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 مقدمة   
 

 ل 
  

تعد التربیة عملیة قاعدیة في حیاة الفرد وأنها العملیة األساسیة في بناء شخصیته داخل المجتمع، هذه التربیة      
ن اختلفت أشكالها ومؤسساتها فإنها ترمي إلى تكوین الفرد بصفات ومیزات محددة، في إطار المجتمع الذي  وإ

للفرد منذ والدته، وتشارك في هذه العملیة مختلف  ینتمي إلیه حیث یرتبط مصطلح التربیة بالنمو االجتماعي
ریاض  االجتماعیة، بدءا باألسرة كمؤسسة قاعدیة إلى مؤسسات التربیة والتعلیم المتمثلة في ةمؤسسات التنشئ

 . ودور العبادة ووسائل اإلعالم مدرسةالاألطفال و 

جزء من العملیات التربیة  جتماعء االها علمااوتعد تربیة الطفل جزء من عملیة التنشئة االجتماعیة ویر    
االجتماعیة التي تجعل الفرد یتكیف مع المجتمع الذي ینتمي إلیّه، على اعتبار أن التربیة عملیة نمو فردي 

نساني وهي عملیة هادفة ومخطط لها تركز على نمو الطفل في  ،وذات طرق واضحة وأهداف محددة وجماعي وإ
  .  عاال یعول علیه في بناء مجتمعهمرحلته األولى، حتى یصبح فردا ف

واهتم الباحثون عبر حقب زمنیة متعددة  بمجال تربیة الطفل وبمرحلة الطفولة المبكرة بدایة من أفالطون   
وجون دیوي  منتسوري وفروبل وبستالوزي انتقاال إلى  ،ي حامد الغزالي وابن خلدونكل من أبوأرسطو إلى 

ة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة الركیزة األساسیة التي تشكل شخصیة الطفل اعتبروا تربیحیث وغیرهم  وبیاجیه
اجتماعیا ونفسیا وأخالقیا وأكدوا على أهمیة المرحلة في إعداد الطفل لحیاته المستقبلیة بما یتوافق مع المجتمع 

  .الذي ینتمي إلیه، فتربیة الطفل المبكرة تشكل مجاال فعاال لتنمیة الفرد والمجتمع
وتحرص التربیة على تنشئة الطفل من جمیع الجوانب االجتماعیة والنفسیة والجسمیة واالنفعالیة والعقلیة    

  .واللغویة والحركیة وتركز على نشاطاته المتمثلة في األلعاب والموسیقى والرسم والتمرینات الریاضیة
هر فیها المالمح األساسیة لشخصیة السنوات الخمس األولي من عمر الطفل تعتبر مرحلة تكوینیة تظكما     

الفرد وخصائصه السلوكیة وعاداته ومستوى ذكائه العام إلى حد كبیر وتمتاز هذه المرحلة بسرعة نمو جسم الطفل 
  .       وعقله وعاطفته ولغته وعالقاته االجتماعیة مع اآلخرین

ویة لمرحلة الطفولة المبكرة حیث بلغت وحتى أن البعض یقیس تقدم المجتمعات وتخلفه بما یقدمه من خدمات ترب 
حتى صار التكفل بهذه المرحلة بشكل مجاني واختیاري لولدي  ،الدول المتقدمة أشواطا كبیرة في هذا المجال

مرحلة التعلیم التحضیري  جالطفل ولقد حاولت الجزائر في إصالحاتها األخیرة أن تتكفل بالمرحلة من خالل إدرا
ئي وهذا ما كان دافعا لي إلثارة الموضوع والتعرف على المنهاج الذي سطرته الوزارة لهذه في سلم التعلیم االبتدا

تعد مرحلة التعلیم التحضیري التي أدرجت في المنظومة التربویة مؤخرا أهم أنجاز حظي به الطفل المرحلة، حیث 
قالل إلى یومنا هذا، حیث شكل منعرجا الجزائري وربما هو األول من نوعه بشكله المجاني في الجزائر منذ االست

دت  معرفته من خالل هذه الدراسة حیث تناولت الموضوع مرحلة ما قبل المدرسة وهذا ما أر حاسما في االهتمام ب
  .من خالل مقدمة وخاتمة وثمانیة فصول

و  الدراســةــداف موضوع الدراسة من اإلشكالیـــة وأهمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأه: تناولت في الفصل األول
االتجاهات النظریة المفسرة : وتناولت في الفصل الثاني، وفرضیات الدراســة تحدید المفاهیم والدراسات السابقـــة



 مقدمة   
 

 م 
  

 ،االتجاهات النظریة المفسرة للتربیةمدخل عام لتطور الفكر التربوي و  للتربیة والتعلیم من خالل التطرق
  .واالتجاهات النظریة المفسرة للتعلیم

ربویة لدور المؤسسات االجتماعیة في تربیة الطفل فتناولت االجتماعیة والتالمعنون باألبعاد : الثالث أما الفصل
والمسجد وبعض المؤسسات االجتماعیة األخرى في تربیة  والمدرسة األطفال دور كل من األسرة وریاض فیه

  .الطفل
تاریخ تحضیري في الجزائر من خالل عرضي لال فكان عبارة عن عرض لمرحلة التعلیم: الفصل الرابعوأما 

 .المدرسة الجزائریة والتعلیم التحضیري في الجزائر قبل االحتالل وخالله وبعد االستقالل

للمنهاج التربوي من خالل عرض أسس المنهاج التربوي اجتماعیة علم قراءة : ي الفصل الخامسفیما تناولت ف
 . ويومكوناته وتطویر وتقویم المنهاج الترب

للمنهاج الدراسي في مرحلة التعلیم التحضیري من خالل عرض مناهج التعلیم : وتطرقت في الفصل السادس
ونماذج التعلیم التحضیري  وطفل مرحلة التعلیم التحضیري، التحضیري والمنهاج الدراسي ومرحلة الطفولة المبكرة

  .في بعض الدول
ة للدراسة من خالل التطرق لمجاالت الدراسة ومنهج الدراسة فتناولت اإلجراءات المنهجی: أما الفصل السابع

 .وأدواته المعتمدة والعینة نوعها وكیفیة حسابها وخصائصها

من خالل عرض وتحلیل البیانات ، فتناولت فیه التحلیل الكمي والكیفي لبیانات الدراسة: أما الفصل الثامن
  .والتوصیات والمقترحات خاتمةثم  ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت والفرضیات،

رجو في األخیر أني قد وفقت ولو بجزء یسیر في الوصول إلى نتائج تفید میدان الدراسة وتفتح المجال وأ      
للباحثین للدراسة والبحث في موضوع تربیة الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري، مما یلفت االنتباه إلى االهتمام 

  .التي تسهر على ذلك  ل وتفعیل دور المؤسسات االجتماعیةأكثر بمجال تربیة الطف
  
  

     



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ىىىىىىىىى 
 اإلذكالوـــة.  -أوالىىىىىىىىىىىى

ىه. أدبابىاختوار  أهموةىالموضوعىوى- ثانواىىىىىىىىىىى
 أهــدافىالدرادــة.ى-  ثالثاىىىىىىىىىىى

ى.تحدودىالمفاهومىى-رابعاىىىىىىىىىىى
ىى.الدراداتىالدابقـــةى- خامداىىىىىىىىىىى
ىفرضواتىالدرادــة.ى-دادداىىىىىىىىىى
ى

ى 
ى
ى

 
 
 
 
 

 

 موضوع الدراسة الفصل األول: 



 موضوع الدراسة                                                                                   الفصل األول                     
 

4 
  

   

دماج في الوسط النل  بهدف إعداده، نفسه وعقله وتهیئه لحیاته ، جسمه  ، ناول الفردتت ،التربیة عملیة شاملة    
قال تعالى في تأكید هذه الحقیقة  من عمر الفرد، ىراحل األولحیث یكون هذا اإلعداد منذ الم جتماعي، اال

مْ نُرَ  ﴿: الطبیعیة اَل َأَل اقَ یَن بَِّك ِفینَ ِرَك ِسنِ ا ِمْن ُعمُ ثَْت ِفینَ َلِب ِلیدًا وَ ا﴿ :في قوله تعالى ،]18:الشعراء [ ﴾وَ َ ه َقبََّل تَ ا فَ َ بُّه  رَ
ا َزَكِریَّا َ ه َكفََّل اتًا َحَسنًا وَ بَ ا نَ َ تَه َأنبَ وٍل َحَسٍن وَ ُ ب قَ في شكل كفالة ورعایة  فالتربیة تبدأ من الصغر  ،]37: آل عمران [ ﴾ِب

یولد الطفل على الفطرة فأبواه ")(لرسول الكریمایقول أومن یقوم مقامهما  نغیر یقوم بها الوالدابالص ورحمة
أخرجه ابن ( )فأحسن تأدیبي يأدبني رب): ((وقوله )رواه البخاري ومسلم()"أو ینصرانه أو یمجسانه یهودانه

علم إعداد اإلنسان "اعتبار أن التربیة هي  علىه،لفرد من مربي یقوم بتربیتلفال بد  )السمعالي في أدب اإلمالء
   .)1("حسب ما یریده دینه ومجتمعه وأمتهعلى 

ا ،أهمیة كبرى في المجتمعكتسي تتربیة الطفل  أن ویجمع العلماء على   لعبه من دور في تشكیل األفراد لما ت نظرً
ینحصر دور التربیة في :" بقولهوهذا ما أكده هربرت سبنسر  ،ن القوة المحركة للتنمیة مستقبالالذین یمثلو 

فالتربیة  ؛الحصول على المعرفة التي تساعد على التهیؤ لنمو الحیاة الفردیة واالجتماعیة في المجتمع ووجوهها
  .)2("تكسب الفرد التغیرات التي تمكنه من التوافق مع مجتمعه وتزوده بالمهارات الفنیة التي تمكنه من شغل أدواره

ن اإلنسان الذي یتوجب على التربیة أن تحققه فینا لیس اإلنسان على غرار ما حددته الطبیعة إ: ویقول دوركایم   
التربیة نظاما اجتماعیا یؤثر ویتأثر بالنظم االجتماعیة "حیث أعتبر  .)3(بل اإلنسان على نحو ما یریده المجتمع

كار والمعتقدات والمعاییر االجتماعیة األخرى بالمجتمع، فأكد على دور التربیة في استدماج  الفرد للقیم واألف
األساسیة بمجتمعه من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة، إذ یرى أن هذه العملیة تعمل على تحقیق قدر من 

لذلك تعطي جمیع  ؛)4( لتحقیق النظام االجتماعي  بالمجتمع المجتمع الواحد الذي اعتبره أساًساالتجانس بین أفراد 
وال عن ؤ مس ابارسونز نظامً  هاعتبر  الذي ،للمؤسسات التربویة و تلقى العنایة  بالنظام التربويالمجتمعات األولویة 

تضمن فیرى أن دور المدرسة ی"للقیام بدورها المتوقع في المجتمع،  ایً ومهن االموارد البشریة المؤهلة اجتماعیً إعداد 
أن األفراد  ،افعهم للعمل واإلجادة في األداءوالعمل على توجیهها، وتنمیة دو  ا،اكتشاف قدرات التالمیذ مبكرً 

اباعتبارهم أعضاء في النس عن طریق النظام التربوي الذي یعدهم لممارسة  ق االجتماعي تتم تنشئتهم اجتماعیً
ا مجموعة من الجزاءات اإلیجابیة والسلبیة لتحقیق ذلك؛أدوارهم  وبذلك  المتوقعة منهم في مجتمعهم مستخدمً

القة بین الشخصیة والبناء االجتماعي ودور التنشئة االجتماعیة في تحقیق التوازن في أوضح بارسونز الع

                                     
  .56، ص 2000، الریاض، السعودیة،03دار عالم الكتب، ط  ،التربیة األخالقیة اإلسالمیة: مقداد یالجن) 1(
  .94، ص  2003مصر، ، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة ،لم اجتماع التربیةمقدمة في ع :ي أحمد علىحمد) 2(
شكالیة العقالنیة داخل المنظمة الصناعیة: الفضیل رتیمي) 3( أطروحـة دكتـوراه ، المدیـة–، دراسة میدانیة بمجمع صیدال التنشئة االجتماعیة وإ

جامعــة ، كلیــة العلــوم االجتماعیــة واإلنســانیة، قســم علــم االجتمــاع، كمــال علــى مزیغــي/ تحــت إشــراف د، مدولــة فــي علــم االجتمــاع العمــل والتنظــی
 .61، ص 2005، الجزائر

 . 26، ص  1997مصر،  ، القاهرة،3دار الفكر العربي،ط ،علم اجتماع التربیة: سمیرة أحمد السید) 4(
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المجتمع، فمن خالل هذه العملیة یتعلم الفرد ما هو متوقع منه في المواقف االجتماعیة المختلفة وااللتزام بالنسق 
ي یعمل على تماسك األفراد الذ) social control(القیمي لمجتمعه، وهذا بدوره ساعد على الضبط االجتماعي
  . )1("داخل البیئة االجتماعیة مما یؤدي إلى االستقرار االجتماعي

 طفل العدید من اآلداب االجتماعیة؛العمریة التي یتلقى فیها ال المراحــلمرحلة الطفولة المبكرة من أهم  تعدو    
وفیها تشتد  ،ي تكوینه مدى العمرفثارها العمیقة وتظل آ وات الخمس األولى حاسمة في حیاتهمما یجعل السن

، فیكتسب الطفل المهارات اإلنسانیة االجتماعیة والجسمیة والنفسیة الالزمة له، لتأثر بالعوامل المحیطةلقابلیته 
  .لتدبیر شؤونه وعالقاته االجتماعیة البسیطة مع المحیطین به

على اعتبار أن طفل الیوم هو  الحدیثة تباهتمام كبیر من طرف المجتمعا طفولة المبكرةالحظیت مرحلة  قدل  
ن تربیة الطفل التي یقاس بها تقدم المجتمعات أل یجعل االهتمام بالطفولة من أهم المعاییرمما "  ؛رجل الغد

عداده لمواجهة التحدیات الحضاریة التي ا وإ حیث  ،)2("قبلهااألمة ومستبواقع  تفرضها حتمیة التطور یعد اهتمامً
ظمتها والسیما المتقدمة منها أهمیة وقیمة هذه المرحلة وخصائصها في بناء الصرح الحضاري أدركت الشعوب وأن

مما یعبر  التشریعات والممارسات التطبیقیة؛ فأولتها العنایة الفائقة على مستوى ،واالقتصادي لمستقبل مجتمعاتها
وصیة المؤتمر الدولي للتربیة في ت"التحضیري التعلیم الطفولة المبكرة وضرورة عن اإلحساس العالمي بأهمیة 

برنامج مرن یعتمد وتطبیق  بالطفل في مرحلة ما قبل المدرسة م بوجوب العنایة1939دورته السابعة عشر سنة 
كما أصدر المؤتمر نفسه في دورته الثالثة  الفسیولوجیة والعاطفیة والعقلیة، ویشبع احتیاجاته على نشاط الطفل
دخولهم توصیته التي تنص على أن التربیة التي یتلقاها األطفال قبل ) 1971مبر سبت 23-12(والثالثین بجنیف 

وجعله في متناول جمیع  وتطویرهلذلك غدا من المهم توفیر التعلیم قبل االبتدائي  المدرسة ذات أهمیة كبرى؛
كن لألطفال وبخاصة ضمن إطار برامج التنمیة وبهذه الطریقة یم ل في الریف والمدینة على حد سواءاألطفا

الحق في الحیاة  بعد إعالن حقوق الطفل الدولیة مثلو  .)3("في دراستهم بدایة تتصف بالمساواةعهم البدء یجم
وریاض األطفال وتخطیط اإللزامیة مدارس البناء من خالل سارعت المجتمعات إلى تطبیقها ، ....والنسب والتعلیم

 .ة إعداد الطفل للحیاة المستقبلیةلتالي توجه االهتمام إلى كیفیبرامج ومناهج تربویة تتفق وممیزات المرحلة، وبا

على إدراك  الطفلمساعدة النظام التربوي ومؤسساته مهمة  حملتالبحوث التربویة والنفسیة التي وهذا ما أكدته  
، لةل الطفو توجه األمم اهتماما بالغا إلى الدراسات في مجا"حیث  ،اومعرفة طبیعة قدراته وتوجیهه لحسن استغالله

دراك حاجاتهم ومعرفة سلوكهم وتحظي مرحلة ریاض األطفال بنصیب وافر من  سعیا وراء فهم طبیعة األطفال وإ
 فيوتشیر الدراسات التربویة والنفسیة التي أجریت ، دراساتهملتربویین وخبراء الصحة والتغذیة في جهود المفكرین وا

                                     
 .30ص ، المرجع نفسه )1(

  245، ص 2000، مصر، القاهرة، دار المصریة اللبنانیة ،یثة في تربیة الطفل ما قبل المدرسة االتجاهات الحد: شبل بدران ) 2(
  .246ص ،مرجع نفسهال )3(
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یمكن على أساسها  مة ذات معالم محددة وخصائص واضحة،مه مرحلةالمبكرة مختلف الدول أن مرحلة الطفولة 
    .)1("تحدید برامج مقننة للتربیة لمرحلة ما قبل المدرسة

االهتمام و  بصفة مستمرةتظهر بأهمیة ما تقدمه من تعلیم وتوجیه وتربیة للطفل  التربویة المؤسسات أهمیةف   
 من منطلق اإلیمان تعلیمیة،المرحلة الج تعلیمیة تتوافق مع من مناهج وبرامتخطیطه یتم بما  یكمن بمرحلة الطفولة

خاصة في السنوات الخمس األولى من حیاة الطفل، ففیها  ،همیتهاأو لها خصوصیتها، وحاجاتها ن كل مرحلة بأ
و تتشكل السمات األساسیة التي تحدد والعقلیة، والنفسیة الجسمیة واالجتماعیة  الشخصیة هتتفتح جمیع إمكانات

  .ستقبًال لم شخصیته ممعا
 المدرسةأهداف ویحقق  كلك منظومة التربویةالب مؤشر یضمن استمرار العنایة ،الدراسیةمناهج بالن العنایة إ   
متباینة بین المجتمعات ففي الوقت الذي أصبحت فیه  الدراسیةمناهج العنایة بالو ، ق أهداف المجتمعیحقالتالي تبو 

تقدمة تتمتع بكل الخصائص والمواصفات التي تتمتع بها مؤسسات التعلیم التربویة في الدول الم تالمؤسسا
عربي كجزء وفي دول العالم الالرسمیة من مناهج ووسائل، مازالت لم ترق بعد إلى هذا المستوى في العالم الثالث 

   .الیة واالجتهادات الفردیة الخاصةالمجال للعشوائیة واالرتج من هذا العالم حیث ترك
اربة األمیة المتفشیة إلى تعمیم التعلیم ومحبعد االستقالل اتجه اهتمامها  من الدول العربیة التي الجزائر وتعد    

رحلة ماء لغعمدت إلى إف السیاسة االستعماریة، التي خلفتهامة التربویة و والسعي إلى تعریب المنظ ،في المجتمع
وعدم  قلتهاوذلك بحجة موالین لهم فترة االحتالل، والالتي كانت مخصصة لألبناء المعمرین  ريیالتعلیم التحض

وبعد التحوالت الكبیرة في مختلف جوانب الحیاة التي عرفها لعدد األطفال في تلك الفترة، وبمرور الوقت  ااستیعابه
خاصة بالطفل قبل اللمؤسسات التربویة هتمام بااالأولت و  أعادت النظر في السیاسة التربویةالمجتمع الجزائري، 

دارس مألن ال عملیة التعلیمیة بالقسم التحضیري؛التي تقرر كیفیة سیر ال 1976وأصدرت أمریة  المدرسة نس
لت المهمة لشركات وطنیة ومؤسسات التعلیم كل أطفال المرحلة التحضیریة أوك بالرسمیة لم تستطیع استیعا

تح ریاض األطفال، تزامنا مع للقطاع الخاص لففتحت المجال  1992ففي سنة  ،األساسي والمؤسسات الخاصة
التربویة  المؤسساتفظهرت العدید من تطور المجتمع الجزائري  وظهور األسرة النوویة وخروج المرأة للعمل 

هم في إعدادهم تقف إلى جانب األسرة في تنشئة األطفال وتسااض األطفال  یلحضانة ور الخاصة في شكل دور ل
من خالل االجتهادات من  صاحبها،ل ا التربویة باختالف التوجه الفكريوالتي اختلفت مناهجه ،للحیاة المدرسیة

تربوي للتعلیم التحضیري سنة ثم أصدرت وزارة التربیة دلیل المنهاج ال یرة الروضة ومساعدة بعض المربیات،مد
  .  الذي ساعد على توضیح تنظیم العملیة التربویة داخل القسم التحضیري ،1996

حیث مرحلة قبل سن المدرسة على وصا خص ،هیكلیة بارزة تغیرات منظومتنا التربویةت شهد 2003ومنذ سنة    
فال الذین بلغوا وذلك لألط ،هیكلة التعلیم األساسيب في مدارس التعلیم االبتدائي ةتحضیریال التربیة تم إدراج قسم

 2004ورافق ذلك سنة  ةهمزة الوصل بین األسرة والمدرس حیث یعد القسم التحضیري بمثابة سن خمس سنوات،

                                     
  .245 ص ،نفسهمرجع ال )1(
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وزارة التربیة والتعلیم بخطوات جدیة حین أنجزت  منهاج التربیة فقامت   ،هیكلة المنهاج التربوي وصیاغة برنامجه
من خالل برنامجه التربوي المقدم للطفل في هذه  ،التحضیریة الجدید الذي یقوم على نشاط اللعب وحل المشكالت

ا قد یكون التربویة، وهو تصور جدید للهیكلةالمرحلة،  لمقتضیات العصر، وأخذا بالتوجیهات التربویة الحدیثة  مسایرً
او  ،مجتمع المدرسيالمن أجل أن یحقق الطفل توافقه مع  من الخصائص الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة  انطالقً

مادة االتصال لمقرر كتاب المدرسي ااعتبار أن للمنهاج عالقاته المتمیزة بكل من التربیة وال على، والعقلیة
 وعلى ،ینظر في هذه وفق مؤشرات وضوابط تكشف عن مدى مناسبتها من عدمه ضمونلمتعلمین وتحلیل المبا

 في هذه السنالمنهاج الدراسي المقدم للطفل محاولة تحلیل مضمون ب في هذه الدراسة  أنصب اهتماميأثر ذلك 
األسس التي یقوم علیها تقییم من خالل  ، لمنهاج الدراسية لبتقویم معلمي التربیة التحضیریوتدعیم هذا التحلیل 

، تعلیمیة وسائلو  من أنشطة تربویةیوفره وما الطفل  ومدى استجابته لحاجات األهداف التي یسعى إلیهاو 
ستراتیجیة تدریس   .یموالتقو  وإ

ى تطویر المنهاج التربوي الدراسي المقدم للطفل عملیة تشخیصیة عالجیة تقود إلالمنهاج تحلیل مضمون عد یكما  
 في فهم الكتاب المدرسي ووقد تفید  ،لحذف واإلضافة والتعدیلمن خالل ا ،وتحسین مستوى الكتاب المدرسي

كما یؤدي إلى  ،التقویمأنشطة تربویة وكیفیة وتوضح ما فیها من وسائل تعلیمیة و  ،تحسین من عملیة التدریسال
حیث تستند عملیة تحلیل مضمون المنهاج الدراسي  لتي بني علیها،اواألسس  توضیح األهداف العامة والخاصة

طبیعة محتوى المنهاج الدراسي من حیث المضمون إلى منهج علمي وأدوات بحثیة صادقة وثابتة تكشف عن 
األداة  على اعتبار أن المنهاج الدراسي ،برامجه ونشاطاته ووسائله وأهدافهتطویره وتحدیث إلى تهدف و  ،والمحتوى

جلي  ،هذا المنهاج واضح الرؤى فترض أن یكونیساسیة التي یعول علیها في إعداد الطفل وتوجهیه للمستقبل، األ
م قدر اإلمكان بهذا لماإلل تكیف واكتساب المهارات اإلنسانیة؛له دور فعال في مساعدة الطفل على ال ،األهداف

  :التساؤالت التالیة  علىاإلجابة  تقصيمن  تقالموضوع انطل
  ةـــاإلشكالیتساؤالت:   
المنهاج  بناءل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمةلتربیة الطفل یتوفر المنهاج الدراسي المقدم هل  -

ستراتیجیة التدریس و والوسائل التعلیمیة  واألنشطة التربویة األهداف واألسسمن حیث الدراسي    ؟تقویمالوإ
بعض بلطفل مرحلة التعلیم التحضیري تربیة االمقدم ل لتحضیریة للمنهاج الدراسيما درجة تقویم معلمي التربیة ا -

  ؟ مدارس مدینة المسیلة
 ،لكل مجال من المجالت الستة للمنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیريتقدیریة تقویمیة  توجد فروقهل  -

  ؟تحضیريالسن والمؤهل العلمي والخبرة و سنوات التدریس بالقسم ال حسب متغیر
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دراج التربیة مبررات إ وأسباب اختیاره في الكشف عن ،تستمد أهمیة الموضوع من أهدافه: أهمیة الموضوع -1

من المراحل الهامة في  التي تعد المدرسةسن مرحلة ما قبل من أهمیة  الموضوع أهمیتهكتسي یحیث  التحضیریة،
  :أهمیة الموضوع تتمثل فیما یليف، فلحیاة الط

اعطي الموضوع في أنه یتبدو أهمیة  -   إعداد الطفل للحیاة  تنصب األهمیة في ،الطفل الهتمام بمجتمعامن  قدرً
كسابه  ،المدرسیة ویكسبه  ،فیوجه میوله مما یوسع من رقعة تفاعله،  ؛االجتماعي التكیف والتوافق مهاراتوإ

والبحث  ،داخل القسم التحضیري  تربیته كیفیة و له یتوقف على المنهاج الدراسي المقدم وهذا ك ،السلوك الجماعي
  .فرة لتحقیق ذلكاعن أنجح البرامج والطرق واألسالیب العلمیة والعملیة المناسبة والمتو 

لطفل  وأهمیة التربیة التحضیریة ،في القسم التحضیري لما له من أهمیة وقیمة تربویة الموضوع تظهر أهمیة  -
وهي فرصة ثمینة أتیحت لطفل ما قبل المدرسة في  .ما قبل المدرسة كونها همزة الوصل بین المدرسة واألسرة

 المدرسة  مكن الطفل من دخولحیث ت ،ة انتباه من المختصینبوي الجدید، تحتاج إلى تثمین ولفتاإلصالح التر 
لم یدخل ریاض األطفال من  إذا –خارجي یكتشفه  لم عا إلیه أولبالنسبة  تعدقبل السن القانوني لدخولها والتي 

اكما تعد المدرسة البیئة الصا ،بعد أسرته –قبل  عداد اإللزامیة و للمرحلة  لحة لتربیة النشء وتأهیلهم تأهیًال مناسبً إ
  .یةجمالوال یةالذوق هاراتهم وتنمیة معارفهم اللغویةالجیل للحیاة الجدیدة عن طریق تنمیة مواهبهم واستعدادهم وم

ا - ن سالمة نمو الفرد وتوازنه ومستواه العقلي والنفسي ا؛ وذلك ألكبیرً  إن النمو یوثر على التعلیم تأثیرً
وأن أهم جوانب النمو في شخصیة المتعلم هي النفس والعقل خاصة في   ،واالجتماعي یؤثر على عملیة التعلیم

قلي والنفسي مرتبطان بطبیعة المنهاج الدراسي فهو األساس والنمو الع وعدم اكتمال البلوغ المبكرة مرحلة الطفولة
ووسائله التعلیمیة وأسسه  الذي تبنى علیه الشخصیة المتكاملة للمتعلم أو الطفل، من خالل محتویاته وأهدافه

  ).المنهاج( وطرق تدریسه
ة فعالیته في تنمیة اتجاهات وتوجیه االهتمام بدراس ه العملیة التعلیمیةیوجلمنهاج الدراسي في تااإلشادة بدور  -

وهو وسیلة مهمة تعتمد  ،ي مجتمع إنسانيألأبرز مكونات النظام التربوي  من یعد منهاجفال ،و التعلمالطفل نح
افهو  ،من خالل اكتساب الطفل قیم المجتمع سسات التعلیمیة في تحقیق أهدافها،المؤ علیها  في  یحتل مركًزا حیویً

البرامج من خالل  وحاجاته وتطلعاته،التربویة آة التي تعكس واقع المجتمع وفلسفته فهو المر  ،العملیة التربویة
ن وأ .ویكون لدیه دوافع لبذل الجهد المستمر ،الطفل كیف یندمج في المدرسة معلالدراسیة واألنشطة، ی والمقررات

مناخ ال، و اإلدارة المدرسیة الرائدةلمبدع و والتوجیه ا  بالتعلیم المتمیز نجاحه امرتبطً  اج الدراسي أیًضاهالمن یكون
ومناسبة المقاعد  من حیث الموقع والتوقیت والهدوء والتهویة واإلنارة والتدفئة ووسائل اإلیضاح نقي،المدرسي ال

 حتى یقتدي بهم ویتكرر سلوكهم فیه؛فأعضاء المجتمع المدرسي ككل ینبغي أن یكونوا قدوة للطفل  ،لسن التالمیذ
سلط ن كنت سوف أ، وإ صالح بقیة أفراد المجتمعل ًساانتقاء قادة المجتمع المدرسي یكون أسا لذلك قال البعض إن

ج الدراسي الفعال ال ، فإن المنهاالمنهاج الدراسي أهدافه وأسسه وسائله ونشاطاتهعلى  هذه الدراسة الضوء في
  .تربويال إذا جندنا له قادة صالحین لقیادة هذا المجتمع الإ یكون فعاًال 
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حوث حول أهمیة التربیة یمكن أن یشكل هذا الموضوع خطوة في سبیل فتح المجال إلجراء دراسات وب -
حیث یتم االستفادة من هذه الدراسات في التخطیط  یاغة مناهج تربویة على أسس علمیة،كیفیة صو  التحضیریة

    .     منهاج التربیة التحضیریة مستقبًال  لصیاغة
الختیار  نادفعتو  نااختیار موضوع الدراسة تحكمه عدة أسباب ودوافع تثیر فضول وعــــار الموضـأسباب اختی - 2 

  : ما یليلهذا الموضوع  اختیاريومن أهم أسباب  غیرهموضوع دون 
 ،وأن له رغباته ومشكالته ،م والتوجیه والمساعدة االجتماعیةالطفل وحدة إنسانیة متكاملة یحتاج للتعلیاعتبار  -

  .على التفكیر والتعبیر وضرورة تسطیر برامج تربویة على هذا األساسوأن له القدرة 
ا -  الیوم هو على اعتبار أن طفل ،د من تقدم المجتمع وتطوره مستقبًال ن االهتمام بالطفل والعنایة به تزیبأ إیمانً

ق أكبر درجة ممكنة اإلحاطة بمرحلة الطفولة المبكرة  لتحقیتوجیه الجهود والبحوث العلمیة و  لذلك یجب ؛رجل الغد
عداده للحیاة شباع حاجاته بما یتفق وسنه بغیة إمن النمو العقلي والنفسي واالجتماعي للطفل  باستثمار قدراته وإ 

  .     المدرسة واالجتماعیة
یجاد أشكال وبدائل تتماشي مع هذه وضرورة و ، التطور االجتماعي الذي طرأ على األسرة والمجتمع الجزائري - إ

  تب عنه من قصور في تنشئة الطفلخروج المرأة للعمل وما تر  ومن بین هذه التحوالت وتسایرها، التحوالت
الخضراء المساحات  موانعدا  ،هامن عملیة االحتكاك االجتماعي داخلالطفل استفادة وقلة   ،ور األسرة النوویةظهو 

تنمیة قدراته العقلیة، الجسمیة، من حاجة الطفل إلى رعایة تربویة منظمة تمكنه و ، الخاصة بلعب األطفال
وحاجته إلى تنشئة اجتماعیة سلیمة تتماشى مع ثقافة المجتمع الذي یعیش فیه فیتمكن بذلك من غویة لالاالنفعالیة، 

             . مسایرة أقرانه
لقوله  الكبیر لألطفال ألنهم زینة الحیاة الدنیا يحبخلیة تتمثل في أما السبب الذاتي فیعود إلى نزعة دا -

رٌ َأمَ ﴿:تعالى َخیْ ابًا وَ بَِّك ثَوَ رٌ ِعنَد رَ الَِحاُت َخیْ اُت الصَّ اِقیَ اْلبَ ا وَ یَ نْ اِة الدُّ ُة اْلَحیَ ِینَ نُوَن ز اْلبَ اُل وَ   .]46: لكهفا[﴾ الً اْلمَ
    .األطفالعالم في التعامل ة تربویة هامة على اكتساب خبرة شخصیة وثقاف دكما أن البحث في الموضوع یساع 
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-   تحقیق األهداف التالیةإلى الدراسة الحالیة دف ته:  
مضمون معرفة و   ،وعالقتها بالمنهج المتبعسم التحضیري بالمدرسة االبتدائیة الكشف عن مبررات إدراج الق -

  تربویة علمیةأسس أهداف و من  هتوفر علیما و  ،وطبیعة هذا المنهاج ،ةالتحضیریتربیة لالمنهاج الدراسي ل
ستراتیجیة تدریسأنشطة و  یة تخضع لبرنامج تنشئة األطفال تنشئة علمیة تربو  والتقویم من أجل ووسائل تعلیمیة وإ

 .للدخول المدرسي تربوي مدروس یحضرهم

یم تصور لما وتقد ،دور التربیة التحضیریة في تهیئة الطفل لتحقیق التكیف مع المجتمع المدرسي التأكید على -
  .یمكن أن یكون علیه منهاج التربیة التحضیریة في ضوء أهداف المنهاج وحاجات التلمیذ ومتطلبات العصر

براز وتوضیح إوالكشف عن األسس النفسیة واالجتماعیة واألهداف التربویة المعتمدة في المنهاج التحضیري،  -
  .تطویر مهاراته فيل لطفاالتي تساعد األنشطة والوسائل والمهارات التربویة 

الخروج ببعض األسالیب والبرامج اإلرشادیة للمعلمین بشكل یساعدهم على تربیة األطفال وتنشئتهم تنشئة  -
كما یمكن أن تشكل الدراسة خطوة لفتح المجال إلجراء دراسات  ،مما یساعد في تحقیق أهداف المنهاج ؛سلیمة

اهج وبرامج تربویة علمیة لتدریسها، وبناء برامج على أسس وبحوث حول أهمیة التربیة التحضیریة، ووضع من
   .علمیة دقیقة

محاولة دراسة فعالیة المناهج الدراسیة في تربیة طفل المرحلة التحضیریة، على اعتبار أن المنهاج الدراسي هو  -
ا یشجع القیام بمزید من مم ؛الركیزة األساسیة في العملیة التربویة، والمساهمة في تطویر منهاج التربیة التحضیریة

  .  الدراسات حول المناهج التربویة ومتطلبات تطویرها بما یتوافق مع مستلزمات العصر وتحدیات المستقبل
وهذا ما أثبتته النتائج  ،وذلك في تكوین شخصیته ،األولى من حیاة الطفل التأكد على أهمیة السنوات الخمس -

جتماع وعلوم التربیة والتحسیس  بضرورة التكفل بالطفل ما قبل سن التي توصل إلیها علم نفس الطفل وعلم اال
  .المدرسة وتفعیل دور المؤسسات االجتماعیة التي تسعى لهذا الغرض كالقسم التحضیري
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 - :  

 خوض فيد المقصود من كل منها، قبل الیحدتفترض یلقد اشتملت الدراسة على عدة مفاهیم ومصطلحات،  
  :مضمون البحث، على النحو اآلتي

  :الطفل -1
بین الطفل والطفلة والطفولة الطفل والطفلة الصغیران والطفل الصغیر ھو كل شيء ":المفهوم اللغوي-1-1

     .)1("والطفیلیة ال فعل له
ولد كل  ، والطفل المولود‹ل فیقول ما مفاده ومحصله مادة الطف وفي الصحاح یتحدث أبو نصر الجوهري     

اوحشیة أیضا طفل والجمع أطفال وقد یكون الطفل واحدً  ى ﴿ :، قال تعالىا وجمعً وا َعَل رُ َ ْظه مْ یَ ِذیَن َل ْفِل الَّ الطِّ
اِت النَِّساء  رَ   .)2(" ›والطفل بالفتح الناعم یقال جاریة طفلة أي ناعمة ]31: لنورا[﴾َعوْ

األنامل بین الطفولة والطفالة والطفل الصغیر من األوالد طفل الرخص الیدین والرجلین من الناس، امرأة طفلة "  
الناس والبقر والضباء وهي الطفولة وأطفلت المرأة و الطبیبة صار لها ولد طفل فهي مطفل والطفیل على وزن 

  .)3("لینة جة طفل یسیرة قصیرة وریح طفلجذیم الطفل وقد سمت العرب به وحا

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ  "بأنهالطفل الیونسف عرفت منظمة ":االصطالحي المفهوم -2- 1
  .)4("سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق

أن الطفل هو كل  ،لحقوق الطفل ورفاهیته في المادة الثانیة من الجزء األول فریقيعرفه میثاق الطفل اإل"كما 
  .)5("إنسان یقل عمره عن ثماني عشر سنة

الصغیر في كل شيء، أو هو كائن حي خبراته محدودة، مرتبطة بعمره " الحمید العناني فترى أنهأما حنان عبد 
االزمني ویعتمد على غ ا واجتماعیً ا ووظیفیً   . )6("یره في أشیاء كثیرة حتى ینمو عضوً

یة وبدنیة اإلنسان الكامل الخلق والتكوین لما یمتلكه من قدرات عقلیة، وعاطف"والطفل عند علماء االجتماع هو 
وجسمیة إال أن هذه القدرات ال ینقصها سوى النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لینشطها ویدفعها 

  .   )7("فینمو االتجاه السلوكي اإلرادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي یعیش فیهللعمل 
غ یكون بالسن أو بالعالمة وعالمة والبلو  ،سن البلوغ لم یستوف فهو كل فردأما الطفل في الشریعة اإلسالمیة 

یتحدد الذي بمعنى أن مرحلة الطفولة تمتد من المیالد إلى البلوغ الجنسي  ،وعالمة الذكر الحلم ،األنثى الحیض

                                     
  .599، دار لسان العرب،  بیروت، لبنان، دس، صلسان العرب المحیط: ابن منظور) 1(
 . 15، ص2005، بیروت، لبنان،01، الیمامة،طلثقافةاألطفال والطفولة بین األدب وا: أحمد خلیل جمعة )2(

  .178-177، ص1994،عالم الكتب،  بیروت، لبنان، 09، ت محمد حسن آل حسین، جالمحیط في اللغة :إسماعیل بن عبادة )3(
 (4) منظمة الیونسف: اإلعالن العالمي لبقاء الطفل ونمائه، المؤسسة الصحفیة األردنیة،الرأي، األردن، 1990، المادة01.

 .10، اإلسكندریة، مصر، صحقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء االتفاقیات الدولیة: خالد مصطفى فهمي )5(

 .12، ص 2001، دار صفاء، عمان ، األردن، تربیة الطفل في اإلسالم:  حنان عبد الحمید العناني )6(
 . 13المرجع نفسه، ص )7(
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ْأِذنُوا َكمَ ﴿َ قال تعالى ،وعند الذكر بأول قذف منوي ،عند األنثى بالحیض ْستَ مَ َفْلیَ َلغَ اْألَْطَفاُل ِمنُكمُ اْلُحُل َذا بَ ْأَذَن ِإ ا اْستَ
لِِهمْ   بْ ِذیَن ِمن قَ   . ]59: لنورا[﴾الَّ

هو الذي بلغ عام أو عامین ولم یصل بعد إلى عمر "سلوى محمد عبد الباقي أن طفل ما قبل المدرسة كما أكدت 
ست سنوات، وهذا یعني أن الطفل یمكنه أن یلتحق بأي مدرسة تربویة بخالف المدرسة النظامیة، حیث ال 

لتحاق بها قبل سن ست سنوات، وسن ما قبل المدرسة هو السن التمهیدي للنمو الجسمي واالنفعالي یستطیع اال
  .)1("والعقلي و هو السن المناسب لنمو هذه الجوانب

والنفسي واالجتماعي  الفسیولوجيأن الطفل هو صغیر اإلنسان الذي لم یكتمل نضجه الجسمي مما سیق یتضح  
رشاد في األسرة والمؤسسات  والعقلي واللغوي، وله قدرات عقلیة وبدنیة وجسمیة تحتاج إلى تربیة وتنشئة وإ

  .ینه لیكون فردا صالحا في المجتمعاالجتماعیة األخرى من أجل تكو 
هذا العمر الذي  ،بالطفل في الدراسة هو ذلك الولد الذي بلغ الخامسة من عمره عنیت :اإلجرائي المفهوم -1-3

 اوااللتحاق بالقسم التحضیري حیث خصصت له وزارة التربیة مقعدً أو اإللزامیة نظامیة یمكنه من دخول المدرسة ال
 التي تساعده لدخول الدراسة الفعلیة بالمدرسة ،، یحقق له اكتساب بعض المهارات العقلیة والجسمیة والحركیةاتربویً 

  .في السنة الموالیة
  :  مرحلة الطفولة المبكرة -2
تمتد من بدایة السنة الثالثة من عمر "یعرفها صالح محمد على أبو جادو بأنها مرحلة: يصطالحاال المفهوم-2-1

یطلق علیها البعض اسم ما قبل المدرسة وتمتد من نهایة مرحلة "، إلى نهایة السنة الخامسة من عمرهالطفل 
  .)2("حتى مرحلة دخول المدرسة ویفضل اسم مرحلة الطفولة المبكرة ،الرضاعة

مرحلة تبدأ بنهایة العام الثاني من حیاة الطفل، وتستمر حتى العام "ان عبد الحمید العناني بأنهافیما تؤكد حن 
لمراحل التعلیمیة والتربویة ألنها مرحلة اوالتي تعد من أهم  ما قبل المدرسة السادس وهي تسمى عادة بمرحلة

  .)3("واالجتماعیة نفعالیةواالفي تشكیل أساسیات أبعاد نموه من النواحي العقلیة والجسمیة  حاسمة
ویرى آخرون أنها مرحلة تبدأ من سن عامین إلى ستة أعوام ومن أهم ما یمیز الطفل في هده المرحلة هو "

  .)4("اعتماده بدرجة كبیرة على من حوله بالرغم من أنه یمیل إلى االستقالل والذاتیة
وهي مرحلة  ،من عمر الطفل إلى ست سنوات مرحلة تمتد من سن سنتین"أنها عرفها مجدي أحمد عبد اهللا كما 

 ه الفترة من النمو تصبح المتغیرات الفردیة في الذكاء والشخصیة والنمو وفي هذ ،ابل مرحلة ما قبل المدرسةتق
 

                                     
 .13، ص2001، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، مصر، ل مع الطفلفن التعام: سلوى محمد عبد الباقي  )1(

 .167، ص1998، دار النشر، عمان ، األردن، سیكولوجبة التنشئة االجتماعیة: صالح محمد على أبو جادو )2(

 .26ص ،  2001، عمان ،األردن، 1، دار الصفاء، طبرامج تربیة الطفل: حنان عبد الحمید العناني )3(

، دار المعرفـة الجامعیـة، اإلسـكندریة، مصـر، المدخل في الممارسة المهنیة في مجال األسـرة: كمال عبدو نیري خلیل الجمیلي، بدر الدیخ )4(
 .102، ص 1997
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  .)1("االجتماعي أكثر وضوحا مما كانت علیه خالل مرحلة الطفولة
 بدایةتمتد من  الطفل من عمر سنةهي لدراسة بكرة في امالمرحلة الطفولة ب یتعن :اإلجرائيالمفهوم  -2- 2 

یمكن أن تستغل  ، لها أهمیتها وتأثیرها على حیاته فیما بعد،هالسنة السادسة من عمر  إلى نهایة خامسةال ةالسن
كسابه خبراتمؤسسات التربویة بال   .لتطویر مهاراته وإ
  :التربیة -3
ُب وهو اهللا  التربیة :المفهوم اللغوي -3-1 وهو رب كل شيء أي مالكه ومستحقه، وقیل  عز و جلمشتقة من رَ

ِمیَن  ﴿:قال تعالى ،الدابةصاحبه، ویقال فالن رب البیت ورب  اَل بِّ اْلعَ ِه رَ ُد لّل وكل من ملك ، ]02: لفاتحةا[﴾اْلَحمْ
ا اللغة  یطلق في ،قال الرب) أخرجه مالك يف املوطأ() أن تلد األمة ربتها( وفي حدیث أشراط الساعة ،فهو ربه شیئً

  .)2("على اهللا عز وجل إال غیر مضاف والمدیر والمربي والقیم والمنعم وال یطلق على المالك والسید
المنزلة، فیقال فالن بمعنى التهذیب وعلو  والنشأة وتستعمل مجاًزا وجاءت التربیة في معاجم أخرى بمعنى الزیادة" 

  .)3("اعالشأن واالرتفلو في رباوة قومه أي أشرافهم، كما جاءت بمعنى التغذیة وع
یملكني، وفي  الن، یعني أن یكون ربا فوقي وسیًداأحب إلى من أن یربیني ف والعرب تقول ألن یربیني فالن  

 أي یكونوا علي ألن یربني بنو عمي أحب إلى أن یربني غیرهم،) ض(مع ابن الزبیر ) ض(حدیث ابن عباس
  . )4("أمراء وسادة متقدمین

تابعة له، حتى یبلغ درجة االعتماد على نفسه واالستغناء عن غیره، التهیئة الجماعة و الفرد  التربیة هي إصالح"
والتنشئة على الصالح مع التكفل بحسن القیام به والتدرج في ذلك والمداومة وعدم االنقطاع المتضمن للنماء 

  .)5("ددة الروح والقلب والعقل والجسد والزیادة مع الحفظ والرعایة وذلك في كل ما یتعلق باإلنسان من جوانبه المتع
والرب اسم  ،ه یسمى الربانیون لقیامهم بالكتبومن  ،فهو رب له ،ویقال لمن قام بإصالح شيء وتنمیته قد ربه   

اهللا األعظم، بما یشعر به هذا الوصف من الصلة بین الرب والمربوب مع ما یتضمنه من العطف والرحمة 
فاهللا سبحانه وتعالى مدیر لخلقه ومربیهم لف في اشتقاقه فقیل أنه مشتق من التربیة واخت ،واالفتقار في كل حال
ا ُسو ﴿:كلمة التزكیة والتعلیم والتطهیر في میدان التربیة فقال تعالى واستخدام القرآن أحیانً ا ِفیُكمْ رَ َسْلنَ ا َأرْ نُكمْ َكمَ ًال مِّ

ُكمْ  یْ و َعَل ُل تْ عَ  یَ ُ ی یُكمْ وَ َزكِّ یُ ا وَ نَ اتِ وَن آیَ مُ وْا تَْعَل مْ تَُكونُ ا َل ُكم مَّ لِّمُ عَ ُ ی َة وَ اْلِحْكمَ اَب وَ ُكمُ اْلِكتَ    .)6("]151:لبقرةا[﴾لِّمُ
  

                                     
صر، ،  دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، م-دراسة لألسس الجسمیة والعصبیة للسلوك -علم النفس الفسیویولوجي: مجدي أحمد عبد اهللا )1(

 .167دس، ص 

 .399، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، القاهرة، مصر، ص01، جلسان العرب: ابن منظور )2(
 .56ص ، مرجع سابق :مقداد یالجن )3(

 .277، ص 2006، دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة،نحو تأصیل إسالمي لمفهوم التربیة وأهدافها: بدریة صالح عبد الرحمان المیمات )4(

 .12،ص2006،الریاض،السعودیة،01، دار عالم الكتب،طنحو تربیة إسالمیة راشدة من الطفولة حتى البلوغ: محمد بن شاكر الشریف )5(

 .14، ص2003، الریاض السعودیة،03، دار عالم الكتب، طأهداف التربیة اإلسالمیة وغایاتها: مقداد یالجن )6(
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  :يصطالحاال المفهوم -3-2
، وهو إنشاء الشيء الرب في األصل التربیة: األصفهانيقال ":التربیة في الدراسات اإلسالمیة القدیمة -3-2-1

االترب: كذلك قال البیضاويإلى حد التمام، و  حاًال فحاًال  ، وهو یعني أن یة هي تبلیغ الشيء إلى كماله شیًئ فشیئً
إلى حد التمام، وقال ابن جریر  التربیة إنشاء النشء حاًال فحاًال : لمناويوكذلك قال ا ،التربیة البد فیها من التدرج

ال ابن عاشور التربیة كفالة الصبي وق ،التربیة هي القیام على النشء و إصالحه وبذلك تناظر معنى لفظ السیاسة
   .)1("وتدبیر شؤونه

ا طویًال التربیة هي العادة وأعني بالعادة":وعرفها ابن سینا قائال ا وزمانً ا وكثیرً في أوقات  ، فعل الشيء الواحد مرارً
هي و  ،متقاربة، ونالحظ على هذا التعریف بأنه ضیق مجال التربیة حتى قصره على وسیلة واحدة من وسائلها

محمد  "وعرفها .)2("وهو إبالغ الذات إلى كمالها الذي خلقت له ،ویذكر له تعریف آخر أكمل من هذا .التعوید
معنى التربیة فعل الفالح الذي یقلع الشوك، ویخرج النباتات األجنبیة من بین الزرع لیحسن : حامد الغزالي بقوله
ألن اهللا تعالى  اهللا تعالى؛ ربیه ویرشده إلى سبیلیلك من شیخ والبد لسا .)النماء والزیادة: ریعه(نباته ویكمل ریعه
 "فإذا ارتحل الرسول فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى یرشدوا إلى اهللا تعالى ،لإلرشاد إلى سبیله أرسل للعباد رسوًال 

)3(.     
یة تنفیذ عملي لفلسفة إن الترب" لجن بقولهایعرفها مقداد ی :المعاصرةالتربیة في الدراسات اإلسالمیة  -3-2-2

ا،التربیة بتنشئة ال ا وأخالقیً ا وروحیً ا ونفسیً ا وعقلیً الطرق والوسائل، وذلك باستخدام جمیع  طفل وتكوینه جسمیً
األسالیب والحقائق العلمیة التي تساعد على تنشئة الطفل وتكوینه على ذلك النحو في كل مرحلة من مراحل نموه 

ني في ضوء الفلسفة التربویة التي تتبعها هذه التربیة أو تلك لتكوین اإلنسان حتى نهایة نضجه وكماله اإلنسا
یق تشكیل األفراد وتكوینهم، أو وتشكیله على النحو الذي ترى تشكیله علیه في المجتمع الذي ترید بناءه عن طر 

  .)4("علم إعداد اإلنسان على حسب ما یرید دینه ومجتمعه وأمته  هي
نها عملیة إ...أشمل من التعلیم أو التدریب التربیة تعني ما هو أوسع و  لواحد علواني بقولهكما یعرفها عبد ا    

ثله وطریقة حیاته وعاطفته سلوكه وشخصیته مواقعه ومفاهیمه، م تتناول اإلنسان جسمه ونفسه وعقلهشاملة 
یحیا حیاة إنسانیة كریمة  لحیاته، وأن تعینه على أن وهي تعني أكثر ما تعني بأن تهیئ الفرد ،وطرائق تفكیره

   .)5(المادي والروحي الفردي والجماعي بالمعنى

                                     
 .13، ص سابقمرجع  :محمد بن شاكر الشریف )1(

 .16، ص2003، الریاض، السعودیة، 02، دار عالم الكتب،طمن أهداف التربیة اإلسالمیة: خالد بن حامد الحازمي )2(

  .392مرجع سابق، ص: بدریة صالح عبد الرحمان المیمات) 3(
 .59، مرجع سابق، صالتربیة األخالقیة اإلسالمیة: مقداد یالجن) 4(

  .  31-30، ص1997، دار الفكر، دمشق، سوریا، ئة الطفل وثقافة التنشئةتنش: عبد الواحد علواني )5(
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ن  ؟وتعلیمه كیف یعیش مع أقرانه الة لتغییر اإلنسانفهي وسیلة فّع "أما التربیة في فكر مالك بن نبي وكیف یكوّ
ر ن معهم شبكة العال ؟شرائط الوجود نحو األحسن دائما معهم مجموعة القوى التي تغیّ قات التي تتیح وكیف یكوّ

       .)1("للمجتمع أن یؤدي نشاطه المشترك في التاریخ

هي عملیة أو  ،كما تتفتح النباتات واألزهارالمتعلم  قابلیتهابأنها عملیة تتفتح بها ":إبراهیمویعرفها مجدي عزیز 
أما  .)2("موادفكما أن عضالت الجسم تقوى بالریاضة كذلك ملكات العقل تقوى بدراسة مختلف ال ترویض عقلي،

ا، عملیة تغییر مستمرة لتشكیل الفرد"نهایقول إفه لها من الزاویة االجتماعیة فیتعر  أو هي عملیة نمو للفرد  اجتماعیً
           .)3(وعملیة تهتم بتنمیة التفكیر العلمي عند الفرد عن طریق نقل المعرفة والبحث في المعاني، وللثقافة

على عقول  ،هي العملیة التي یباشرها الضمیر الجمعي: بقوله یعرفها دوركایم :التربیة عند الغربیین -3-2-3
ا "هيو أ. )4("األفراد وضمائرهم  ا اجتماعیً التربیة تكوین الفرد : بقوله ت سبنسرویعرفها هربر  .تكوین الطفل تكوینً

 .ة الكاملةبقوله هي اإلعداد للحیامن أجل ذاته، بأن نوقظ فیه ضروب میوله الكثیرة، كما عرفها 

وبأنها عملیة نمو وعملیة تعلم وعملیة بناء وتجدید ،للحیاة  اولیست إعدادً ،كما یعرفها جون دیوي هي الحیاة نفسها 
 .)5("مستمرین للخبرة وعملیة اجتماعیة 

جتماعي إلى كائن اجتماعي بتلقیه أنماط ا تعني تحویل الفرد من كائن ال اهبأن BOUDON" بودونویعرفها  
 .  )6( ر واإلحساس والفعلالتفكی

 تنظیم للخبراتحیث تعتبر عملیة تلقین و  بناء الفرد،یتضح مما سبق أن التربیة من أهم العملیات الضروریة ل  
  . على التكیف االجتماعي هاكتساب مهارات تساعدالفرد على القدرة من التي تزید 

 أو المربي شاملة یقوم بها المعلم توجیه وتعلیملیة عمهي التربیة في هذه الدراسة ب یتعن :اإلجرائيالمفهوم -3-5
مقرر في التعلیم التحضیري، بهدف إعداد تباع أنشطة وبرامج المنهاج الدراسي ال، باةرییالتحض المرحلة طفلل

  .الطفل للمرحلة اإللزامیة
  
  
  
  

                                     
، الشـركة الجزائریـة -نحـو نظـرة تربویـة جدیـدة للعـالم اإلسـالمي -مقومات مشروع بناء إنسان الحضارة في فكر مالك بن نبـي: عمر النقیب )1(

  .  49، ص 2009، الجزائر،1ط، اللبنانیة
  .  167، ص 2009،مصر، ، القاهرة1ط، ، عالم الكتبصطلحات ومفاهیم التعلیم والتعلممعجم م: مجدي عزیز إبراهیم )2(
  .  944، ص 2006،مصر، ، القاهرة1ط، عالم الكتب ،)الحرف ت(موسوعة المعارف التربویة: مجدي عزیز إبراهیم )3(

Paris, 1986, P105. ,.p.v. F,tion et Sociologie aEduc  : (E) mDurkhei)4(  
  . 13-12، مرجع سابق، صأهداف التربیة اإلسالمیة وغایاتها: اد یالجنمقد )5(

 , France, AUBIN, I mpremeur, 2003, P78.Dictionnaire de Sociologie  utresa Boudon (R) et les )6( 
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   :مالتعل -4
  )1(": هناك العدید من التعاریف الغربیة من أهمها :يصطالحاال المفهوم -4-1

عملیة اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع وتحقیق : م بقولهالتعل )Gates(جیتس یعرف
ااألهداف ما یتخذ حل المشكالت، أو هو اكتساب الطرق التي تجعلنا نشبع دوافعنا ونحقق  ، والتعلم هنا كثیرً
  .أهدافنا

  . اتج عن استثارة أسلوب المثیر واالستجابةبأنه تغیر في السلوك الن )Guilford(جیلفوردویعرفه 
  .بأنه نمو االستجابات التي یمكن أن تتغیر بسبب مثیرات معینة سابقة ماك جشویعرفه 

  .نشاط من قبل الفرد یؤثر في نشاطه المقبل هو :بقوله وود ورث هویعرف
  .نفعل أو ما نالحظ بأنه تعدیل في السلوك نتیجة ما یحدث في العالم حولنا أو نتیجة ما من ویعرفه

  ".فهو سلسلة من التغیرات في سلوك اإلنسان ثورندایك أما تعریف
اویعرف التعلم بأنه تغیر في األد وهذا التعدیل . عن طریق الخبرة والمران اء أو تعدیل في السلوك ثابت نسبیً

األسالیب المعتادة عن التغلب أثناء إشباع الفرد لدوافعه وبلوغ أهدافه، وقد یحدث أن تعجز الطرق القدیمة و یحدث 
، ویقصد على الصعاب أو عن مواجهة المواقف الجدیدة، ومن هنا یصبح التعلم عملیة تكیف مع المواقف الجدیدة

  بتعدیل السلوك أو تغییر األداء المعنى الشامل أي عدم االقتصار على الحركات المالحظة والسلوك الظاهر
نما ینصرف التغییر أیض ویقصد بالخبرة والمران، أوجه النشاط المنسقة التي  لیات العقلیة كالتفكیرا إلى العموإ

          .)2("تخطط لها المؤسسات التعلیمیة وتنفیذها
م بأنه وبشكل عام یمكن تعریف التعلجابة، رابطة بین مثیر واست" م بشكل عام بأنهویعرف السلوكیون التعل  

اعلیها من الالعملیة العقلیة التي نستدل  في سلوك العفویة نتیجة للتدریب أو الخبرة ال نتیجة  تغیرات الدائمة نسبیً
  .)3("للتعب أو المرض أو الموت أو المنعكسات أو الغرائز والنضج أو المخدرات

وبهدف اكتساب معرفة أو  ویعرفه مجدي عزیز إبراهیم بأنه نشاط یقوم فیه المتعلم تحت إشراف المعلم أو دونه
      .)4(سوك  مهارة أو تغییر

مجموعة من المهارات  التحضیریةطفل المرحلة  اكتساب هوفي الدراسة  مالتعلب یتعن :اإلجرائي المفهوم -4-2
    .نشطة التربویةاألمجموعة  ممارسةإلى األحسن ب سلوكهعن طریق تعدیل  ،كن لدیهلم ت الجدیدة التي

  
    

                                     
 .45،  ص 1999، عمان األردن،01، دار الفكر، طعلم النفس التربوي:خلیل المعایطة) 1(

-20،ص2006، طبع تحت إشراف الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد،الجزائر،مدخل إلى علوم التربیة :، عبد اهللا قليكمال عبد اهللا) 2(
21. 

 .52-51،ص 2000، عمان األردن،01، دار الصفاء، طعلم نفس التربوي: جمال مثقال القاسم) 3(

  .  354ص، ع سابقمرج )الحرف ت(موسوعة المعارف التربویة :مجدي عزیز إبراهیم )4(
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     :التعلیم -5
تمیز عن جمیع الحیوانات  أن اإلنسان":عرف ابن خلدون التعلیم بقوله:ةالتعلیم في الدراسات اإلسالمی -5-1

وقبول ما  ،لذلك التعاون  المهیأواالجتماع  ،لتحصیل معاشه والتعاون علیه بأبناء جنسه ي بهبالفكر الذي یهد
ا. هخرتوالعمل به واتباع صالح آ جاءت به األنبیاء عن اهللا تعالى هذا الفكر تنشأ وعن ... فهو مفكر في ذلك دائمً

اثم ألجل هذا الفكر وما جبل علیه اإلنسان من تحصیل ما تستدعیه الطباع، فیكون الفكر ر ، العلوم والصنائع  اغبً
كات، فیرجع إلى من سبقه بعلم، أو زاد علیه بمعرفة، أو إدراك أو أخذه ممن ادر من اإل في تحصیل ما لیس عنده

قن ذلك عنهم ویحرص على أخذه وعلمه، ثم إن فكره ونظره یتوجه لیاه، فبیاء الذین یبلغونه لمن تلقتقدم من األن
حتى یصیر إلحاق العوارض  ،، یتمرن على ذلكربعد آخ حقائق، وینظر ما یعرض لذاته واحًدامن الإلى واحد 

ئ وتتشوف نفوس الجیل الناش ما یعرض لتلك الحقیقة علما مخصوًصا،بتلك الحقیقة ملكه له فیكون حینئذ علمه ب
فقد تبین بذلك أن العلم والتعلیم طبیعي في  ،إلى تحصیل ذلك، فیفزعون إلى أهل معرفته ویجيء التعلیم من هذا

 ،یتضح أن ابن خلدون عرف التعلیم من منطلق أنه میزة یتمیز بها اإلنسان عن المخلوقات األخرى .)1("البشر
  .ن علوم دینیة وعقلیة وعملیةباختالف علومه وأشكال م ،حیث یتخصص فیه حسب میوله وغایاته

المراد بالتعلیم إفادة العلم، وتهذیب نفوس الناس عن "كما عرف اإلمام الغزالي التعلیم في كتاب اإلحیاء فقال
رشادهم إلى األخالق المحمودة المسعدة ،األخالق المذمومة المهلكة حیث نالحظ أن اإلمام الغزالي في .)2( "وإ

تیجة التي یجنیها المتعلم من التعلیم من خالل التحصیل العلمي وتربیة الفرد على الن على ركزتعریفه للتعلیم 
   .تزكیة النفس عن السلوك السیئو السلوك الحسن 

   )3(" :لتعلیم منها ما یليمفاهیم لمن المجموعة هناك  :مفهوم التعلیم في الفلسفة التربویة -5-2
الدور األكثر لمتعلم في موقف یكون فیه للمدرس لمعلم إلى االتعلیم عملیة نقل المعارف والمعلومات من ا "-  

ا طرق اإللقائیة مثل المحاضرة، ، في حین یقتصر دور التلمیذ على اإلصغاء والحفظ والتسمیع وتخدم التأثیرً
  .للتعلیمالتقلیدي الوصف والتفسیر هذا المفهوم الشرح، 

خالل ما یقوم به من بحث  حقیق النمو المعرفي وذلك منالتعلیم عملیة تسهیل تفاعل المتعلم مع بیئته بهدف ت -
    .قیاس واكتشافوتحلیل، تركیب، 

وهذا  ،التعلیم عملیة هدفها مساعدة الطفل على تحقیق النمو االجتماعي ومواجهة مطالب الحیاة في جماعة -
تساب االتجاهات و اكلمساعدة األطفال على االندماج في جماعة توجیهي  یتطلب من المعلم أن یقوم بدور

یجابیة وتسلیط الضوء على المشكالت االجتماعیة للمساهمة في إیجاد الحلول المناسبة لها بمشاركة إلااالجتماعیة 
  .المتعلمین الفعالة

                                     
  405مرجع سابق، ص :بدریة صالح عبد الرحمن المیمات )1(
 .394المرجع نفسه، ص) 2(

  .25-24مرجع سابق ، ص  :كمال عبد اهللا، عبد اهللا قلي )3(
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لوسط لفیعرف التعلیم بأنه ظاهرة اجتماعیة أساسیة   Dictionnaires De Sociologieأما القاموس الفرنسي 
ا،یل إلى تشكاالجتماعي تم تدمج اإلنسان التي  المدرسة أووهو عمل المعاهد التاریخیة  یل الطفل إلى صورته معً

  .  )1(إلى سمك كامل تقلیدي الحدیث
ى إنجاز عد المتعلم علالتي تسا) الخبرات(المنظم المقصود للخبرة  التصمیم" ویعرفه مجدي عزیز إبراهیم بأنه

في المدارس العامة  ،لتعلیم إدارة عملیة التعلیم التي یقودها المعلمفي األداء وبذلك یعني ا ،التغییر المرغوب فیه
حیث یحاول  ،واقتصادیة وسیاسیة اجتماعیةوالخاصة على سواء یكون التعلیم عملیة مقصودة ولها توجهات 

بهدف تنشئتهم وفق أنساق  ،)األطفال والتالمیذ(نقل هذه التوجهات إلى عقول الصغار ) المدرسون(الكبار 
       .)2(محددة  ماعیةاجت

لتي یكون فیها أن التعریف األول للتعلیم یعطي الدور الكبیر للمعلم في توجیه العملیة التعلیمیة ا ،یتضح مما سبق 
أما  ،في سیر التعلیم، هو مفهوم قدیم یرجح المناهج التقلیدیة، ووعاء مستقبل لما یقوله المعلم التلمیذ مجرد متلق

الث فهو مفهوم جدید للتعلیم الذي یهتم بحاجات وخصائص المتعلم ویعطیه التعریف الثاني والثا   . حریةالمن  قدرً
ما ویتفاعل معه  لتحصیل الذي یدرك الفرد به موضوًعاا هو التعلیم "تؤكد إقبال األمیر السمالوطي بأنكما 

في حین التعلیم بمعنى ...اهاتكعملیة یتم بفضلها اكتساب المعلومات والمهارات وتطویر االتج، ویستدخله ویتمثله
أو أنه مجموعة األفعال المتواصلة  ،التدریس هو نشاط تواصلي یهدف إلى إثارة التعلیم وتحفیزه وتسهل حصوله

أو  ،أي استغاللها وتوظیفها بكیفیة مقصودة من طرف الشخص، والقرارات التي یتم اللجوء بشكل قصدي ومنظم
     .)3(موقف تربوي تعلیمي في إطار مجموعة من األشخاص الذي یتدخل كوسط

بتوجیه فاعل من المدرس في إطار مادة  هو جمیع أوجه النشاط الذي یمارسه التلمیذ":یعرفه زكریا إسماعیل بقوله
حداث  تدریسیة وفي إطار خصائص نمو تالمیذه وظروف بیئتهم من أجل مساعدتهم على التعلیم المرغوب فیه وإ

أیضا ومساعدتهم على اكتساب المهارات والعادات والمیول والقیم المرغوبة في  التغییر المرغوب في سلوكهم
    )4("المجتمع

فعل یقوم به المعلم تجاه المتعلم تساعده في ذلك المناهج والبرامج أن التعلیم من التعارف السابقة یتضح   
  .عملیة تعلیمیةل سیر معلم و متلقي وبرنامج تعلیمي من أج یحتاج إلىالتعلیمیة بمعنى أن التعلیم 

كل مجهود یقوم به المعلم من أجل مساعدة طفل هو التعلیم في الدراسة ب یتعن :اإلجرائي المفهوم -5-3
حاجاته  إشباعوكذا المجتمع المدرسي، مما یمكنه من  يعلى االندماج في القسم التحضیر التحضیریة مرحلة ال

.   سیةبهدف إعداده للحیاة المدر  التربويداخل الفضاء   

                                     
Boudon (R) et les autre, op .cit, P77 )1( 

 
  .  399ص، مرجع سابق: مجدي عزیز إبراهیم )2(
 131ص ،2002،مصر، ، دون ذ دار،القاهرةالخدمة االجتماعیة المدرسیة :إقبال األمیر السمالوطي) 3(

 .254ص ،2007عمان، االردن،،1، دار الفكر، طالمناهج أسسها ومكوناتها: زكریا إسماعیل أبو الضبعات) 4(
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:التعلیم التحضیري -6  

هي مؤسسات اجتماعیة تربویة وتعلیمیة  :بقوله محمود عبد الرحمن یعرفه الجعفري" :االصطالحي المفهوم -6-1
وعلى إشباع  ،سنوات تهدف إلى المحافظة على الطفل) 06- 04(تهتم برعایة وتربیة الطفل في سن ما بین 

كسابه العا   .دات االجتماعیة الصحیة والمعلومات الالزمة للممارسة هذه العاداتحاجاته وتنمیة استعداداته وإ
الطفل وتكسبه فن الحیاة باعتبار أن دورها امتداد لدور  مؤسسة تربویة تنشئ أنهاب هدى محمد وتعرفه قناوي

عداد ل سویة درسة النظامیة حیث توفر له الرعایة الصحیة وتحقق مطالب نموه وتشجع حاجاته بطریقة ملالمنزل وإ
ویتشرب ثقافة مجتمعه، فیعیش وتنتج له فرص اللعب المتنوعة فیكتشف ذاته ویعرف قدراته ویعمل على تنمیتها 

ا    .)1("مع ذاته ومجتمعه سعیًدا متوافقً
یتضح مم سبق أن التعلیم التحضیري هو مرحلة تربویة تعلیمیة یمر بها الطفل في حیاته، تبدأ من نهایة السنة 

، یكتسب خاللها الطفل مهارات حركیة ولغویة واجتماعیة والتي من یة السنة الخامسة من عمرهإلى نهاالرابعة 
  .على االنتقال إلى  السنة الموالیة أو السنة األولى االبتدائي كمرحلة جدیدة من التعلیم لدیه اخاللها یصبح قادرً 

خصصته وزارة الذي تربوي الفضاء ال ذلكهو في الدراسة التعلیم التحضیري ب یتعن :اإلجرائي المفهوم - 2- 6 
التكیف في تحقیق التربیة الوطنیة للطفل الجزائري لمدة سنة یتلقى فیه العدید من األنشطة التربویة، تمكنه من 

سنة من عمر الطفل الجزائري یقضیها في  أو هو ،الوسط المدرسي وتحضره لسنوات الموالیة للتعلیم اإللزامي
تمتد من بدایة السنة الخامسة إلى بدایة السنة السادسة من عمره، لها أهمیتها وتأثیرها  القسم التحضیري بالمدرسة

كسابه خبرات   .تعلیمیة على حیاته فیما بعد، یمكن أن تستغل لتطویر مهاراته وإ
  :العملیة التعلیمیة -7
تهدف ) القسم( ما یقوم به المعلم من إجراءات ونشاطات داخل غرفة الصف "هي: المفهوم االصطالحي -7-1

أو هي عملیة .تعلیمیة معینة، وبالتالي فالعملیة التعلیمیة بهذا المعنى عملیة التدریس نفسهاإلى تحقیق أهداف 
تنظیمیة لإلجراءات التي یقوم بها المعلم داخل غرفة الصف وخاصة لدى عرضه للمادة الدراسیة وتسلسله في 

یة ما هي في جوهرها إال عملیة تنظیم لمحتوى المادة المدروسة وأكثر من ذلك یرون أن العملیة التعلیم ،شرحها
    .)2("والتي غالبا ما تأخذ شكل التسلسل الهرمي

كل تأثیر یحدث بین األشخاص ویهدف إلى تغییر تعني "العملیة التعلیمیة فیما ترى إقبال األمیر السمالوطي أن "
استثناء مختلف ار التأثیر المتبادل بین األشخاص و ي إطویتضمن هذا التحدید ف ،الكیفیة التي یسلك وفقها اآلخر

مثل إبعادهم عن عملهم أو حرمانهم  ،العوامل الفیزیائیة والفسیولوجیة واالقتصادیة التي تؤثر في سلوك األفراد

                                     
 .129، ص2008جزائر،، ال1، دار بن مرابط، المحمدیة،طتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى أطفال التعلیم التحضیري: زبیدة الحطاح) 1(

 .35ص  ،2000األردن، ،دار الشروق، عمان،النظریة في التدریس وترجمتها علمیا: أفنان نظیر دورزه) 2(
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أي  ،فالتأثیر المقصود إذن هو الذي یعمل على إحداث تغییرات في اآلخر بفضل وسائل تصوریة معقولة .منه
   .)1("لألفرادة التي تجعل من األشیاء واألحداث ذات مغزى بالنسبة بالطریق

هي ما یقوم به المعلم من عملیات تربویة داخل في الدراسة العملیة التعلیمیة ب عنیت :اإلجرائي المفهوم -7-2
وحاجات  على الطریقة المتبعة في التعلیم وتتوقف فاعلیتها وما توفر علیه من وسائل وأدوات ،الفضاء التربوي

  .  المتعلمین
  :ج الدراسياالمنه -8
اإلعالم المنهاج مأخوذ من نهج ومنهاج بمعنى الطریق الواضح، وجاء في منجد اللغة و  :اللغوي المفهوم -8-1

وكذلك نهج األمر بمعنى  .ومنه أنهج فالن بمعنى ینهج ، أي یلهث ،بمعنى انبهر كلمة نهج ونهج الرجل نهًجا
عنى ومنه أیضا انتهج الرجل بم ،ومنه أنهج الطریق أو األمر بمعنى أوضح  ،ریق سلكهوالط ،أبانه و أوضحه

) ض(وذكر ابن عباس  .ومنه منهج ومنهاج التعلیم أو الدرس ،، الطریق الواضحوقیل طلب المنهج  سلك الطریق
      )2("قوله لم یمت رسول اهللا حتى ترككم على طریق ناهجة أي طریق واضحة 

) méthode(ةالفرنسیومن )method( زیةتترجم كلمة المنهج من كلمة االنجلی": يشتقاقاال المفهوم -8-2
َعًة ﴿ولنفس الكلمة نظراتها في مختلف لغات العالم، ففي لغتنا ورد استعمالها في القران الكریم  ا ِمنُكمْ ِشرْ ْلنَ لُِكلٍّ َجعَ

اجاً  َ ه ِمنْ ان العرب فقد وردت أما لس، تمشون علیه وطریًقا واضًحا أي جعلنا لكم شریعة ومنهاًجا ]48: المائدة [ ﴾وَ
أما ابن كثیر فیعرف المنهج بأنه الطریق الواضح السهل أو السبیل إلى  ،الطریق الواضح كلمة نهج بمعنى

  .)3( المقاصد الصحیحة
  )4(:وعلینا أن نمیز بین ثالث مصطلحات أو مفاهیم وهي   
  .الواضح والتساؤل عن المنهج هو التساؤل عن السبیل المتبع هو الطریق )méthode( منهج أو منهاج -
هي مجموعة الوسائل المستعملة  جیةأو المنهاج البیداغو ) méthode pédagogique la( منهاج بیداغوجي -

، كما تختلف وهذه الوسائل تختلف باختالف الهدف التربوي الذي نسعى إلى تحقیقه ، لبلوغ أهداف تربویة معینة
    .لیهم التربیة وكذلك بحسب المادة الدراسیةق بحسب فئة األطفال الذین تتوجه إسائل أو الطریهذه الو 

  ). le curriculum(منهاج دراسي أو ما یسمى بالفرنسیة  -
المواد "والمنهج القدیم یعني .ومعنى واسع حدیث ،معنى ضیق قدیم :نللمنهج معنیا: االصطالحي المفهوم -8-3

  .ااستیعابهرات أو المعلومات التي تقدمها المدرسة لطالبها بقصد الدراسیة أو المقر 

                                     
 .133مرجع سابق ، ص : إقبال األمیر السمالوطي )1(

  .34-33مرجع سابق ، ص : كمال عبد اهللا، عبد اهللا قلي ) 2(

  .81، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، علوم االجتماعیةقضایا منهجیة في ال: فضیل دلیو، وآخرون  )3(
  .111، ص 1995باتنة، الجزائر،  ،1ط ،مطابع عمار قرفي، قراءات في المناهج التربویة :، وآخروناث غی بوفلجة )4(
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یعني جمیع الخبرات التي تعدها المدرسة لیكتسبها الطالب تحت أما المنهج الدراسي بالمعنى الواسع الحدیث 
یمرون أو جمیع الخبرات التي ،بها التالمیذ یقوم إشرافها لتحقیق أهداف معینة، أو هو جمیع أنواع النشاط التي 

وبعبارة أخرى أصبح  ،فیها تحت إشراف المدرسة وبتوجیه منها سواء أكان ذلك في داخل أبنیة المدرسة أو خارجها
المنهج بمعناه الواسع هو حیاة التالمیذ التي توجهها المدرسة وتشرف علیها سواء داخل أبنیة المدرسة أو 

   . )1("خارجها
   )2(" في المواقف داخل المدرسة وخارجهاهو جهد مبذول لتحقیق النتائج المرغوبة "

 الستثارةالمنهاج الدراسي بأنه جملة من األفعال التي نخططها  ) G. de lands shere(ویحدد الند شیر  
فهي تشمل تحدید أهداف التعلیم ومحتویاته وأسالیب تقویم مواد الدراسة بما فیها الكتب المدرسیة والوسائل  التعلیم،

  .)3(للمدرسینیشتمل مفهوم المنهاج بهذا المعنى مختلف االستعدادات العقلیة بالتكوین المالئم ، كما التعلیمیة
بأنه مقرر دراسي ینبغي أن یؤدي إلى الحصول على درجة علمیة، في حین ") Webster(یعرفه قاموس وبستر 

  :تعریفات هي ةیعرفه قاموس التربیة بثالث
لزم للتخریج أو الحصول على درجة علمیة في میدان رئیس من میادین مجموعة من المقررات الدراسیة التي ت -

  .الدراسة
خطة عامة شاملة التي ینبغي أن یدرسها التلمیذ في المدرسة لیحصل على درجة علمیة أو شهادة تؤهله للعمل  -

 .بمهنة معینة

معارف  بینما تعرف دائرة رسة أو الكلیة،مجموعة من المقررات والخبرات یكتسبها التلمیذ تحت توجیه المد -
  .)4("مجموعة الخبرات التي یكتسبها المتعلم تحت توجیه المدرسةالمربي المنهج بأنه 

رسة وتوجیهها داخل الصف أو هو كل دراسة أو نشاط أو خبرة یكتسبها أو یقوم بها المتعلم تحت إشراف المد"أو
  .   )5("أو هو اسم لكل مناحي الحیاة النشطة والفعالة لكل فرد بما فیها األهداف والمحتوى واألنشطة والتقویم ،خارجه

وثیقة بیداغوجیة رسمیة تصدر عن وزارة التربیة الوطنیة لتحدد اإلطار اإلجباري لتعلم مادة دراسیة "المنهاج هوو 
مساعدتهم على   المدرسة للتالمیذ داخل محیطها أو خارجه بغیةوأنه الخبرات التربویة والمعرفیة التي تمنحها . ما

انمو  ا روحیً اوعقلیً  شخصیتهم في جوانبها المتعددة نموً ا واجتماعیً ا ونفسیً   . )6("في تكامل واتزان ا وجسمیً

                                     
 . 21-20،ص 1995اض، السعودیة،، الری01، دار عالم الكتب ، طأساسیات المنهج الدراسي ومهماته: محمود أحمد شوق )1(

  .51، 1999، الریاض السعودیة، 01، دار عالم الكتب، طمشكالت تربویة: محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفوزان) 2(
  111مرجع سابق، ص  :، وآخرونغیاث  بوفلجة )3(
، 2008، عمـان، األردن،2دار المسیرة، ط -طویرهأسسه بناؤه تنظیماته ت -المنهج المدرسي المعاصر: أحمد المهدي عبد الحلیم، وآخرون ) 4(

  . 16ص
، عمـــان، 1ط، مكتبـــة المجتمـــع العربـــي، )رؤیـــة معاصـــرة( منـــاهج ریـــاض األطفـــال: رائـــد فخـــري أبـــو لطیفـــة، جمـــال عبـــد الفتـــاح العســـاف )5(

 .21، ص 1011،األردن

 .39مي التربیة ، الجزائر، دس،  ص ، المعهد الوطني لتكوین مستخدالتربیة وعلم النفس::وزارة التربیة الوطنیة )6(
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األهداف واألسس هو مجموعة الخبرات و في الدراسة الدراسي المنهاج ب یتعن :اإلجرائي المفهوم -4- 8- 1 
المتمثل في طفل المؤسسة التربویة للمتعلم وفرها التي ت والتقویم والوسائل التعلیمیة وطرق التدریسشطة األن

  .بهدف تربیته وتعلیمه وتأدیبه وتعدیل سلوكه وتحقیق نموه الشاملالمرحلة التحضیریة 
  : البرنامج الدراسي -9
تنظیم  عن طریق ةیالتعلمهداف التعلیمیة إلى تحقیق األ هو عبارة عن طریق تسعى :االصطالحي المفهوم -9-1

  . )1("أو هو جزء من العملیة التعلیمیة ولیس كلها ،عناصر الموقف التعلیمي
شراف المربیة التي تعمل بدورها "أو هو مجموعة األنشطة واأللعاب والممارسات التي یقوم بها الطفل تحت توجیه وإ

 (أسالیب التفكیر السلیم وحل المشكالت وتحقیق النمو السوي  على تزویده بالخبرات التي من شأنها تدریبه على
   .)2("خالل عام كامل أو هو كل األنشطة الممارسة، )یوجد برنامج یومي وأسبوعي وشهري

هو كل األنشطة الممارسة والموزعة وفق برامج في الدراسة البرنامج الدراسي ب یتعن :اإلجرائي المفهوم -9-2
ویحقق أهداف  العملیة التعلیمیة سیر سهلمما ی ،بیة في شكل برامج یومیة وأسبوعیة وشهریةزمني تحدده وزارة التر 

  . المنهاج الدراسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .39ص  ،مرجع سابق: أفنان نظیر دورزه  )1(

، 2008دیـوان المطبوعـات الجامعیـة،بن عكنـون، الجزائـر، -نمو مشـكالت منـاهج وواقـع -سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة: فتیحة كركوش) 2(
  . 98-97ص 
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  : الدراسات السابقة - مساخا
، دراسة وصفیة میدانیة تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى أطفال التعلیم التحضیري :العنوان:ولىاأل ة ـالدراس -1

  .)2008، الجزائر،1دار بن مرابط، المحمدیة،ط(الحطاح زبیدة : ةالباحث
هل البرنامج  مقترح له فعالیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لعینة من أطفال التحضیري؟  أو :لیةتساؤالت اإلشكا 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات االختبار القبلي ومتوسط درجات االختبار البعدي للتفكیر 
  بداعي لعینة البحث عند تطبیق البرنامج المقترح؟  اإل
اإلبداعي لطفل  سعت الدراسة إلى معرفة مدى فعالیة البرنامج المقترح في تنمیة التفكیر: أهداف الدراسة -1-1

 ودعم الثقة في نفوس األطفال، )لةالطالقة المرونة األصا(وتنمیة القدرات اإلبداعیة الثالث  التعلیم التحضیري
وتعویدهم ، وتنمیة تحمل المسؤولیة عند األطفال، یة ودعم قدرات الطفل على التوافق النفسي واالجتماعيوتنم

والرغبة  المشكالت والتخیل وتولید األفكاروتنمیة قدراتهم على حل ، على آداب الحدیث واإلنصات والمناقشة
ات الهادفة إلى جعل مهارات التفكیر وتفعیل وتجسید الطموح، الواضحة في جعل التالمیذ یفكرون وهم یدرسون

واالستجابة لحل المشكالت التي أشارت إلیها نتائج ، العملیة التعلیمیة ومكوناتهاعملیة تربویة تشمل كل مراحل 
العدید من البحوث والدراسات المتمثلة في هیمنة استرجاع المعلومات في النماذج المتبعة في التدریس 

همال واضح ف ،واالمتحانات وحاجة المجتمع إلى مخرجات  التعلیمیة بتنمیة مهارات التفكیري تحقیق األهداف وإ
بما یساعد ، وكذلك إتقان مهارة النقد والمناقشة والحوار، تعلیمیة تضمن تحقیق اإلبداع والقدرة على حل المشكالت

   .النشء على اتخاذ القرار السلیم
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : الفرضیة العامة، توجد فرضیة عامة وفرضیات جزئیة: الفرضیات -1-2

ق درجات االختبار البعدي فیما یتعلق بالتفكیر اإلبداعي لعینة و ومتوسط فر ، ق درجات االختبار القبليو متوسط فر 
  .البحث عند تطبیق البرنامج التعلیمي المقترح

  : الفرضیات الجزئیة 
ق درجات االختبار و ومتوسط فر  ق درجات االختبار القبليو توسط فر ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین م -  

  .عینة البحث عند تطبیق البرنامج التعلیمي المقترحل لتفكیر اإلبداعيالبعدي في قدرة الطالقة ل
ق درجات االختبار و ومتوسط فر  ق درجات االختبار القبليو ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط فر  -

  .لتفكیر اإلبداعي لعینة البحث عند تطبیق البرنامج التعلیمي المقترحدرة المرونة لق البعدي في
ق درجات االختبار و ومتوسط فر ، ق درجات االختبار القبليو ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط فر  -

  .المقترحالبعدي في قدرة األصالة للتفكیر اإلبداعي لعینة البحث عند تطبیق البرنامج التعلیمي 
كمدینة عریقة اهتمت بالعلم والعلماء وساهمت  مدینة قسنطینةریاض األطفال الموجودة ب :مجتمع الدراسة -1-3

      .  في بناء العدید من المؤسسات التربویة الخاصة بتعلیم النشء السیما ریاض األطفال
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ح أعمارهم من األطفال التي تتراو المنهج التجریبي على مجموعة الباحثة  تاستخدم :المنهج واألدوات -1-4
ویشترط بلوغ الطفل هذا السن لاللتحاق بصفوفه  ،ن ریاض األطفال مقسمة إلى أقسامسنوات ، حیث إ) 6- 5(

 34(، واألخر كمجموعة ضابطة)تلمیذ 34(كمجموعة تجریبیة  افاستعملت قسمً  ،نالتي كان بها قسمان تحضیریا
ترح كمتغیر مستقل، والتفكیر اإلبداعي كمتغیر تابع ، حیث اقتبست أنشطته قدمت برنامجها اإلبداعي المق .)تلمیذ

اإلبداعیة من برامج عالمیة عدیدة، مع تعدیل بعض األنشطة حتى تتكیف مع المجتمع المحلي، حیث اشتملت 
م صور كاریكاتوریة مأخوذة من مجلة العربي الصغیر، وت 5نشاط، على شكل أسئلة مفتوحة، و 57األنشطة على 

دقیقة، وتم تطبیق ) 45- 30(ساعات في األسبوع، وكل حصة تستغرق  4حصة، بمعدل  23تقدیم البرنامج في 
الذي أغفل في برنامجه تنمیة  2004اختبار قبلي على المجموعتین، وضحت من خالله  وضع منهاج الدراسي 

بیة فقط، لبیان فعالیة البرنامج التعلیمي تعلیم التفكیر اإلبداعي، ثم تقدیم البرنامج المقترح على المجموعة التجری
ومحاولة الكشف على أثر  ،المقترح في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى أطفال التحضیري المستند إلى البرامج العالمیة

  .كما وظفت الباحثة أداة المالحظة والمقابلة .هذا البرنامج في تنمیة التفكیر اإلبداعي لهذا الفئة
حیث قصدت ریاض األطفال بمؤسسة عمومیة تابعة لشركة ، على العینة القصدیةالباحثة  تاعتمد:العینة -1-5

قدمت ) 2006أفریل إلى نوفمبر (أشهر ةدامت الدراسة المیدانیة ثالثو الكهرباء والغاز الجزائریة بمدینة قسنطینة، 
  .خاللها برنامجها اإلبداعي المقترح

البرنامج المقترح قد ساهم في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى أفراد العینة لقد بینت نتائج الدراسة أن  :النتائج -1-6
ركزت في البرنامج على أنشطة حصة، 23وتشمل  ،شهرأ ةثالثبدرجة مقبولة، وهذا خالل مدة زمنیة تتجاوز 

یة التعبیر القصصي، والتعبیر الفني، والتعبیر الحركي والموسیقي، مؤكدة أنها األنشطة التي تعمل على تنم
لتفكیر اإلبداعي بالدرجة األولى، وهذا یعود إلى على اقدرة في التحسن على وقد دلت النتائج  التفكیر اإلبداعي،

األدوار، وتبني  من حب االستطالع واالكتشاف، وتقمص التخیل الواسع الذي یتمیز به طفل المرحلة التحضیریة،
   .ما هو غیر مألوف

جمع مادة علمیة هامة، حیث تعرضت فیها إلى التفكیر اإلبداعي  حاولت الباحثة: تقییم وتوظیف -1-7
، من خالل التطرق إلى التفكیر مفهومه وقوانینه وخصائصه وأنواعه ریاته ومكوناتهومتطلباته ودراسة و معالجة نظ

تاریخه اتجاهاته الحدیثة ووظائفه و من حیث لتعلیم التحضیري بالجزائر،ت اخص، كما نماطه ومستویاته وأسالیبهوأ
البرامج  إلبداعي عامة، والطرق واألسالیب المنمیة للتفكیر اتناولت و لتحضیري، للطفل ا كما تعرضت. ومراسیمه

البیانات  كما عالجت فیة تطبیقه،حیث تعرضت للبرنامج المقترح وكی إلبداعي للطفل التحضیري،المنمیة للتفكیر ا
  .      من التوصیات المستمدة من نتائج البحثالمیدانیة عرضا وتحلیال وتفسیرا، مع تقدیم جملة 

قد وفقت الباحثة إلى حد كبیر في محاولتها خلق نموذج تصوري یهتم بتنمیة  التفكیر اإلبداعي لدى طفل المرحلة 
الصحة النفسیة ستقیم التحضیریة على اعتبار أن الحاجة إلى التفكیر اإلبداعي من الحاجات األساسیة التي ال ت

دراجه ضمن أهدافها تقف خلف لألطفال دو  ن إشباعها، وأن قصور مناهج الدراسة عن إشباع هذه الحاجات وإ
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عادة تجریب على فئات كبیرة من و  ن مشكالت الدراسةكثیر م البرنامج المقترح یحتاج إلى تقییم من المختصین وإ
  .أطفال المرحلة حتى یتیسر الحكم على نجاحه أو فشله

 تعلیم التحضیري، حیث تناولتاهتمام خاص بمرحلة ال هما لهاسة فتظهر في أن كلیة البحث بالدر عالقأما عن 
ر لبرامج التفكی اصوریً ت اوأعطت نموذًج  التحضیري لجانب التفكیر اإلبداعيللتعلیم الباحثة إغفال المنهاج الدراسي 

قوم بتقویم أري، حیث سالدراسي للتعلیم التحضیتحلیل مضمون المنهاج  ةدراسالفي هذه  تناولاإلبداعي، وسأ
مقترحات علمیة قد تساعد على صیاغة منهاج تربوي عطاء حاول إمهاج المقدم للطفل في هذه المرحلة، و المن

                      .یستجیب لحاجات الطفولة المبكرة
نظریة  دراسة وهي -نمو مشكالت مناهج وواقع - سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة :العنوان :ثانیةالة ــلدراسا -2

  .دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، الجزائر: فتیحة كركوش: ةالباحث، میدانیة
 نمو طفل ما قبل المدرسة كما تعرضت للمناهج التربویة في تبمعالجة مشكالقامت الباحثة  :تساؤالت اإلشكالیة 

  ومشكالتهاریاض األطفال وواقعها 
عض التفاصیل بخصوص المناهج والبرامج المتبناة في ریاض حمل بت تقدیم صورة: أهداف الدراسة -2-1

براز أهمیة التقویم كسیرورة ندرك من خاللها نقاط القوة وكذا نقاط الضعف عل، األطفال ى مستوى ما یقدم في وإ
 تناول التجربة الجزائریة في مضمار التربیة قبل المدرسة منذ بدایتها في العهد االستعماري إلىو  ،ریاض األطفال

     .محاوالتها تبني إستراتیجیة تربویة شاملة معتمدة على أسس منهجیة مدروسة
النوع األول هو الذي تسیره  :موجودة بالجزائر العاصمة یوجد نوعانالریاض األطفال  :مجتمع الدراسة -2-2

 . والهیئات الحكومیةوهي التابعة للشركات الوطنیة  ،والنوع الثاني یكون تسییره من طرف الجهة المنشئة ،البلدیات
اختیار ریاض األطفال التابعة للمؤسسة العمومیة لتسییر منشآت التعلیم ما قبل المدرسة  :العینة -2-3
 .   روضة على مستوى مدینة الجزائر العاصمة موزعة على مختلف البلدیات 29والتي بلغ عددها  ،)بریسكو(
ة الحالة حیث قامت بعرض حال بعض ریاض األطفال استخدمت الباحثة منهج دراس :المنهج واألدوات -2-4

قدمت نموذج خاص بهذه الریاض وبأعداد األطفال الذین استقبلتهم خالل سنة و  ،)روضة 29( في الجزائر
ومالحظة ما تتوفر علیه الریاض ، ریاض األطفال مقابلة من خالل مقابلة مدیراتوظفت المالحظة وال و ،2004

إذا ، ومحاولة قراءة البرنامج السنوي المقرر، وعدد المربیات والشهادات التي یحملنها .من مرافق ومناهج تعلیمیة
وجدت الباحثة اختالف واضح بین هذه الریاض في البرامج لعدم وجود دلیل عمل النشاط التربوي معتمد ومسطر 

     .ن مع المربیاتومن ثم كان النشاط التربوي خاضع الجتهادات مدیرات الروضة بالتعاو ، من طرف الوزارة
ولوجیة طفل ما قبل سن المدرسة أو أهمیة بالغة حیث تعرضت الباحثة إلى سیك لموضوع الدراسة: النتائج -2-5

لحاجاته  لذا أشارت ا تتشكل معالم شخصیته المستقبلیة؛وفیه ،وهي مرحلة هامة في حیاة الفرد ،الطفولة المبكرة
المقدم في ریاض األطفال الجزائریة كما نبهت إلى ضرورة تكوین المنهاج الدراسي و .مشكالتهو مظاهر نموه و 

منذ بدایتها في العهد االستعماري مع بعض ، ثم قامت بعرض حال لریاض األطفال الجزائریة مربیات الروضة
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ولت تقدیم االتحلیل والتوجیه محاولة تبني إستراتیجیة تربویة شاملة معتمدة على أسس منهجیة مدروسة، كما ح
مبرزة في  الجزائریة ریاض األطفال بعض تحمل بعض التفاصیل بخصوص المناهج والبرامج المتبناة في اتصور ت

  .یرورة ندرك من خاللها نقاط القوة والضعفالتقویم كصضرورة إدراج  الخاتمة
انت ، وكمرحلةوتناولت الباحثة بعض المفاهیم الخاصة بالطفولة وحاجات النمو في هذه  :تقییم وتوظیف -6 -2

من خالل عرض مظاهر النمو الجسمي والنفسي  فتطرقت إلى مظاهر النمو، النفسیةعلى الحاجات  أكثر تركیًزا
واالنفعالي والحركي والعقلي واللغوي، ثم مشكالت طفل ما قبل المدرسة، كالخوف والقلق والسلوك العدواني، 

بل المدرسة قدیما وحدیثا، وخصائص ریاض وتناولت ریاض األطفال متطرقة إلى اتجاهات خاصة بالتربیة ما ق
، ل ما قبل المدرسةاألطفال وأهدافها وخصصت المناهج والمحتویات والتقویم من خالل مناهج تربیة طف

واقع تكوین المربیات ل كما تعرضت ،رامجالتقویم بیئة التعلیم والمتعلم وتقویم الب) األنشطة والبرامج(المحتویات 
طرقة تقدمت من خاللها واقع ریاض األطفال بالجزائر كنموذج م وهي دراسة جادة. مقویوالمناهج واألنشطة والت
دراج دلیل للنشاط التربوي من طرف الوزارة الوصیة لتدارك التي ینبغي االنتباه إلى كضرورة إإلى بعض التصورات 

   . المشكالت التي تمر بها الروضة
وبرامجه التربویة  الدراسي وأسسه وأهدافه الباحثة بالمنهاج من حیث اهتمام لبحثبموضوع ا تهلدراسة عالقو    
تنمیة المدركات العقلیة والنفسیة والتنبیه إلى أهمیتها في  ،التطرق لها في الدراسة الحالیةسعى إلى التي أ دفةالها

  .المرحلة التحضیریة لطفل
: الباحث، نظریة میدانیة دراسة يوه ،تربويالتنشئة االجتماعیة للطفل في الوسط ال :العنوان:الثالثةالدراســة  -3

  .)2010،الجزائر،قالمة، مطبعة األقصى( ،حمید حمالوي
  :اإلجابة على التساؤالت التالیةحاول الباحث :اإلشكالیةتساؤالت 

  إلى أي مدى یرتبط السلوك االجتماعي بوسطه التربوي؟  -
وما یترتب عنه من ، ي واالجتماعي في العملیة التعلیمیةما الداللة التي یمكن استقراؤها من غیاب المناخ التربو  -

  ممارسات وسلوكیات؟ 
إلى أي مدى یعكس الوسط التربوي نمط حیاة الطفل بما تتضمنه من قیم وقواعد ومعاییر؟ إلى أي مدى تساهم  -

  .المدرسة في تشكیل النسق القیمي للطفل؟
 ،وسط التربوي والتنشئة االجتماعیةلعالقة القائمة بین الالدراسة تهدف إلى تشخیص واقع ا :أهداف الدراسة -3-1

وتشخیص ، وكذلك التعرف على أهم الطرق واألسالیب المتبعة في عملیة تكوین الطفل وتأثیرها على شخصیته
الواقع الفعلي لعناصر ومكونات الوسط التربوي في عالقته بخلق تدعیم القیم المرتبطة بالهویة وكذلك القیم 

    . ة واالقتصادیة والثقافیة والشخصیةاالجتماعی
یؤثر الوسط التربوي في تشكیل قیم  :للدراسة فرضیة عامة وفرضیات فرعیة الفرضیة العامة: الفرضیات -3-2

  :والختبار صحة الفرضیة العامة صیغت ثالث فرضیات جزئیة هي، الطفل
 .المرغوبة للسلوك هناك عالقة ارتباطیة بین الضبط المدرسي وتصرف الطفل وفق النماذج -



 موضوع الدراسة                                                                                   الفصل األول                     
 

27 
  

 .ترتبط المناهج الدراسیة بنقل المعرفة والقیم لألطفال -

  .المعلم والمساهمة في تكوین الطفل وتشكیل اتجاهاته أداءهناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین  -
یة مدینة قالمة التي تشهد تحوال في مجال التربیة والتعلیم وتزداد عدد المؤسسات التربو  :مجتمع الدراسة -3-3

حجرة دراسة  2030و، مدرسة ابتدائیة 256تشمل ، )الثانوي المتوسط،، االبتدائي(وار التعلیم في جمیع أط
وعدد المعلمین ، 2095عدد المعلمین للغة العربیة ، 1291عدد اإلناث منهم  ا،معلمً  2468و اتربوی افوج 2113و

   . اعلمً م 16عدد المعلمین الذین یدرسون باللغتین ، 357للغة الفرنسیة 
عینة التالمیذ السنة السادسة : حیث قام بسحب ثالث عینات استخدم الباحث المسح بالعینة،: العینة -3-4

وعینة المعلمون بالمدرسة طبق معهم الحصر  مستعمال بذلك العینة الطبقیة، رقي ابتدائي بمدرسة فاطمة الزهراء
حیث ، بذلك تقنیة دلفاي مطبًقا) 14(ائي بالوالیة وعددهم تدوعینة مفتشي االب، )مفردة 20(الشامل لعددهم القلیل 

  ، قدمت لكل عینة استمارة خاصة
كتب السنة المنهج الوصفي وتحلیل المضمون  :عدة تقنیات منهااعتمد الباحث على : المنهج واألدوات -3-5

 معتمًدا، والتاریخ دنیة والقراءةالسادسة التي ترتبط بالتنشئة االجتماعیة والمتمثلة في كتب التربیة اإلسالمیة والم
، كما استخدم الباحث األسلوب الكمي في ترتیب وتصنیف وتكمیم البیانات ،)الكلمة والمفردة(على وحدة العد 

واألسلوب الكیفي لتفسیر البیانات الكمیة وربطها بسیاقها االجتماعي والنظري بغیة اإلجابة عن صدق فروض 
ومقابلة مع مدیر المدرسة واالستمارة ، لمقابلة من خالل أربع مقابالت مع معلماتكما وظف ا. الدراسة والتساؤالت

   .والمالحظة كأدوات لتحقیق البحث
لقد بینت نتائج الدراسة أن التحلیالت الكمیة والكیفیة للمعطیات المتوفرة عن الوسط التربوي  :النتائج -3-6

محورة حول تن مكانة محوریة في النظریة االجتماعیة المالمفهومین یشغالوالتنشئة االجتماعیة للطفل أن هذین 
وفي هذا اإلطار اتضح أن التنشئة ، المجتمع المحلي وما یقوم به من وظائف لتحقیق أهداف وتطلعات األفراد

كما بینت الشواهد المیدانیة مدى ارتباط هذا المفهوم بعناصر  اذبها الكثیر من التصورات والرؤى،االجتماعیة تتج
حیث  .وسطه االجتماعي والتربويتبادلیة بین تنشئة الطفل و أي أن هناك عالقة ، ونات البناء االجتماعيومك

كما أقرت الدراسة بأن ، أكدت معظمها التأثیر الذي یمارسه الوسط التربوي على تشكیل سلوكیات واتجاهات الطفل
تلعب دورا أساسیا في تحدید نمط شخصیة  الكتاب والمعلم والتنظیم المدرسي وغیرها من عناصر الوسط التربوي

  .  هذا ما طرحته معظم النظریات التي تناولت التنشئة االجتماعیة، الطفل
من ، لدراسة والتنشئة االجتماعیةلعرض للمداخل النظریة تبمعالجة موضوعه فالباحث قام  :تقییم وتوظیف -3-7

والتحلیل النفسي والسلوكیة ومنظور ، البنائیة الوظیفیةخالل تقدیم النظریات والمدارس التي تناولت الموضوع من 
مبریقي للوسط التربوي والتنشئة كما تناول فیه البعد اال، الجتماعيونظریتي التعلیم االجتماعي والدور ا، الصراع

اعیة والحیاة الجم والمدرسة والتنشئة االجتماعیة، لمن خالل تحلیل الوسط التربوي وتشكیل قیم الطف ،االجتماعیة
والتفاعل والسلوك ، والوسط التربوي وتحكم الطفل في بعض الكفاءات، واالندماج في الوسط االجتماعي

من خالل  ربویة والتنشئة االجتماعیة للطفل،وقدم المناهج الت، في المدرسة الجزائریة ةوالمناهج التربوی، االجتماعي



 موضوع الدراسة                                                                                   الفصل األول                     
 

28 
  

والحقل الداللي لمفهومي الثورة ، لیم والمواطنة والمسؤولیةمفاهیم التعواتري لقیم التنشئة اإلسالمیة و التحلیل الت
عة حول العوامل المتعلقة من خالل تحلیل البیانات المجم ك،كما تناول الوسط التربوي ونماذج السلو ، والواجب

، وطبیعة التنظیم المدرسي لشخصي والمدرسي واالجتماعي للطفلوالسلوك ا، واآلباء واألنماط السلوكیة بالبیئة
، من خالل عرض نتائج الدراسة التنشئة االجتماعیة وتناول تأثیر عناصر ومكونات الوسط التربوي على عملیة

المناهج التربویة وتنشئة  باط المدرسي والتنشئة االجتماعیة،واالنض، الوسط التربوي وتشكیل شخصیة الطفل
  .السلطة المدرسیة وتنشئة الطفلو ، الطفل
وسط التربوي لوذلك من خالل تناول الباحث لموضوع الطفل في ا بموضوع البحثجلیة عالقة الدراسة  تبدو

من  تناولهسأحاول وهذا ما  ،سط التربوي والتنشئة االجتماعیةالو : وتحدیده لمتغیري الدراسة بذلك المدرسة قاصًدا
مثل في المنهاج متغیر من متغیرات الوسط التربوي والمتل یة الطفل في مرحلة التعلیم حیث سأتطرقخالل ترب

  .الهادفة الدراسي وأسسه وأهدافه ومحتویاته وبرامجه التربویة
وهي دراسة نظریة تحلیلیة للباحثة إلهام عبد   مناهج القیم واألخالق في المیزانبعنوان  :الدراسة الرابعة -4

وهي جزء من مجموعة   ،الحمید أجرتها على المنهاج الدراسي لمستوى السنة السادسة من التعلیم االبتدائي بمصر
قضایا معاصرة في المناهج : إلهام عبد الحمید(من البحوث المتعلقة بالتربیة والتعلیم التي تناولتها في كتابها 

  ).2008، القاهرة، مصر، 01، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعومات، طالتعلیمیة
  : التساؤالت التالیة وحاولت اإلجابة على

المعاییر الالزمة لتقویم منهج القیم واألخالق للصف السادس من التعلیم االبتدائي في ضوء أهداف ما هي  -
  في ضوء حاجات التالمیذ؟، وفي ضوء متطلبات العصر؟  المادة؟و

  إلى أي مدى تتوفر تلك المعاییر في أداء مادة القیم واألخالق للصف السادس من التعلیم االبتدائي؟ -
لى أي مدى تتو  لى أي مدى یؤدي سلوك المعلم إلى تحقیق هذه المعاییر؟ وما هو وإ افر في أداء وسلوك المعلم؟ وإ

  التصور المقترح لعالج سلبیات المنهج في ضوء نتائج الدراسة؟
هدفت الدراسة إلى التعرف على القیم الالزمة لتالمیذ الصف السادس االبتدائي في منهج القیم : األهداف -4-1

وبناء  ،وتصمیم بطاقة مالحظة لمعلم القیم واألخالق،ید متطلبات تدریس مادة القیم واألخالق واألخالق وتحد
مة سلوك ،والتعرف على مالءاستمارة تحلیل محتوى كتاب القیم واألخالق المقررة على الصف السادس االبتدائي 

لى مدى یساعد في تحقیق أهداف هذه المادة  ،وأداء معلم القیم واألخالق لتعرف على مدى تحقیق منهج القیم وا،وإ
وتقدیم تصور مقترح لما یمكن أن یكون علیه منهج القیم واألخالق في  ،واألخالق للصف السادس ابتدائي ألهدافه

  . ضوء أهداف المادة ومتطلبات التلمیذ والعصر
والمدارس ) ل والثانيالجزء األو (كله  هالكتاب المدرسي المنهاج القیم حصر شامل بتحلیل: مجتمع الدراسة -4-2

  االبتدائیة 
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اختیار المدرسة ابتدائیة من مدارس مصر بطریقة عشوائیة وتوزیع استمارة االستقصاء على تالمیذ : العینة -4-3
  . الصف السادس من التعلیم االبتدائي

التلمیذ استخدمت الباحثة منهج تحلیل المضمون واالطالع على دلیل المعلم وكتاب : المنهج واألدوات -4-4
لقیاس اتجاهات التالمیذ نحو القیم  استبانةووظفت  .واالطالع على تقاریر وزارة التربیة والتعلیم ،للصف السادس

الموجودة في المنهاج وتطبیقها، كما وظفت المقابلة في استطالع آراء بعض المختصین من أساتذة المناهج 
لتكوین المعاییر الخاصة بمنهج القیم واألخالق  هین؛علمین والموجوعقد مقابالت مع بعض الم ،وطرق التدریس
ا 20حیث كونت  وقامت بتحلیل مضمون كل  ،، ثم قسمت منهاج مادة القیم واألخالق إلى وحدات القیممعیارً

  .وحدة،  كما دعمت الدراسة بتطبیق استمارة استقصاء للتعرف على حاجات التالمیذ من منهج القیم واألخالق
أسفرت نتائج البحث عن أن محتوى كتاب القیم واألخالق للصف السادس من التعلیم االبتدائي  قد :النتائج -4-5

كما تضمن كتاب التلمیذ ودلیل ...یتضمن العدید من القیم كالتعاون، التسامح، التواضع، العدالة، الحب والشجاعة
الكتاب ثري بالقیم والعالقات االجتماعیة المعلم العدید من األنشطة والتدریبات التطبیقیة یمكن للتلمیذ تقلیدها، ف

واإلنسانیة التي یحتاجها الطفل في هذه السن،كالحوار واالتصال والتواصل، ثم عرضت بعض العراقیل التي تقف 
دون تحقیق أهداف المادة،  كغیاب إستراتیجیة التدریس الفعال، واعتماد المعلم على التلقین فقط لعدم حصوله 

ة، وعدم وضوح أهداف المادة، كما أنه قد یقوم بتدریسها معلم التربیة البدنیة أو معلم اللغة على أي دورة تدریبی
العربیة، أو المشرف االجتماعي، كما أنه لیس لها حصة مخصصة وال یجرى فیها امتحان، مما یعكس صورة 

ألخیر إلى أن األهداف وتوصلت الباحثة في ا.  المادة لدى التالمیذ على أنها مادة لیس لها أهمیة أو مكان
لذا فإن  عب تحقیقها من خالل المناخ الصفي؛المعرفیة یمكن تحقیقها إال أن األهداف المهاریة والوجدانیة یص

التلمیذ یمكن أن یتحدث عن القیم ویحفظها ولكنه من الصعب أن یمارسها، فالفجوة ال تزال واسعة بین ما یقال 
  .    وما یمارس

لمالحظ على هذه الدراسة أن الباحثة ركزت على منهج القیم واألخالق في المنهاج ا: تقییم وتوظیف -4-6
وجاد أرادت من خالله لفت انتباه المهتمین إلى ضرورة تطویر  ،الدراسي للصف السادس، وهو موضوع جدید

أكدت . یتهالمناهج التربویة وعدم إغفال الجانب األخالقي القیمي الذي من خالله یثبت المتعلم هویته وخصوص
ا للناشئة، وضوعي إلى شكلها التطبیقي وتعلیمهالمالباحثة ضرورة االنتقال في دراسة القیم من شكلها النظري 

ا ملًحا، كرد فعل على تحوالت  مین بالتنشئة االجتماعیة، واتجاهبل هو فرض على كل المهت واعتبرت االنتقال أمرً
عاد الحیاة، حیث أرجعت االهتمام بدراسة وتدریس القیم یعود إلى العصر التي انعكس أثرها على منظومة القیم وأب

وثورة االتصاالت التي جعلت العالم شبه قریة إلكترونیة واحدة، والصراع  ،التغیرات التكنولوجیة :عدة أسباب أهمها
ة التي تمثل أحد والتشتت بین ما هو موروث من ثقافة المجتمع ، وبین القیم العالمیة، واألنساق القیمیة واألخالقی

لذا یجب تقویم المنهاج بشكل  ؛...المقومات الكبرى لكل حضارة، والعولمة التي شوهت كل القیم الوطنیة والقومیة
حیث یصبح للمعلم حق في تسجیل مالحظاته على سلوك التالمیذ ، فعال وجدید یتوافق مع متطلبات العصر

ضمن مناهج القیم واألخالق قضایا اجتماعیة حیاتیة ترتبط وأدائهم وتمثیلهم للقیم، كما أشادت بضرورة أن تت
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أیضا ترتبط بالمشكالت المعاصر مثل العنف واإلرهاب وعالقتهما بقیمة التسامح ، بالتلمیذ واهتماماته ومشكالته
  .  أیضا مشكلة اإلدمان وعالقتها بالبطالة والهجرة وعالقتها بالمواطنة...وقبول األخر

وع الدراسة تظهر من خالل االهتمام بالمنهاج الدراسي ومراعاة خصوصیات مرحلة وعالقة البحث بموض   
ا الطفولة، التي تبقى التي یظهر اهتمامها من خالل تسطیر  المؤسسة التربویةبحاجة إلى توجیه وتربیة داخل  دائمً

امنهاج تربوي ناجع مبني على أسس علمیة،  لدراسة الحالیة لخصوصیات الطفل، وهذا ما سأحاول في ا مراعیً
الوقوف علیه من خالل تقویم منهاج التربیة التحضیریة المقدم للطفل  بالقسم التحضیري في ضوء أهداف 

  . ومتطلبات العصر
المالمح األساسیة لخطة تربیة الطفل في السنوات الست األولي في ریاض :العنوان: الدراسة الخامسة -5

إعداد نبیل أحمد فیاض محمود عبد .اتیجیات الحدیثة لتربیة الطفلمتها لالستر ءاألطفال في األردن ومدى مال
وم إشراف منیر شمعون وآخرون وهي أطروحة دكتوراه في التربیة فرع اآلداب العربیة كلیة اآلداب والعل ،الهادي

  :وضع الباحث عدة تساؤالت كما یلي: اإلشكالیة تساؤالت، 1994بیروت  اإلنسانیة، جامعة القدیس یوسف،
  هل تلبي المباني والموقع والتجهیزات في ریاض األطفال في األردن معالم التربیة الحدیثة واستراتیجیاتها؟ -
هل تنسجم أسالیب التدریس التي تتبعها معلمة ریاض األطفال داخل الصف مع معالم التربیة الحدیثة  -

  واستراتیجیاتها؟
اعیة في ریاض األطفال في األردن وتتفق في هذا المجال هل تلبي حاجات الطفل البیولوجیة والنفسیة واالجتم -

  مع معالم التربیة الحدیثة واستراتیجیاتها؟
  هل تتوافق وسائل التقویم المتبعة في تقییم الطفل مع معالم التربیة واستراتیجیاتها؟ -
ة الحدیثة هل تنسجم العالقة بین مدیر ریاض األطفال والمعلمات والمجتمع المحلي مع معالم التربی -

  واستراتیجیاتها؟
  وخبراتها وكفایتها األدائیة ومعالم التربیة الحدیثة واستراتجیاتها؟هل ینسجم مؤهل المعلمة ریاض األطفال  -
     هل یلبي المنهج المطبق في ریاض األطفال متطلبات التربیة الحدیثة ومعالمها واستراتیجیاتها؟ -
بمهمة  افحص واقع ریاض األطفال في األردن وقیامهلدراسة ه الهدف الباحث من هذ: الدراسة أهداف -5-1

ا مؤسسات ریاض والتعرف على المجاالت التي تقوم علیه، تربیة الطفل قبل المدرسة بین النظریة والتطبیق
ن میوهذا بدوره یؤدي إلى تعریف المهت ،الحدیثة سب مع المفاهیم التربویةوالنظر إلیها نظرة واقعیة تتنا ،األطفال

اوالمشرفین على ریاض األطفال  ا موضوعیً ا واقعیً ومقارنتها بأداة محددة نابعة  والكشف عن جوانب متعددة كشفً
    . من الجوانب أو المعالم التي جاءت بها التربیة الحدیثة في مجاالت تربیة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

  :كما یليخالل الدراسة حاول فحصها الباحث عدة فرضیات  اقترح :الفرضیات -5-2
  .تلبي المباني والموقع والتجهیزات في ریاض األطفال في األردن معالم التربیة الحدیثة واستراتیجیاتها -
أسالیب التدریس والمهارات التي تتبعها معلمة ریاض األطفال داخل الصف منسجمة مع معالم التربیة الحدیثة  -

  .واستراتیجیاتها
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لبیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة في ریاض األطفال في األردن وتتفق في هذا المجال مع تلبي حاجات الطفل ا -
  .معالم التربیة الحدیثة واستراتیجیاتها

  .وسائل التقویم المتبعة في ریاض األطفال تتفق مع معالم التربیة واستراتیجیاتها -
مع معالم التربیة الحدیثة نسجمة مریاض األطفال والمعلمات والمجتمع المحلي  ةالعالقة بین مدیر  -

  .واستراتیجیاتها
  .معلمة ریاض األطفال وخبراتها وكفایتها األدائیة ومعالم التربیة الحدیثة واستراتجیاتهاینسجم مؤهل  -
  . متطلبات التربیة الحدیثة ومعالمها واستراتیجیاتهایلبي المنهج المطبق في ریاض األطفال  -
- 1990(بلغ عددها عام ة ریاض األطفال المرخصة من وزارة التربیة والتعلیم مجموع: مجتمع الدراسة -5-3

نسبة  معلمة،  1991یقوم على تعلیمهم  ،فالط 33862شعبة یلتحق بها حوالي  1813روضة و  573) 1991
ي الدخل االقتصادي عند ویعزي ذلك إلى االنخفاض ف،) %20) (6-3(الملتحقین من األطفال من الفئة العمریة 

   . وعدم إیمان بعض األسر بهذه المرحلة التعلیمیة بعض األسر
من المجتمع األصلي وذلك بما  %30اعتمد الباحث على العینة العشوائیة البسیطة وذلك بحجم : العینة -5-4

عمان ( حیث كانت هذه الریاض موزعة على محافظات المملكة ، وهي كافیة لتعمیم النتائج ،روضة 164یعادل 
  ..... ) 11البلقاء، 16اربد ،  25قاء الزر ، 82

ق في حاولت معرفة التربیة التي تطب، ةتعد هذه الدراسة من الدراسات المسحیة الوصفی :المنهج واألدوات -5-5
رنة بما جاءت به تربیة الطفل الحدیثة من أبعاد تختص بریاض األطفال لذلك كانت ألردن مقاریاض األطفال في ا

ي ریاض النسب المئویة في تحدید ما یطبق فاستخدمت هذه الدراسة  ریة والتطبیقیةا من ناحیتین النظحكم
  .   األطفال من استراتیجیات لمعالم تربیة الطفل الحدیثة

إلى موقع ریاض األطفال والتجهیزات وتكونت من أربعة  ولى خصصهااأل، استعمل الباحث سبع استبیاناتو 
الثانیة تتعلق  االستبانة ،بناء ومرافق ریاض األطفال والتجهیزاتموضوعات هي موقع ریاض األطفال ونوع ال

بتقویم أسلوب معلمة ریاض األطفال داخل غرفة الصف وتشتمل هذه األداة على ثالث موضوعات هي التخطیط 
جراءات التنفیذ وقد تكونت من ثالث ، طفالاالستبانة الثالثة تمثل تقییم الطفل ضمن ریاض األ، والتقییم وإ

جات االستبانة الخامسة تتعلق بسد حااألطفال، االستبانة الرابعة تقیس الناحیة اإلداریة في ریاض،عاتموضو 
بانة السابعة االست ات معلمة ریاض األطفال،بكفاءتعلق انة السادسة وتبستاال الطفل ضمن سیاق ریاض األطفال،

 األنشطةواألسالیب و المحتوى واألهداف (ج ریاض األطفال من خالل تحلیل تبحث في الخطوط العامة لتحلیل منه
    .فقرة لها عالقة بتحلیل محتوى 26تكونت من  )والتقییم

  : كانت نتائج الدراسة كما یلي :النتائج - 6 -5
في األردن متناسبة مع ما  ،النتائج المتعلقة بالموقع ومیزانیته ونوعیة البناء والمرافق والتجهیزات لریاض األطفال

  ).%72(لطفل الحدیثة بنسبة جاءت به تربیة ا
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وكانت نسبتها  ،جاءت النتائج المتعلقة بأسلوب المعلمة داخل الصف غیر متفقة مع ما جاءت به التربیة الحدیثة
)68%.(  

یم الطفل ضمن ریاض األطفال غیر متوافقة مع معالم تربیة الطفل الحدیثة بنسبة یاعتبرت نتائج المتعلقة بتق
)45% .(  

المتعلقة بسد حاجات الطفل ضمن ریاض األطفال غیر متوافقة مع ما جاءت به التربیة الحدیثة اعتبرت النتائج 
  ).%48(بنسبة 

     ).%54(اعتبرت النتائج المتعلقة بالناحیة اإلداریة ضمن ریاض متوافقة مع ما جاءت به التربیة الحدیثة بنسبة 
  .غیر متوافقة مع ما جاءت به التربیة الحدیثة وكفایتهاوخبراتها  كانت النتائج المتعلقة بمؤهل المعلمة

  .تبین من نتائج تحلیل المنهج أن هناك اختالف بین ما یطبق وما جاءت به التربیة الحدیثة
ویتبین من عرض النتائج أنه البد من إعادة النظر في الجوانب المختصة بتربیة الطفل ضمن ریاض األطفال في 

   . األردن
 لدراسة وأهمیتها ومحدداتها متعرًضابمعالجة موضوعه فتعرض لخلفیة االباحث  قام: تقییم وتوظیف -5-7

ة واألردنیة التي تناولت من خالل تقدیم الدراسات السابقة العربیة واألجنبی، للمداخل النظریة لدراسة وتربیة الطفل
من  وضوع في بعده اإلمبریقي،عالج الم ثم، ة واستراتیجیات التربیة الحدیثةكما تناول المعالم األساسی الموضوع،

خاتما الدراسة بمجموعة من التطبیقات التربویة  ،خالل تحلیل البیانات ومناقشتها في ضوء التساؤالت والفرضیات
  .والتوصیات

المالمح األساسیة لخطة تربیة في ریاض تبدو عالقة الدراسة بموضوع البحث من خالل تناول الباحث لموضوع 
وهذا ما  ،ومقارنتها باستراتیجیات التربیة الحدیثة للطفل، نوات الست األولي من عمر الطفلللسوتحدیده ، األطفال

تربیة الطفل والمتمثل متغیر من متغیرات تعرض لیة الطفل في مرحلة التعلیم حیث سأمن خالل تربأحاول إثارته 
في الهادفة، لمعرفة مدى مالئمتها  المنهاج الدراسي وأسسه وأهدافه ومحتویاته وبرامجه التربویة في تحلیل مضمون

 .تنمیة قیم واتجاهات ومیول طفل المرحلة التحضیریة

تقییم معلمات ومدیرات ریاض األطفال للشروط الواجب توفرها في منهاج التربیة : العنوان: الدراسة السادسة -6
، توفیق أحمد مرعي إشراف إعداد منال محمد هنداوي،، أساس تلك الشروطاالجتماعیة وتصمیم منهاج على 

  ).   بحث لم ینشر( 2004، األردن، كلیة التربیة جامعة الیرموك التدریس،أطروحة دكتوراه لقسم المناهج و 
ما تقییم معلمات ومدیرات ریاض األطفال للشروط : حاولت الباحثة اإلجابة على التساؤل رئیس التالي :التساؤالت

  :تنبثق منه األسئلة التالیة أساس تلك الشروط؟ یة وتصمیم منهاج علىاالجتماع الواجب توفرها في منهاج التربیة
التي یجب أن تتوفر في عناصر منهاج التربیة ، ما تقییم معلمات ومدیرات ریاض األطفال للشروط التربویة -

  .االجتماعیة المقترح لریاض األطفال في األردن؟
بویة التي یجب أن تتوفر في كل عنصر من عناصر ما تقییم معلمات ومدیرات ریاض األطفال للشروط التر  -

  األهداف والمحتوى واألنشطة والتقویم؟: منهاج التربیة االجتماعیة لریاض األطفال
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، علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م) 0.05(هل هناك فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  -
  .برة والمؤهل العلمي؟للمركز الوظیفي ومستوى الصف ومكان والخ تعزى

   هي مكونات منهاج التربیة االجتماعیة المقترح لریاض األطفال؟ما  -
ة إلى تقییم  معلمات ومدیرات ریاض األطفال للشروط الواجب توفرها في دفت هذه الدراسه:األهداف -6-1

ومكان العمل والخبرة أثر كل من الوظیفة و ، أساس تلك الشروط االجتماعیة وتصمیم منهاج على منهاج التربیة
في  الدراسة سوف تساعدكما  الدراسة، ألدواتوالمؤهل العلمي ومستوى الصف في استجابات المعلمات والمدیرات 

واستفادة وزارة التربیة والتعلیم في إعداد مناهج جتماعیة لمرحلة ریاض األطفال ترح في التربیة االقإعداد منهاج م
ف من اعتماد الكثیر من ریاض األطفال على األسلوب یوتخف االجتماعیة ه المرحلة في التربیةمتخصصة بهذ

      .والذي ینعكس سلبا على نفسیة الطفل حشو المعلوماتو التقلیدي 
تألف مجتمع الدراسة من معلمات ومدیرات ریاض األطفال في مدریة تربیة إربد األولى  :مجتمع الدراسة -6-2

عن طریق االتصال  وتم إحصاء العدد  مي أو الخبرةنس أو المؤهل العلالحكومیة والخاصة بغض النظر عن الج
معلمة  277و مدیرة 76علمات في مجتمع الدراسة وقد بلغ عدد المدیرات والم والتعلیم في مدینة أربدالتربیة مدریة ب

  .     معدار حضانة حكومیة وخاصة في مدینة أربد حیث أخذ الباحثة كل أفراد المجت 104في أربد األولى و
 المنهج الوصفي المسحي في الدراسة  أما األداة فقد صممت  اعتمدت الباحثة على :المنهج واألدوات -6-3

، موافق أو متردد(على شكل مقیاس ثالثي التدرج موزعة على أربع مجاالت ) فقرة 46(تحتوى على فقرات  استبانة
    .زمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةإلجراء التحلیالت قامت الباحثة باستخدام الح )و معارض

  :كانت نتائج الدراسة كما یلي :النتائج -6-4
تقییم معلمات ومدیرات ریاض  بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أن درجة النتائج المتعلقةبینت 

رح لریاض األطفال في األطفال للشروط التربویة التي یجب أن تتوفر في عناصر منهاج التربیة االجتماعیة المقت
  .عالیة جدااألردن 

تقییم معلمات ومدیرات ریاض أن درجة  ،بینت النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
األطفال للشروط التربویة التي یجب أن تتوفر في كل عنصر من عناصر منهاج التربیة االجتماعیة لریاض 

  .واألنشطة والتقویم عالیة جًداحتوى لماألهداف وا: األطفال
فروق ذات دالة إحصائیة عند  ال توجد هبینت النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أن

للمركز الوظیفي ومستوى الصف ومكان  تعزى، علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م) 0.05(مستوى الداللة 
  .والخبرة والمؤهل العلمي

مكونات منهاج التربیة االجتماعیة المقترح ت النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أن بین
  .یتوفر على الشروط الواجب توفرها في المنهاج التربیة االجتماعیة لریاض األطفال

توفرها في منهاج التربیة  بینت نتائج الدارسة المتعلقة بتقییم معلمات ومدیرات ریاض األطفال للشروط الواجب
  .أساس تلك الشروط بدرجة عالیة وتم تصمیم منهاج علىاالجتماعیة 
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 لدراسة وأهمیتها ومحدداتها متعرضةبمعالجة الموضوع على خلفیة ا قامت الباحثة :تقییم وتوظیف - 7- 6 
لدراسات السابقة العربیة من خالل تقدیم ا، للمداخل النظریة لدراسة واالهتمام الدولي بمرحلة ما قبل المدرسة

كما قدمت تجارب عربیة وعالمیة في كما تعرضت لتاریخ االهتمام بتربیة الطفل ، واألجنبیة التي تناولت الموضوع
ثم عالج الموضوع في  ،السوفیتيأ وفي بریطانیا واالتحاد  .م.والو األردنریاض األطفال وذلك في كل من مصر و 

ا ،البیانات ومناقشتها في ضوء التساؤالت والفرضیاتمن خالل تحلیل ، جانبه المیداني بالشروط الدراسة  خاتمً
  .الواجب توفرها في المنهاج التربیة االجتماعیة في ریاض األطفال

تقییم المعلمات ومدیرات ریاض األطفال  لموضوع  ةتبدو عالقة الدراسة بموضوع البحث من خالل تناول الباحث
ة الطفل في مرحلة تناوله من خالل تربیوهذا ما حاولت ، اج التربیة االجتماعیةللشروط الواجب توفرها في منه

ریة للمنهاج الدراسي من حیث یالتربیة التحض الدراسة تقویم معلمعرض لمتغیر من متغیرات حیث سأت ،التعلیم
   .أنشطته ووسائله واستراتیجیات تدریسهو  أسسه وأهدافه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 موضوع الدراسة                                                                                   الفصل األول                     
 

35 
  

 
 فحص الفرضیاتالتحقق و على الدراسة هذه عملت في  یحتاج إلى تحقیق لذلكمن الباحث الفرضیة اقتراح مؤقت 

   :التالیة
لبناء المنهاج  ،على المعاییر الالزمةمرحلة التعلیم التحضیري لتربیة الطفل المقدم یتوفر المنهاج الدراسي  -

ستراتیجیة التدریس والتقویم والوسائل التعلیمیة األهداف واألنشطة التربویةمن حیث األسس و الدراسي   .وإ
لتربیة الطفل المقدم في تقویم المنهاج الدراسي ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات د -

السن متغیر  رس مدینة المسیلة حسبفي بعض مداعند معلمي التربیة التحضیریة مرحلة التعلیم التحضیري 
  .والمؤهل العلمي والخبرة و سنوات التدریس بالقسم التحضیري

  :تندرج تحتها المؤشرات التالیة
لتربیة الطفل المقدم في تقویم المنهاج الدراسي ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات د -  

  .مدارس مدینة المسیلة حسب متغیر السن في بعضعند معلمي التربیة التحضیریة مرحلة التعلیم التحضیري 
لتربیة الطفل المقدم في تقویم المنهاج الدراسي ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات د -

في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب متغیر المؤهل عند معلمي التربیة التحضیریة مرحلة التعلیم التحضیري 
  .العلمي

لتربیة طفل المقدم  في تقویم المنهاج الدراسي) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة الدتوجد فروق ذات  -
  .الخبرةمتغیر في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب عند معلمي التربیة التحضیریة  مرحلة التعلیم التحضیري

لتربیة الطفل المقدم ي في تقویم المنهاج الدراس) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات د -
في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب متغیر سنوات عند معلمي التربیة التحضیریة مرحلة التعلیم التحضیري 
           .التدریس بالقسم التحضیري

   



 

ى

االتجاهات النظرية المفسرة الفصل الثاني: 

 للتربية والتعليم

  

ى
ى            ىىىىىىىى  تمهودىالفصلىىىىى 

ىنذأةىوتطورىالفكرىالتربوي:ىمدخلىرامىحولىىى–أوال
ىاالتجاهاتىالنظروةىالمفدرةىللتربوة:ىى–ثانوا
ىلنظروةىالمفدرةىللتعلومى:االتجاهاتىاىى–ثالثا

ى  الفصل خالصةىىىىىى



 
 
 

 
  :الثاني تمهيد الفصل
 

حيأأف ر أأت ف ن أأ   ننأأع ى أأوتا رضأأي  أأ ة ف ت  رأأ   يريأأ   ،نشأأا فكر أأت فكيتوأأور وي أأوت نأأ  ف ن أأ     
، ر  ن    هو فك أ ن  فكوحيأد فكأعر نيأ ا  ،ص كح    يتوي  ون  جن ه رضي ف خالق وفكدي ، حيي ينشا نجينع  

يع قوت روت نتفحأل ي تيخيأ  نيعأددن نأ  فكعصأوت فكقدينأ   كأي ف يع كي و كعقل ر  ي  ع ي وي  حض تفت 
ننأ  ف أيض    ،يحنأو  وجودهأ  ففكعصأت فكحأديف وفكنع صأت و أل حضأ تن  ونأت  رأتفد   يفكعصوت فكو  ي  ك

 يجأأ د  تيقأأ   و   أأضور رأأ  يتويأأ  فكأأناأل حيأأي ينشأأا ف رأأتفد رضأأي  ننيأأ  فكنأأوت رأأ   أأويل فكأأو  ، رى أأت 
ونصت وفكتونأ   وفكصأي ،،،  كأي فكعصأوت فكو أ ي وى أوت فكأدي ن ت ونأ  ك أ   فكر ت فكيتوور رند ف غتيق
هأأعف ف خيأأت فكأأعر جأأ أل نشأأجع   ك ضأأر  ،ووأأ  خا فكدي نأأ  فكن أأيحي  وف  أأال  ،نأأ    أأت رأأ  فكر أأت فكيتوأأور

 ] ﴾فقأت  و  أ  توأ ﴿:كعض  وفكنعتر  رضي فريو ت  ول آي  ن كأت نأ  فكقأتآ  فك أتي  يأانت وأ كقتفألن كقوكأه يعأ كيف
رضي يتوي  فكناأل يتويأ  تفشأدن يعنأل كخيأت فكعوأ د وروأ دن تر فكعوأ د،  كأي فكعصأت فكحأديف  نضح   [1: فكعضق

 أ   وى وت فكنجين  فكصن ر ، رر ت ف ن أ   رأ  ضأتوتن  يجأ د وأديل يتوأور ييوفرأق نأ  نيعيأتفت فكعصأت،
درأ  فكنجينعأ ت  كأي  حأدفف  ننأ  ، راصوة فكع ك  قتي  صأعيتن فكعصت فكنع صت وى وت فك وتن فكنعضون يي 

يعييأأأت رأأأ  وتفنج أأأ  فكيتوويأأأ  فكيأأأ  ونيأأأت رأأأ  ف  أأأ ة رضأأأي رض أأأر ت ونوأأأ د  ضأأأ تو  رأأأ  فكقأأأد ، وهأأأعف نأأأ  
 أأاح ول فكوقأأوي رضيأأه رأأ  نوضأأوع فنيج هأأ ت فكنىتيأأ  فكنر أأتن كضيتويأأ  وفكيعضأأي ، نأأ  خأأالل رأأت  نشأأان 

  وفنيج هأأ ت فكنىتيأأ  فكنر أأتن كضيعضأأي  و كيحضيأأل وي أأوت فكر أأت فكيتوأأور و فنيج هأأ ت فكنىتيأأ  فكنر أأتن كضيتويأأ
 وفكنن قش  ر  هعف فكرصل،
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: 
فكـل منهـا كـان  ،عنـد المجتمعـات والحضـارات القدیمـة والحدیثـة االهتمامـاتموضوع التربیة أحـد أهـم وأبـرز  شكل   

كانـت  ،في التربیة األساس الـذي ینبغـي أن تنبثـق منـه اإلصـالحات والطموحـات المسـتقبلیة، فكـل حضـارة بنیـت یرى
وتهــدف إلـــى غـــرس الشــجاعة واإلقـــدام حتـــى ، اجاتهــا فـــي تكـــوین أفــراد المجتمـــعیـــة حســب مـــا تقتضـــیه حتهــتم بالترب

فیصــبح الــدفاع عــن الــوطن  ،كمــا تعتمــد علــى طقــوس دینیــة فــي نهضــة هــذه القــوة واســتمرارها ،تصــبح حضــارة قویــة
ولـو عـدنا  .اء علـى السـواءمن الرجـال والنسـ بوهذا مطلو ، والموت في سبیله أغلى أمانیها ،اتوالقومیة من الطموح

لوجـدنا أن أي حركـة إصـالحیة لـم  ،ولو لحظة إلـى تـاریخ الفكـر التربـوي الـذي مـرت بـه الحضـارات القدیمـة والحدیثـة
  .تهمل موضوع التربیة بل أعطته كل االهتمام

  :التربیة في العصور القدیمة -1
، یة ودینیـة وأخالقیــةى أهـداف تربویـة اقتصـادالتربیـة المصـریة القدیمـة احتـوت علـ: "التربیـة عنـد المصـریین -1-1

ا حتــى أن .)1("فــي المحافظــة علــى حضــارتها مــدة تزیــد علــى الثالثــة آالف عــام ونظامهــا التعلیمــي نجــح نجاًحــا بــاهرً
أعطــوه و هــتم المصــریون بموضــوع التربیــة حیــث ا، تــأثروا بهــا ولــم یــؤثروا فیهــا  ،المحتلــین لهــا مــن الفــرس والرومــان

دیمـة مقصـورة فكانـت التربیـة فـي مصـر الق"به الطبقة العلیـا فـي المجتمـع دون سـواها،  ىظوكان تح ،ةاألهمیة البالغ
ـارستقراطیة بفئعلى إعداد الطبقة األ ـا ودینیً فـي الفنـون  ، فالـدنیوي یخـرج المتعلمـیناتها المختلفة، فكان غرضـها دنیویً

 تعلیمالوقـد أسـتأثر كهنـة مصـر بـ )2("عبـد والتقـرب إلـیهموالدیني هو العمل على محبة اآللهة في اآلخـرة بالت ،المختلفة
وأن  ،ؤخـذ عـادة مـن أبنـاء الطبقـة الغنیـةألن هـذه النسـبة ت ؛ونسـبة المتعلمـین كانـت ضـئیلة في معاهد ملحقة بالمعبـد

تضــاف واألهــل القــادرون علـــى  حــین كانــت المــدارس داخلیــة الفقــراء یعجــزهم تغطیــة ســنوات الدراســة الطویلــة، فــي
ن التعلـیم ولهـذا كـا؛ )3("هذه النفقات ال یطلبون أكثر من تأمین العلم ألوالدهم إذ هو مفتـاح الوظـائف اإلداریـةتحمل 

ا والطبقـة العلیـا المسـتأثرة فـي الـبالد، أمـا طبقـة العامـة  علـى طبقـة النـبالء والجـیش والكهنـة في الغالـب األعـم مقتصـرً
ظــرهم منــذ نعومــة أظفــارهم وال یجــدون وقتــا للــتعلم بــل كــان معظــم مــن الفالحــین والعمــال والعبیــد فكانــت األعمــال تنت

  .  وقتهم في أعمال الصخرة والزراعة وغیرها
  )4(:"وقد تمیزت التربیة عند المصریین بعدة خصائص أهمها

  .یعیش الطفل في سن الرابعة مع ألعابه -
طعامـه مــن خبــز  ،حلیــق الــرأس ،ندمیفمنــذ الســنة األولـى مــن عمــر الطفـل یمشــى عــاري القـ ،التربیـة لــم تكــن لینـة -

 .م األم للطفل شیئا من المبادئ الدینیة والخلقیةتقدو  ،الذرة

                                     
 .32مرجع سابق، ص : عبد الواحد علواني ) 1(

  .38ص ،2008،األردنعمان، الشروق،  ، داریةعلم االجتماع الترب: عبد اهللا الرشدان) 2(
 .13، ص 1977، بیروت، لبنان،06، دار الشروق، طالحضارات :لبیب عبد الساتر )3(
 .    86-85مرجع سابق، ص : كمال عبد اهللا، عبد اهللا قلي) 4(
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نتقـال مـن یـتم االو  ،الریاضـة البدنیـةو السـباحة و الدراسة تشتمل على الدین وأدب السلوك القـراءة والكتابـة والحسـاب  -
 .الطالب یؤدیه ابعد امتحانً  و هذا ،المدرسة األولیة إلى المدرسة العلیا

بالعصــا، كــان األســاتذة یســتعملون الضــرب و  .كــان یغلــب علــى طــابع الدراســة الفنیــة والمهنیــة فــي التعلــیم العــالي -
ا، ا،"ومـــن حكمهـــم الشـــائعة  فالنظـــام المتبـــع كـــان قاســـیً وهـــم یفهمـــون األمـــور فهمـــا أفضـــل عنـــدما  إن الطـــالب صـــلبً

 ".یضربون

أمــنح قلبــك للعلــم وأحبــه :(بنــهأحــد حكمــائهم ال تربیــة، وقــد كانــت وصــیةفالحضــارة المصــریة أولــت عنایــة كبیــرة لل"    
كومــة بسـواها، إال الرجـل المثقــف ذكـر یـا بنــي أنـه أیـة مهنــة مـن المهـن محأمـك، فـال یعلــو علـى الثقافـة شــيء، اكمـا 

  .)1("، فالمعرفة حسب المصریین القدامى وسیلة لبلوغ الثروة والمجد)نه یحكم نفسه بنفسهفإ
یـدل كمهنـة  لتعلـیم الكتابـة احتكار طبقـة الكتبـة و  ،حظي بها أبناء النبالء دون سواهمفي الحضارة المصریة التربیة و 

تعلــیم مــن  لطفــل للحیــاة الدینیــة أو الدنیویــةوتقــوم هــذه التربیــة علــى إعــداد ا مرموقــة فــي بــالط فرعــونتهــا المكان علــى
  . یدالمحافظة على العادات والتقالالطفل اآلداب االجتماعیة و 

اهتمـت التربیـة الیونانیـة القدیمـة برعایـة الطفـل وتعلیمـه ومسـاعدته علـى تحقیـق نمـو ":یینالتربیة عند الیونان -1-2
أفالطــون أن یظــل الطفــل فــي حضــانة الدولــة  جســمه وذوقــه وروحــه وعقلــه، فقــد نــادىمتكامــل مــن خــالل االعتنــاء ب

  . طفال ملك للدولةألنه یعتقد أن األ ؛وتحت إشراف األخصائیین االجتماعیین
تبدأ األولى مـن المـیالد حتـى سـن الثالثـة ویجـب أن یركـز المربـون  ،،إلى فترتین ،وقد اقترح تقسیم مرحلة الطفولة   

ا ویــتم فیهــ ،فــي هــذه الفتــرة علــى تغذیــة الطفــل، أمــا الفتــرة الثانیــة فهــي أهــم فتــرات التعلــیم والتربیــة فــي حیــاة اإلنســان
طة المســلیة، كمـا أن أرســطو إلـى بعــض القصـص وممارســة بعـض األنشـ واالسـتماععــب تربیـة الطفـل عــن طریـق الل

وطالــب  .ومــن المــیالد حتــى ســن الســابعة یقضــیها الطفــل فــي المنــزل ،أن مرحلــة الطفولــة تبــدأ مــن المنــزل كــان یــرى
والعمـل ) اء األجسـامبنـ(ألنه رأى أن العقل السلیم في الجسـم السـلیم  ،ةبالتركیز على التربیة الجسمیة في هذه المرحل

  .   )2("على اكتساب الحقائق من عالم التجربة والخبرات الیومیة 
، وسـوف ولكـل مدینـة نظامهـا الخـاص ،الدولـة حیـث كانـت تتبـع نظـام المدینـة طـرق التربیـة فـي الیونـان،لقد اختلفـت 

ربیــة المتبعــة بینهمــا، فقــد فــي طــرق الت الشاســع االخــتالف  ألشــهر المــدن بســبب مــدینتي إســبرطة وأثینــا كمثــال خــذ آ
وبــذلت " ،ن محــاربین مـن أجــل بنـاء مجتمــع قـويعمـدت إسـبرطة إلــى اسـتعمال التربیــة العسـكریة هــدفها خلـق مـواطنی
  .    اإلسبارطیین دون سواهم) طنیناالمو (كل جهدها في سبیل اإلعداد العسكري وحصرت هذا اإلعداد في 

، ثــم تتعهــده الدولــة تعلمــه الموســیقي والریاضــة البدنیــة والعلــوم مــرهابعة مــن عفالطفــل یبقــى فــي عهــدة أمــه حتــى الســ"
لــى الجلــد والطاعــة والشــجاعة األخالقیــة والمدنیــة، فینشــأ علــى احتــرام القــوانین والمســنین واحتقــار العبیــد، یتــدرب ع

ا ذ بلــغ الســابعة عشــر كانــت الجندیــة وأخیــرً ى أن األم حتــ ، مهنتــه علــى الصــمت إذ الثرثــرة أمــر غیــر مرغــوب فیــه وإ

                                     
  . 86المرجع نفسه، ص ) 1(
 .66-65مرجع سابق، ص: فتیحة كركوش) 2(
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فــالموت فــي ســاحة الــوغى أســمى مراتــب  ،)علیــه عــد بــدرعك أو محمــوًال (ســاعة تــودع ابنهــا الجنــدي تخاطبــه بقولهــا 
  . )1("الشرف

وكانـت تهـدف إلـى إعـداد الفـرد المتـوازن لذاتـه لیصـل  ،لحیاة االجتماعیة عنهـا فـي اسـبرطةاختلفت اأما في أثینا فقد 
ولعـــل فـــي . "عقلـــي والبعـــد عـــن الجانـــب العســـكريالتربیـــة علـــى الجانـــب ال ههـــذحیـــث ركـــزت ، )2("إلـــى درجـــة الكمـــال

غریــق فمــع اشــتراكهما فــي مــا تمیــز بــه اإل ،المقارنــة بــین مدرســتي إســبرطة وأثینــا مــا یظهــر نســبیة المفــاهیم التربویــة
ـــاإال أن التر  ،عامـــة مـــن روح حماســـیة ملحمیـــة ـــا بینً التربیـــة (عـــن معاصـــرتها  بیـــة اإلســـبرطیة كانـــت تختلـــف اختالفً

ن و  ،العقلـي واألدبـي فـي منـاهج التعلـیم، فالتربیة االسبرطیة غلب علیها الطـابع العسـكري واحتقـار التـدریب )األثینیة إ
كــان هنــاك اهتمــام بأشــعار هــومیروس واألناشــید الوطنیــة فألنهــا تــدعو للحمــاس وتشــحذ الهمــم أكثــر مــن كونهــا مــادة 

 خـریج فـرد حكـیم فـي أدائـه لواجباتـه، فقـد هـدفت التربیـة عنـدهم إلـى تنینیـو للتذوق الفني واالستمتاع النفسي، أمـا األث
ـــاواســـتخدام حقوقـــه أي تكـــوین المـــواطن الكامـــل  ا وعقـــًال وخلقً ویســـهم فـــي الفكـــر والثقافـــة  ، لیـــذود عـــن وطنـــهجســـمً

بیــة الیونانیـــة وبوجــه عــام فــإن التر " .)3("بشخصــیة متزنــة قــادرة علــى اســتثمار إمكاناتهــا الجســمیة والعقلیــة والروحیــة
ـــاالقدیمـــة أظهـــرت للمـــرة األولـــى تق ـــیم والسیاســـة  ریبً ـــاأن التعل ـــا وثیقً حیـــث أصـــبح التعلـــیم أداة مـــن  ،مرتبطـــان ارتباًط

  .)4("األدوات الهامة للدولة في المدن الیونانیة والسیما في أثینا واسبرطة 
التـي تربیة االسـبرطیة علـى التربیـة العسـكریة حیث اعتمدت ال مختلفة من مدینة إلى أخرى،كانت التربیة الیونانیة    

زة علــى فیمــا اهتمــت التربیــة فــي أثینــا بتكــوین مــواطن قــوي الجســم والعقــل مركــ تهــدف إلــى تكــوین مــواطن محــارب،
إال أن هــذه المــدن كانــت تتفــق علــى  ،رغــم االخــتالف جســمیة، بهــدف الحصــول علــى مــواطن حــرالتربیــة العقلیــة وال

یحمـــي مــن أجــل تكـــوین جیــل المحافظـــة علــى العــادات والتقالیـــد، فــل اآلداب االجتماعیــة و تربیــة وتعلـــیم الطضــرورة 
  .الحضارة الیونانیة

وكانـت  ،ن خـدمت كلیهمـا، وإ یة كانـت منفصـلة عـن الـدین والدولـةن التربیـة الصـینإ: نالتربیة عنـد الصـینیی -1-3
لوتســىُ (مصــلحان همــا ) م.ق 06(لمــیالد ظهــر بالصــین فــي القــرن الســادس قبــل ا" تركــز علــى التربیــة العقلیــة حیــث

eLoo-tsé (ــــى العــــادات ــــى والثــــورة عل ـــل روح التحــــرر والتقــــدم والبحــــث عــــن المثــــل األعل ــــذا كــــان اإلخفــــاق  ؛یمثـ ل
فقد نجـح فـي أفكـاره التـي تقـول ) م.ق 478-551(واشتهر باسم كونفوشیوس ) Cong-tsee(أما كونغ تسي .نصیبه

   .)5("ة على سلطة الدولة واألسرة وعلى منفعة الفردباألخالق العملیة والنفعیة القائم

                                     
 .137-136مرجع سابق، ص :لبیب عبد الساتر) 1(

  .38ص ،مرجع سابق:عبد اهللا الرشدان) 2(
 .34-33مرجع سابق، ص  : الواحد علوني عبد )3(

 ،1997، مصـر، اإلسـكندریة المكتـب الجـامعي الحـدیث، -سیاسة التخطیط واسـتراتیجیة التنفیـذ– تربویةمناهج البناء ال :محمد هاشم فالوقى) 4(
 .30ص

 .85-84مرجع سابق، ص  :كمال عبد اهللا، عبد اهللا قلي )5(
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المجتمـع غرض التربیة القدیمة عند الصینیین هو إعـداد القـادة بتزویـدهم بالمعـارف القدیمـة التـي تتصـل بنظـام "كان 
عــداد أفـراد الشـعب لیكـون سـلوكهم  وصـالت أفـراده بعضـهم بـبعض اوإ ى ومعنــ ،فـي جمیـع أعمـالهم وممارسـاتهم حســنً

بالناحیــة الخلقیــة واالجتماعیــة وفقــا لتقالیــدهم القدیمــة التــي احتوتهــا كتــب الدیانــة  التربیــة عنــدهم كانــت تعنــىهــذا أن 
  .)1("الكنفوشیة

ـا یقـوم فیهـا معلـم، ..وكانت بدایة الطریقة فـي مـدارس القـرى"    ـا أولیً ا الفقـراء مـن ، أمـواحـد بتعلـیم أبنـاء القریـة تعلیمً
ــــاؤ  ــــة، كمــــا كــــان النظــــام ،هم أمیــــینالســــكان فقــــد ظــــل أبن ا وكانــــت أوقــــات الدراســــة طویل فــــي هــــذه المــــدارس  صــــارمً

دراك كبیـر، وكـان الطفـل یخـرج مـن المد ،وكانت طریقـة التعلـیم الحفـظ عـن ظهـر قلـب .المتواضعة رسـة بعلـم قلیـل وإ
یلتحقــوا  وكــان فــي وســع األطفــال بعــد ذلــك أن یتمــوا الدراســة فــي هــذه المــدارس، أن، بالحقــائق ناضــج العقــل جــاهًال 

یتلقــون العلـم عــن  ولكـنهم كـانوا فــي أكثـر األحیـان ،د الفقیــرة فـي أدواتهـا واســتعدادهابإحـدى كلیـات الدولــة القلیلـة العـد
  .)2("الدرس في منازلهم في عدد قلیل من الكتب الثمینة ، أو یواصلونمدرسین خصوصیین

  )3("التربیة في الحضارة الصینیة بعدة خصائص أهمها لقد تمیزت
 .وتنشئ الفرد على عادات فكریة وعملیة ماضیة تتصف بروح المحافظة -

 .وال تغیر أیة عادة وفق مقتضیات الظروف الجدیدة فالحیاة رتیبة كةال تقوى أیة مل -

 .یكسب التلمیذ مهارات آلیة التعلیم آليو  فكل شيء محدد بالتقالید الموروثةالسكون المطلق والمجهود الفكري،  -

  ".المظهر واللیاقة وبتمارین الذاكرة ال بتكوین الفكر من خالل التكرار والحفظ األصماالعتناء ب -
القــدیم وبنــت حضــارة عریقــة تقــوم علــى تربیــة  هاكانــت التربیــة هــي األســاس الــذي قامــت علیــه الصــین فــي عهــد   

مــن أجــل تكــوین  العقلیــة، والمحافظــة علــى العــادات والتقالیــد، مركــزة علــى التربیــةوتعلــیم الطفــل اآلداب االجتماعیــة 
  .جیل لتولي المناصب العامة للدولة باالمتحان

  :التربیة في العصور الوسطى -2
وتــأثرت بهــا  ،مــن األحیــان بالتربیــة الیونانیــة شــابهت التربیــة الرومانیــة فــي كثیــرت: یینالتربیــة عنــد الرومــان -2-1

ا" منهــا  واقتبســت حــدث مــع  یمفــي المفــاه اإلغریقــي، والتحــول األســاس التربــويعــن الفكــر  فالرومــان لــم یخرجــوا كثیــرً
فمـــع أن المســـیحیة لـــم تختلـــف عـــن التربیـــة اإلغریقیـــة فـــي ضـــرورة التنشـــئة  ،انتشـــار المســـیحیة بقیمهـــا وأخالقیاتهـــا

) المـؤمن(األخالقیة والقیمة، إال أنها نقلـت فلسـفة التربیـة مـن تمجیـد الـوفرة والمتعـة والحیـاة إلـى ازدراء كـل مـا یشـغل 
  .)4("االلتزام والتعلق بالقیم عن

                                     
  .38ص ،مرجع سابق: عبد اهللا الرشدان) 1(
 .57-55،ص 1996، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، -موجز عن الحضارات السابقة– الحضارة العربیة اإلسالمیة: شوقي أبو خلیل) 2(
 .85-84مرجع سابق، ص: كمال عبد اهللا ، عبد اهللا قلى )3(

 . 35مرجع سابق، ص:عبد الواحد علواني) 4(
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أي حمــاس لــألدب  یـق ولــم یبــدوابــالرغم مــن مجــاورتهم لإلغر " كمـا أن الرومــان أول األمــر لــم یهتمــوا بتعلـیم أطفــالهم 
ولكــن الفتوحــات فــي الخــارج بــدلت مــن مفهــومهم للعلــم ودفعــت أثریــائهم إلــى تــأمین التعلــیم والثقافــة ألوالدهــم،  ،والفــن

  .ربین یونانیین األصل أو رمانیینفوكلوا أمرهم إلى م
ألنهـا  ؛رتادهـا أوالد العامـةأحیاء رومـا، ففتحـوا مـدارس بسـیطة اوفي القرن الثاني قبل المیالد توافر عدد المربین في 

بین خاصـین كـانوا مـن وشـاء األثریـاء أن یـتعلم أوالدهـم علـى یـد مـر  علم مهنة أولیائهم في الوقـت نفسـهلم تخل دون ت
وفي مرحلة ثانیة قواعـد اللغـة وأصـول البالغـة، دون أن  ،مبادئ اللغة الالتینیة ا فلقنوهم في مرحلة أولىالعبید أحیانً 

ـا،یعرضوا عن ا الیونانیـة لغـة  ولـم یتـرددوا فـي إكمـال دراسـتهم فـي أثینـا حتـى أضـحت للغة اإلغریقیة ألنهـا أغنـى تراًث
  .)1("ن لم تكن رسمیةأساسیة في روما وإ 

إلــى  األخــالق والــدین والــدعوة زاد االهتمــام بتربیــة الــنشء علــى، ســیحیة واعتمادهــا كدیانــة رســمیةوبعــد مجــيء الم  
رشــاد الشــباب والجهــالء إلــى ،ضــرورة الســمو بــالروح عــن طریــق التربیــة والمعرفــة الدینیــة ونشــرها بــین النــاس عمــل  وإ

ــا ــا دنیویً نجــاح فــي اآلخــرة، وأن العمــل الــدنیا دلیــل ، واالعتقــاد أن النجــاح فــي الحیــاة الخیــر لهــم، فكــان غرضــها دینیً
و كـــان الغـــرض العملـــي للكنیســـة الكاثولیكیـــة فـــي العصـــور الوســـطى هـــو إماتـــة الشـــهوات ."والتواضـــع طاعـــة عبـــادة

همال الجسد حتى                     .  )2("ووسیلة ذلك الطهارة والفقر والطاعة ،تنتقى الروح وتنجو من عذاب جهنم وإ
حیث یعد األسـاس الـذي قامـت علیـه التربیـة فـي رومـا  تباسات كثیرة من التراث الیوناني،الرومانیة اقكانت للتربیة    

ومــع االعتــراف بالمســحیة كدیانــة للدولــة  ،وتعلــیم الطفــل اآلداب االجتماعیــة وبنــت حضــارة عریقــة تقــوم علــى تربیــة
الطبقـة فـي وانتشـر التعلـیم حتـى  ،ینیـة والدنیویـةشء علـى اآلداب الدوانتشار الكنائس واألدیـرة زاد االهتمـام بتربیـة الـن

  . الفقیرة
 ،تعكـس بوضـوح تعـالیم اإلسـالم السـمحة وعقائـده السـامیة التربیـة العربیـة اإلسـالمیة: التربیة عند المسلمین -2-2

اضــلة م األخــالق الفدعــا إلــى التمســك بتعــالی ،ةإلیــه مــن اإلیمــان بعقائــده الســامی ذلــك أن اإلســالم إلــى جانــب مــا دعــا
ا ا أساســیً وهنــاك عــدة مبــادئ قــد أثــرت بصــفة خاصــة فــي تطــور النظریــة " ،للحیــاة الدینیــة الصــالحة التــي عــدها شــرًط

وثیقــة  و ،والمســاواة بــین معتنقــي الــدین الجدیــد بغــض النظــر عــن جنســیاتهم وألــوانهم...التربویــة منهــا مبــدأ المســاواة 
یــرٌ إِ  المســاواة هــذه أیــدها اهللا تعــالى بقولــه الكــریم ﴿َ  ــیمٌ َخِب َ َعلِ ــه نَّ اللَّ ــاُكمْ ِإ قَ ــِه َأتْ ُكمْ ِعنــَد اللَّ مَ ،  ]13: الحجــرات[﴾ نَّ َأْكــرَ

ـــــع ذلـــــك  بمبـــــدأ اإلخـــــاء واألخـــــوة و  ُكـــــمْ ﴿ إِ بقولـــــه أتب لَّ عَ َ َل ـــــه ـــــوا اللَّ اتَّقُ ُكمْ وَ یْ َن َأَخـــــوَ ـــــیْ َأْصـــــلُِحوا بَ ةٌ فَ ْخـــــوَ ـــــوَن ِإ ُ ِمن ؤْ ـــــا اْلمُ نَّمَ
ـوَن  َحمُ الطـابع العـام للتربیـة اإلسـالمیة یتجلـى فـي نزعتهـا المثالیـة فـي تقـدیم العلـم والحـث علــى و   ]10: الحجـرات[﴾تُرْ

طلبــه، وفــى االهتمـــام بالفضــائل الخلقیــة ثـــم فــي مرونتهــا فـــي طــرق التحصــیل واصـــطباغها بــروح الدیمقراطیــة التـــي 

                                     
  .214مرجع سابق، ص :لبیب عبد الساتر )1(
  .38ص مرجع سابق،: عبد اهللا الرشدان) 2(
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عطـاء األفـ متسـاویة فـي  اراد فرًصـقضت على الفروق بـین الشـعوب واألجنـاس والطبقـات فـي مجـال التعلـیم والـدین وإ
  . )1("التحصیل

 ،فـي سـن الخامسـة" المؤسسـات الدینیـةحیـث یتوجـه األطفـال إلـى  ،كانت التربیة عند المسلمین تبدأ فـي سـن مبكـرة  
وكـان  وقواعـد اللغـة والـدین والجغرافیـا ویدرس األوالد والبنات في الكتاب أو المسجد مبادئ القراءة والكتابة والحسـاب

هـذا بالنسـبة . )2("فـي اتخـاذ القـرآن كتابـا للقـراءة األمصـارو للقراءة على اختالف المذاهب  لكتاب األساسالقرآن هو ا
ومنــازل العلمــاء  تاتیــب والمســاجد وحوانیــت الــوراقینللتعلــیم األولــي الــذي كــان فــي شــكل تعلــیم نظــامي رســمي فــي الك

فـي بحـور األدب  ة العلـم ویتخصصـون أكثـر ویتوسـعوني فیتـدرج فیـه طلبـأما التعلیم الثـانوي والعـال واألدباء وغیرها،
   .للطالب الختیار المدرسة المفضلة وتتعدد فیه المناهج مع فسح المجال ،والنحو والفلك والكیمیاء والطب

فهـو یجمـع بـین المـادة والــروح  ،كمـا یفسـح المجــال للتطـور والتغیـر ،یتصـف التوجیـه اإلسـالمي للتربیـة بالشـمول"    
ذكــاء اإلیمــان وبــین ،الــذهنوبــین تنمیــة   ،وینظــر لإلنســان كوحــدة غیــر مجــزأة ،وبــین اللــذة والجهــد ،الفكــر والعمــل وإ

اأما التطو  ،خرطفة والعقل ال ینفصل أحدها عن اآلفالعا لـى المثـل  ر والتغیر فإن اإلسـالم یراهـا سـعیً إلـى التسـامي وإ
  . )3("األعلى

  )4(": أهداف ةالثویمكن حصر أهداف التربیة عند المسلمین في ث    
  .مر اإللهي والطمع في ثواب اهللافي األ لكاالمتثا: األهداف الدینیة -
وتحقیــق التجـــانس  مــن قــراءة وكتابـــة ومحاربــة األمیـــة التـــي تمثلــت فـــي اكتســاب أدوات الثقافـــة: األهــداف الثقافیــة -

  .الثقافي واإلعداد لمراحل التعلیم األعلى
  .على تدعیم األدوار االجتماعیة وتنمیة الشخصیة اإلسالمیة التي اشتملت:األهداف االجتماعیة -
وتكوین وتجدیـد الصـفوة المذهبیـة مـن خـالل  نشر وتنمیة ثقافة المذهباشتملت على نقل و : أهداف التعلیم العالي -

ل العمـواكتسـاب مفـاهیم ومهـارات  ذهبیة كالتدریس واإلفتـاء والقضـاءإعداد نخبة من أهل العلم لممارسة الوظائف الم
  .في المجاالت العلمیة والعملیة

 فـي كـل أرجـاء العـالم، معرفـةواهتمـت بنشـر ال ،یـةوعمل ن التربیة عند المسلمین استهدفت تحقیـق غایـات علمیـةإ    
یؤخــذ العلــم لذاتــه حیــث كــان  دون اســتثناء ،ألطفــالحاثــة علــى ضــرورة التعلــیم المجــاني لمشــجعة علــى طلــب العلــم 

  . ولجلب منفعة خاصة ،نیل وظیفة أو ،ا ولیس الكتساب شيءوتقدیر المعرفة بقیمته
  
  

                                     
 .101مرجع سابق، ص: كمال عبد اهللا ،عبد اهللا قلي )1(

 .198،ص2006، دار الثقافة، عمان، األردن، تطور الفكر التربوي في العصور القدیمة والوسطى: عبد المجید عبد التواب شیحة) 2(

 .32، ص دس، الجزائر  مدخل إلى التربیة،: وزارة التربیة والتعلیم) 3(
 .194ص، مرجع سابق: عبد المجید،ع الثواب شیخة )4(
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  :التربیة في العصر الحدیث -3
خراجهــا مــن  المجتمــع الغربــي علــى مفكــرولقــد عمــل  :التربیــة الغربیــة -3-1 الجهــل ظلمــات إصــالح مجتمعــاتهم وإ

الـــدین وســـیطرة رجـــال  مـــن كانـــت تعـــانى الظلـــم حیـــث،والتخلـــف التـــي كانـــت مســـیطرة علیهـــا فـــي العصـــور الوســـطى 
 ،موضــوع التربیــةومحاولــة بعثهــا إلــى عصــر التنــویر حیــث أعطــوا أهمیــة بالغــة ل ،الكنیســة وقهــر الحكــم اإلقطــاعي

والنظـــر إلــى الحیـــاة بنظـــرة ، فجــاءت المنـــاداة بإصـــالح المؤسســات الدینیـــة والحـــد مــن ســـیطرة الكنیســـة ورجــال الـــدین
الـنظم المدرسـیة األوربیـة فـي "عن تكوین األجیـال، حیـث كانـت  لةو المسؤ إصالح النظم التربویة نادوا بكما  عقالنیة،
تظهـــر قدیمـــة حتـــى أنهــــا تطـــرد آالف الشـــباب مـــن األوســـاط الشــــعبیة حینمـــا تفقـــد التقنیـــین والمهندســــین  19القـــرن 

طــارات التعلــیم  إلــى البحــث عــن حــل ومحاولــة التفكیــر فــي طــرق تربیــة حدیثــة  ممــا دفــع  بالعدیــد مــن المفكــرین ؛)1("وإ
أبــرزهم  زعــیم التربیــة  ومــن ،بقــى صــداها إلــى یومنــا ،فكــر التربــويوخلفــوا بصــمات خالــدة فــي ال ا،وأنتجــوا بــذلك أفكــارً 

الــذي اســتطاع هضــم آراء ســابقیه  ، والمربــي المجــدد جــون دیــويوفروبــل  ،وبســتالوتزي ،دیثــة جــان جــاك روســوالح
بــذكر بعــض اآلراء التـي لهــا عالقــة بموضــوع  يوسـأكتف متغیــرات الحاضــرمـع  والمجـيء بهــا فــي قالـب جدیــد یتوافــق

  :الدراسة منها
یعد من أوائل الفالسفة وأكثرهم اهتماما بالطفولة، حیث  ):م1670-1592(جون أموس كومنیوس  -3-1-1

وكان له رأي واضح في استخدامه " في عصره بأن هذه المرحلة ترسي قواعد الشخصیة، ناديكان أول من 
ومهما كان  ،تنتقل علیه المعارف حیث یسجلها ویخزنها ،، إذ اعتبر الحواس رسل العقلالحواس في تربیة الصغار

وكان یرى أن تعلیم الصغار  ذلك ألن ال حدود له وال لقدراته ؛فإن العقل البشري ال یضیق بها، حجم المعرفة 
، وأال یعلم للمعقوالت للكلي، ومن المحسوسات ومن الجزئي وهكذا بالبسیط ثم األكثر تعقیًدا، أن یبدأینبغي 

ا افالترب ال یفهمه،  الصغیر شیئً ثم الفكرة  كرةثم الذا ،یبدأ بتربیة الحواس یة عند كومنیوس یجب أن تتخذ نظامً
ا، ألن  وخصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة؛أهمیة استخدام الحواس في اكتساب المعرفة على وأكد  الناقدة أخیرً

وقد دعا على ضرورة توفیر مدارس  ال بتنمیة الحواس في هذه المرحلةمعلومات إالعقل ال یمكن أن یحصل على ال
  .)2( خاصة الستقبال األطفال الصغار وتربیتهم

لتـي ترمـي إلـى التربیـة الجسـمیة ا :وهي ،یرى أن التربیة  لها أغراض ثالثة) 1704-1632( :جون لوك -3-1-2
والتربیـة الخلقیـة التـي ترمـي إلـى غـرس  ،إلـى تزویـد العقـل بالمعرفـة ي ترمـيوالتربیة العقلیة الت ،تقویة الجسم ونشاطه
أن یركـز علـى أسـلوب نقـل كمـا یـرى أن المـنهج غیـر ثابـت وقابـل للتعـدیل والتجدیـد ویجـب  ،)3("الفضیلة فـي النفـوس

 المعرفـي باإلضـافة إلـىبـل یجـب أن یركـز علـى الجانـب  على عدد الصـفات أو حشـو المعلومـات،ولیس  المعلومات
                                     

Boudon (R) et les autres, op .cit, P78. )1( 

  .50مرجع سابق، ص: شبل بدران) 2(
  .40ص مرجع سابق،: عبد اهللا الرشدان) 3(
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ویجـب أن یشـارك فـي تخطـیط المـادة الدراسـیة عـدد مـن  احي االجتماعیـة والنفسـیة الجسـدیة مثل النـو  جوانب أخرى،
وهــذا متمثــل بـــأن تكــون  ،اســیة یجــب أن تســاعد علــى نمــو الطفــلویــرى أن المــادة الدر . المختصــین فــي هــذا المجــال

یة متناسـبة مـع أي یجـب أن تكـون المـادة الدراسـ فـل،بـدیل وفـق تطـور المعرفـة عنـد الطالمادة مرنة قابلـة للتعـدیل والت
                            .)1( اجیدً  اوهذا یؤدي إلى تعلم األطفال تعلیمً  ،سیكولوجیة األطفال

ذات هـو الهـدف الـأن التعبیـر عـن و یري أن الفرد هو شـعار التربیـة، " :)1788-1712(جان جاك روسو -3-1-3
ت الحریـة وأن مـن مقتضـیا ،ال بـإطالق الحریـة التامـة لألطفـاللتربیـة القویمـة ال تتحقـق إعلى أن ا النهائي لها، وبنى

ا، أمـا المشـكالت  ري ومناقشـة مسـائل الجـنس بـال تحفـظ،وأن یسـمح بـالرقص والسـباحة والتعـ أن یكون التعلیم مختلًط
وأن تربیـة الطفـل  ،عـد األخـالقواالجنسیة فترجع أسبابها إلى رغبة اآلباء الـذین یریـدون حمـل أبنـائهم علـى مبـادئ وق

ا،ن بین سن الخامسة والثالثة عشتكو  للطبیعـة  بـل یتـرك ،وال یربـي خاللهـا أي تربیـة رة سلبیة ال یعلم فیها الطفـل شـیئً
ـا ومــن  ،أن التربیــة فـي نظــره هــي إعـداد للحاضــر ال للمســتقبلو بــأجهزة و أدوات مــن شـأنها أن توســع مداركــه،  محاًط

كتــب التربویــة الل أفضــ ه إمیــل مــنكتابــیعــد و  ،)2("اضــر المتــیقن فــي ســبیل مســتقبل مضــنونالخطــأ أن نضــحي بالح
فقـد " وكـل جـزء منهـا یسـایر مرحلـة مـن مراحـل نمـو الطفـل أمیـل أجـزاء ةإلـى خمسـ هیـث قسـمح التي كتبـت حینـذاك،

إلــــى ســــن  مــــن المــــیالدخصــــص الكتــــاب األول إلــــى لمناقشــــة تربیــــة أمیــــل فــــي مرحــــل طفولتــــه األولــــى، التــــي تمتــــد 
، )12-5(وخصـــص الكتـــاب الثـــاني لمناقشـــة تربیتـــه مـــن ســـن الخامســـة إلـــى ســـن الثانیـــة عشـــر ، )5-0(الخامســـة،

وخصــص  ،)15-12(ة عشــر إلــى ســن الخامســة عشــروخصــص الكتــاب الثالــث لمناقشــة تربیــة أمیــل مــن ســن الثانیــ
أمـــا الكتـــاب الخـــامس فقـــد  ،)20-15(امســـة عشـــر إلـــى ســـن العشـــرین الكتـــاب الرابـــع لمناقشـــة تربیـــة أمیـــل مـــن الخ

  .)3("خصصه لمناقشة تربیة البنت صوفي التي سوف تكون زوجة ألمیل في المستقبل
نــه فــي رغــم أ حتـى ســن الثانیــة عشــر، فــي تــرك الحریــة للطفــل وعــدم تعلیمــهأفكــار روســو هــو مبالغتـه  ومـا یقــال عــن

طبیعــة أن حیـث ال یمكـن لل، سـیئ فیمـا بعـد یكون لـه اثـرسـ وهــذا  ،مرحلـة یحتـاج فیهـا إلـى توجیـه وتربیـة مـن الكبـار
     . نفسه النموذج المثالي الذي ینبغي االقتداء به وهذا غرور كما اعتبر تربي الطفل تربیة صالحة،

ل في توجیه األنظار إلى أن مشكلة صاحب الفض یعتبر): م1827-1746(یوحنا هنري بستالونزي  -3-1-4
مما یعتبر  -میةیعلتأي جعل الطفل محور العملیة ال - بنمو عقلیة الطفل التربیة یجب دراستها من ناحیة عالقتها

                                     
األولي في ریاض األطفال في األردن  المالمح األساسیة لخطة تربیة الطفل في السنوات الست: نبیل أحمد فیاض محمود عبد الهادي )1(

إشراف منیر شمعون وآخرون وهي أطروحة دكتوراه في التربیة فرع اآلداب العربیة كلیة ، ومدى مالءمتها لالستراتیجیات الحدیثة لتربیة الطفل
.      87ص، )لم ینشر( 1994بیروت ، جامعة القدیس یوسف، اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

 .122مرجع سابق، ص : ، عبد اهللا قلىكمال عبد اهللا )2(

 .128، ص  1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،النظریات التربویة: رابح تركي)  3(
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أنها عملیة نمو طبیعي تقدمي متناسق مع : "بستالونزي واضع أسس التربیة الحدیثة بالمدرسة األولیة، وقد عرفها
 .)1("جمیع قوى وقدرات اإلنسان

وتزویده باألفكار .ل بثقافة حافزة واسعةقتزوید الع:"وضع مبادئ أساسیة لمذهبة التربوي على النحو التالي
  .)2("تبسیط آلیة التعلیم والدراسةو  بتعلیم اللغةربط التعلیم كله و  والمعطیات 

 ة هي المسلمة األساسیة لكل معرفة؛أن المالحظ ، مؤكًدافي التعلیم مبدأ أساسوقد اعتمد على المالحظة ك
وأكد على . اسه، ثم یتعرف على أسمائها وأسماء صفاتهالهذا یجب على الطفل أن یدرب على فحص األشیاء بحو 

 ،ومن الجزء إلى الكل ،ردجومن المحسوس إلى الم ،أهمیة التدریب المنطقي واالنتقال من السهل إلى الصعب
والتي یجب أن  ،ة والعقلیة والخلقیة لدى األطفاللكنه ركز على القدرات الجسمی ،تأثر بستالوزي بأفكار روسو ولقد

التربیة على تنمیتها عن طریق التدریب الذاتي، إذ یتأثر العقل بالموضوعات الحسیة التي تتحول إلى أفكار تعمل 
  .)3("ومعارف آلیة

  )4( :في تربیة الصغار واستخدام الحواس في تربیتهم كاآلتيیمكن تلخیص أفكار بستالوتزي  
  .المحبة والتعاون للصالح المشترك ن األسرة هي أهم مؤسسة تربویة للصغار؛ إذ هي مركز لممارسةإ -
  .وال تفرض علیه من الخارج ،وتبدأ منه هو ،ن مبادئ التربیة وأسسها یبحث عنها داخل الطفلإ -
م بــین النشــاط أو قیــة هــو هــدف التربیــة، حــاول أن یالئــن النمــو المتناســق لكــل قــدرات الفــرد جســمیة وعقلیــة وخلإ -

  .وبین النمو العقلي واألخالقي ،العمل
  .وهذا هو األساس الصحیح الذي یستمد منه كل معلوماته ،ة الشخصیة أساس التربیة والتعلیمالمالحظة والخبر  -
لیــة مــلء عقــول األطفــال لــیس الغــرض مــن التربیــة األو و  ،ســة بالمالحظــة واســتعمال الحــواسیجــب أن نــربط الدرا -

نما الغرض منها إنما بالمعلومات یقاظ الموا ءوإ    ".هب الكامنة فیهمالقوى العقلیة وإ
فة لیبرالیـة وقد أخذت بهذه األفكار معظم المجتمعات الحدیثة ففي المجتمع الرأسمالي تقوم فلسـفة التربیـة علـى فلسـ  

القـدرة و فرصـة لظهـور الفـروق الفردیـة یمـنح و  علـى التفكیـر واإلبـداع واالختـراع، یشـجعمما   ش؛تمجد الحریة الفردیة
 .ة بما یعود بالنفع على الفرد والمجتمعویعید تشكیل الحیا ،المبدعة

 علمیـة إلیهـاالبعثـات بعـض البا دفعت الـدول العربیـة و العلمیة التي حصلت في أور  ةالثور  بعد :التربیة العربیة-2-2
البعثــات العلمیــة التــي "مثــل  ،مــع العربــيومحاولــة االســتفادة مــن خبرتهــا فــي تنمیــة المجت ،الكتشــاف مــا وصــلت إلیــه

فشـاهدت هــذا الفـرق  فــي طـرق التربیـة بــین المسـلمین والغــرب، ،) 1813-1809(بـا و إلــى أور علـي  بعـث بهـا محمــد
                                     

 .166ص، المرجع نفسه) 1(

.      7ص،  مرجع السابق: نبیل أحمد فیاض محمود عبد الهادي )2( 
 .50مرجع سابق، ص : زكریا إسماعیل أبو الضبعات )3(

 .164ص، مرجع سابق :ل بدرانشب) 4(
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وبـــین  ،خـــذ بحـــذر مـــن هـــذه الحضـــارة الغریبـــةتباینـــت مواقفهـــا بـــین مؤیـــد للتغریـــب وبـــین القـــومي محـــافظ یحـــاول األف
محــاوالت جــاءت  المتباینــةوفــي خضــم هــذه األفكــار ، )1("اشــتراكي یقــف علــى النقــیض مــن المدرســة النفعیــة األوربیــة

اتجـه  ةر یـكث اتإسـهاموهـي  ،تربویـة تتواكـب مـع متغیـرات العصـر في إیجـاد إصـالحات جهود بعض مفكرین العربو 
علــى  قتصــروســوف أحیــث  ،وتحقــق أهــداف المجتمــع العربــي  ،رة  تربیــة الــنشء تربیــة صــالحةاهتمــامهم إلــى ضــرو 

  : على سبیل المثال ال الحصر ذكر بعضها
تعتبر الدعوة  "بت إلیه والتي عرفت بالوهابیةأسس حركة نس) 1791-1703( :حمد بن عبد الوهابم -2-2-1

بل  لذي ال یبتكر جدیًداالوهابیة أول حركة تجدید في العالم العربي الحدیث وهو تجدید من ذلك النوع التقلیدي ا
ستطیع أن د بن عبد الوهاب ال أومحم...الح، یحاول أن یعود باإلسالم إلى ما كان علیه في عهد السلف الص

ن كنت استطیع بكل ثقة أن ا في أسوقه عتبره من أعظم المربین اإلسالمیین في العصر عداد المفكرین التربویین وإ
الم یتجه لمناقشة  ، وذلك أن جهده األساسلحدیثا ما هو في منه بأن جهده إن آراء وقضایا ومسائل تربویة إیمانً

اوالمفاهیم والمبادئ في سلوك الناس وفي المجتمع محاولة تشخیص هذه األسس ا ولیس مفكرً یبني  ، وكان إًذا مربیً
فالتربیة عنده على هذا كانت تربیة عملیة ولیس ...ویضع األسس العلمیة لبناء المجتمع اإلسالمي المنشود ،الناس

    .)2(تربیة نظریة
بـه منـاهج األلبــاب، وقـد وصـف فكـره بأنــه فـي كتا ويرفاعـة الطهطــا) 1873-1801(:رفاعـة الطهطـاوي -2-2-2

ــر متــدین عامـل،إ دعـا مثـالي واقعــي، األمــة التـي تتقــدم فیهــا التربیـة بحســب مقتضــات :( یقــول" لــى تكــوین مجتمـع خیّ
 ،بخــالف األمـة القاصــرة التربیــة ،للحصــول علــى حریتهـا ون األمـة لــه أهـًال علـى وجــه تكــ ،أحوالهـا یتقــدم فیهـا التمــدن

لـى األلبـاب تجلـب ومخالطـة األغـراب وبخاصـة أو ،ویقـول بـالمجتمع المفتـوح  ،)بقـدر تـأخر تربیتهـافإن تمـدنها یتـأخر 
واألخـذ بأســباب العمـران واإلصــالح، وقـد تضــمنت أراء الطهطـاوي التربویــة عنـده تنمیــة األعضــاء  ،المنـافع لألوطــان
ا ة تهذیب النوع البشري،وهي طریق ،الجسمیة والعقلیة وعرفهـا  ل لـه أسـباب السـعادة والسـیادةلیحصـكـان أو أنثـى  ذكرً

تنمیة أعضاء المولود الحسـیة مـن ابتـداء والدتـه إلـى بلوغـه حـد الكبـر، وتنمیـة روحـه بالمعـارف الدینیـة (ها أنب أیًضا،
ــا ویــرى الطهطــاوي ضــرورة تعمــیم التربیــة ،)والمعاشــیة ناًث ا وإ علــى الســواء، وقولــه  وشــمولها لجمیــع أبنــاء األمــة ذكــورً
ـــــ افتربیـــــة أوالد الملـــــة وأطفـــــال الملكـــــة ذكـــــورً  :وبالجملـــــة ناًث ومراعـــــاة میـــــول  ،وصـــــبیان األمـــــة أوجـــــب الواجبـــــات اوإ
   .)3(المتعلمین

 تظهــر فلســفة الطهطــاوي التربویــة فــي تــأثره باألفكــار االشــتراكیة وتأكیــده علــى ضــرورة تربیــة الفــرد، فیــري أن النــاس
  . وتربیتها أقوى في صونها من الحجاب،علیم المرأة ضرورة ن إلى الماء، وتیحتاجون إلى التعلیم كاحتیاج الظمآ
                                     

المركز القومي للبحوث التربویة ، رؤیة مستقبلیة لتفعیل دور نظم التعلیم العربیة في الوقایة من االستبعاد االجتماعي: عصام توفیق قمر) 1(
أكتوبر  30/31أیام  رات المعاصرةالمجتمع العربي بین االستبعاد واالحتواء االجتماعي في ظل التغی:الملتقى الدولي األول حول، مصر، والتنمیة
 .جامعة المسیلة، ، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، قسم علم االجتماع والدیموغرافیا، 2011

 .61-58، ص1998، عالم المعرفة، الفكر التربوي العربي الحدیث: سعید إسماعیل علي) 2(

 .82-81ص ، 2010، عمان، األردن،1ط الیازوري، ، دار-ا هتقویم-  بناؤها -فلسفتها -الدراسیةالمناهج : ماهر إسماعیل الجعفري) 3(
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لبالیـــة التـــي تعـــارض دعـــي إلـــى تحریـــر الفكـــر مــن التقالیـــد ا محمـــد عبــده )1905-1849(:محمـــد عبـــده -2-2-3
 ،ف أسـرار الكـوناألخـذ بـالعلوم الطبیعیـة والریاضـیة والتطبیقیـة الكتشـا"منهجـه الدراسـي فـي ضـرورة الدین، یـتلخص 

نقاذهـا مـن التسـویفوال الحقیقـةوالبحث عـن    ،)1(وتخلـیص الفكـر الـدیني بـالرجوع إلـى مـا قبـل الخـالف ،لغـة العربیـة وإ
دون ولكـن بـتحفظ  ،ودعـا إلـى  األخـذ والنقـل عـن الثقافـة الغربیـة ،)ض(یقصد بذلك قبـل الخـالف بـین معاویـة وعلـى

مـن "ث مـا یتوافـق مـع متطلبـات العصـر الحـدیهمـا ببمعنـى أن یجـرى التعـدیل فـي كلی ترك التراث أو التنكر ألصوله،
فــالتغییر  .)2(أو علــم الكـالم مــن أجـل إعــادة تلقینــه للمسـلم باعتبــار أّن المشـكلة كالمیــة  منطلـق إعــادة تجدیـد العقیــدة

  .      یبدأ من تربیة الفرد
 عثمانیــةاك التــي فرضــتها الدولــة الالحصــري قــاوم سیاســة األتــر  ســاطع) 1968-1880(:ســاطع الحصــري -2-2-4

 لمنـاهج التـدریس السـوریة وتعریبهـاوطبقهـا فـي فلسـفته التربویـة مـن خـالل تعدیلـه  ،بالقومیة العربیة اإلسـالمیة ونادى
وســعیه إلــى إیقــاظ الشــعور بالقومیــة واإلیمــان بوحــدة األمــة العربیــة وتحدیــده ألســس القومیــة، اللغــة والتــاریخ، فاللغــة "

همالـه یعنـي االستسـالم ،األمـة والتــاریخ هـو الـوعي والشـعور وهـي األسـاس فـي تكـوین ،ومیـاتأسـاس الق والقومیــة  ،وإ
وهـي  ،وأولویة اللغـة والتـي بهـا تتمیـز األمـة...العربیة قومیة مسالمة تعرف حقوقها وواجباتها تجاه القومیات األخرى 

مقراطیـــة ونبـــذ والدی فـــرصقراطیـــة واألخـــذ بمبـــدأ تكـــافؤ الكمـــا دعـــا للدیم.نهـــا العمـــود الفقـــري لألمـــة، إروحهـــا وحیاتهـــا
یبــدأ  ، والتكامــل بوصــف أن التربیــة نظــام بنــائيفالماضــي ال یقیــد الحاضــر ،المعاصــرةواألصــالة و  القطریــة واإلقلیمیــة

علم بالسیاسـة والبیئـة وربـط التعلـیم والـت أجـل بنـاء شخصـیة إنسـانیة متكاملـة  ثم الذهني فـالخلقي مـن ،بالجانب البدني
وضـــرورة التربیـــة العســـكریة  والنضـــال مـــن أجـــل أمـــة عربیـــة مســـتقلةلـــب بحریـــة بـــین العلـــم لیتجـــول الطا االجتماعیـــة؛

وللحصــري فضــل كبیــر فــي إعــادة تنظــیم النظــام التربــوي فــي ســوریا وفــي غیرهــا مــن  )3(واعتمــاد الفتــوة فــي المــدارس
  . مثل األردن ومصر الدول العربیة التي اقتفت أثره بعد ذلك

فـي مدینـة  1927أسسـها سـنة " مؤسس جماعـة األخـوان المسـلمین بمصـر )1949-1906(حسن البناء -2-2-5
بمبـدأ  أو ،ویبدو ارتبـاط دعـوة األخـوان بالـدعوات السـابقة مـن إیمانهـا بوجـود النظـام اإلسـالمي وتكاملـه ،ةاإلسماعیلی

والعــودة  ،میةوتطبــق أحكــام الشــریعة اإلســال ،وهــي المبــادئ التــي تــربط الــدین بالدولــة ،الشــمول فــي الفكــر اإلســالمي
تقلیـد الســلف و  ،بـدع الصــوفیة ومحاربـة ،واإلمســاك عـن الخـوض فــي علـم الكــالم ،إلـى القـرآن والحــدیث دون سـواهما

صــال ،وتربیـة الشــعب علــى العـزة والكرامــة ،والعــودة إلــى العمـل بالســنة المطهــرة ،الصـالح والتشــجیع علــى  ،ح الحكـموإ
أن یحـدد " حیـث اسـتطاع حسـن البنـا. )4("تثقیف أفراد المجتمعلتعلیم و یم المرأة بفتح مدارس لوتشجیع تعل ،طلب العلم

یجـــابي للش خصـــیة المشــكلة التربویـــة بشـــكل مّكنـــه مـــن قیــادة الجهـــود التربویـــة اإلصـــالحیة نحـــو تغییــر تربـــوي جـــاد وإ

                                     
  .97ص، المرجع نفسه) 1(
    .37ص، مرجع سابق: عمر النقیب )2(
  .136-135ص ، مرجع سابق: ماهر إسماعیل الجعفري) 3(
 .81ص، مرجع سابق : سعید إسماعیل علي) 4(
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ــا ائـد الملهــم مـن اآلیـات تلحیــاة اإلنسـان المسـلم بسـبب مــا كـان یلقیـه الق أضـفى معنـى متجـّدًدا اإلسـالمیة، تفجـر كالمً
ا    .)1( حیً

منطلـــق بنـــاء حضـــارة لقـــد تنـــاول مالـــك بـــن نبـــي موضـــوع التربیـــة مـــن ): 1969-1905(مالـــك بـــن نبـــي -2-2-6
اتخـــذ منـــذ البدایـــة صـــیاغة المشـــكلة "حیـــث  ،والنظـــر إلـــى المشـــكالت التـــي تعتـــرض إعـــادة بنائهـــا ،اإلنســـان المســـلم

 ،تبناهـا اإلصـالح التربـوي اإلسـالميواألهداف التي ینبغي أن یالتربویة نقطة االنطالق األساسیة في تحدید الغایات 
ــل تركیــب شخصــیته بعــدما أكمــل دورتــه الحضــاریة  ،وتركیــزه علــى العامــل البشــري واعتبــار اإلنســان المســلم الــذي تحّل

 كمـا وأّن المشـكلة معقـدة ولیسـت مـن السـهولة ،هو األصل في مختلف المشكالت التي تواجهنا في العـالم اإلسـالمي
ا نما تتطلب جهًدا استثنائیً   .)2(من أجل عالجها یظن الكثیر وإ

نظروا حیث  ،یواجهها المجتمع العربيالتي التربویة جاد حلول للمشكالت إی حاول الكثیر من المفكرین العرب   
ت أن تولیها المجتمعاوأكدوا على ضرورة  ،همستقبلحاضرة و المجتمع و  يبماضللتربیة كمشكلة حضاریة متعلقة 

 ترقیعیة ولیست جذریة، ،جزئیة، ولیست كلیةأنها هذه اإلصالحات على  المالحظو  ،هدف إصالحهاب أهمیة بالغة
 ،نها تربیة غریبة عن الوطن العربيأل وانبهامازالت متعثرة في كثیر من ج بیة العربیةالتر فجوهریة، شكلیة ولیست 

ا وأهدافها في الغالب مستمدة من أنظمة الغرب ومنقولة والسبب في ذلك هو أن األنظمة التعلیمیة من حیث فلسفته
  .نماذج خارجیة دون تفاعل جدي مع البیئة العربیةستعارة عن أو م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .  39ص، مرجع سابق: عمر النقیب )1(
  .216-215ص، المرجع نفسه )2(
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– 
فكــرین مـن الم تعنـي البحــث فـي األفكـار االجتماعیــة التربویـة عنـد القــدامى إن االتجاهـات النظریـة المفســرة للتربیـة   

ســهاماتهم فــي موضــوع تربیـة الطفــل،،االجتمـاع  االجتمـاعیین والمؤسســین لعلــم حیــث ظهــر ذلـك  فــي شــكل أفكــار  وإ
أمثـال سـقراط و أرسـطو وأفالطـون ثـم تبلـور بوضـوح مـع إسـهامات العدیـد مـن العلمـاء ، تربویة عند بعض الفالسـفة 

 ،الذي اجتهد في تحویل الفكـر االجتمـاعي إلـى علـم قـائم بذاتـه ابن خلدونأبو حامد الغزالي و لعل أبرزهم  ،المسلمین
ثـــم نظریــات واجتهــادات بعـــض علمــاء القـــرن التاســع عشــر المؤسســـین لعلــم االجتمـــاع  ،ســماه علــم العمـــران البشــري

  . الغربي
1- االتجاهات النظریة المفسرة للتربیة في الفكر اإلسالمي: 

ومــا ، مــن أقـوال الرسـول وأفعالـه ،كـام القـرآن الكــریم والسـنة النبویـة الشـریفةالتصـور اإلسـالمي للتربیـة ینبــع مـن أح   
یقدم اإلسالم فلسفة شـاملة متوازنـة تتنـاول جمیـع جوانـب الحیـاة وتهـتم بـالفرد " حیث اتفق علیة الصحابة والصالحین،

 .والدنیا والجسد والنفس والعقل والوجدان، والمجتمع

فتــدعو إلــى  عو إلــى االهتمــام بهــا بشــكل متــوازن،یــع جوانــب شخصــیة الطفــل وتــدتهــتم بجم تربیــة فــي اإلســالموال   
عمال العقل وتهذیب النفس باألخالق الحمیدة     .)1(ترویض الجسم وإ

  ،الغزالــي :مثــل ،ســفة مســلمینویمكــن التعــرف علــى التصــور التربــوي اإلســالمي مــن خــالل آراء عــدة علمــاء وفال  
ـــدین ابـــن العربـــيوم ،وابـــن خلـــدون .....وابـــن مســـكویه ـــدیهم تهـــذیب الـــنفس ..."حـــي ال فمـــن أبـــرز أغـــراض التربیـــة ل

  . )2( )أنما بعثت ألتتم مكارم األخالق: (وهم یستندون في ذلك إلى قول النبي ، وتحصیل الفضیلة

ــ ي ولقــد ســاهم العلمــاء المســلمین فــي اســتنباط أحكــام وقــوانین مــن القــرآن الكــریم واألحادیــث الشــریفة، اســتناروا بهــا ف
هـم صـفحات مشـرقة یفیـة تربیـة الطفـل، حیـث خلفـوا وراءالتفكیر العلمي الصـحیح والبحـث عـن الحقیقـة فـي العلـوم وك

عــن الفكــر التربــوي التعلیمــي مازالــت صــالحة لهــذا الزمــان ومــن أبــرز المفكــرین التربــویین الــذین كانــت لهــم آراء فــي 
وابـن الجـوزي  ،أبـو حامـد الغزالـيو وابـن مسـكویه،  ،لصـفاءخـوان انون، و القابسـي، وإ الفكر التربوي التعلیمي ابن سـح

وابن خلدون حیث تناولوا قضـایا التربیـة ومـن مختلـف الجوانـب، فـأوردوا أهـداف التربیـة ومنـاهج التعلـیم،  ،والزرنوجي
ومتنـا ودور المعلم في العملیة التعلیمیة، وواجب المـتعلم، وموقفـه مـن العقـاب وكـل القضـایا التربویـة التـي تشـغل منظ

التربویــة التــي  ز علــى أهــم األفكــاریــركتالبعــض المفكــرین فقــط و قتصــر علــى وســوف أ لوقــت الحاضــرالتربویــة فــي ا
  :ما یليیتناولوها ف

  
  
  

                                     
  .31ص ،، مرجع سابقبرامج تربیة الطفل: حنان عبد الحمید العناني )1(
  .263ص ،1993،مصر، اإلسكندریة، 12ط، دار المعارف، 2، جالتربیة وطرق التدریس: صالح عبد العزیز )2(
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قضـیة التربیـة فـي العـالم یعتبر ابن سحنون أول من تطـرق إلـى ) م870-819/ه256-202( :ابن سحنون -1-1
في تناول موضـوع التربیـة ،حیـث تـتلخص أهـدافها فـي نظـره فـي النقـاط  بن سحنون سباقًاوبهذا فقد كان ا ،اإلسالمي

  )1(" :التالیة
 .تعمیمها بین كافة المسلمیننشر العلوم الدینیة و تعلیم القرآن الكریم و  -

كســــب الــــرزق واكتســــاب و  .كســــب المكانــــة االجتماعیــــة بــــین الخاصــــة والعامــــةو تحصــــیل العلــــم وكســــب المعرفــــة  -
  )2("حنون مناهج التعلیم إلى قسمینكما قسم ابن س، األخالق

 ونـــة تعلـــم القـــرآن و تعلیمـــه مستشــــهًدافقـــد أكــــد ابـــن ســـحنون علـــى مر  ،یتضـــمن تعلـــیم القـــرآن: القســـم اإللزامـــي -
كمــا جــاء فــي  ،)كم مــن تعلــم القــرآن وعلمــهخیــر (باألحادیــث النبویــة التــي تبــین مكانــة حامــل القــرآن وفضــل تعلیمــه 

  .قسم إعراب القرآن والشكل والهجاء و التوقیف والترتیلویتضمن هذا ال ،الحدیث الشریف
یتضمن هـذا القسـم تعلـیم الحسـاب والشـعر العربـي واللغـة العربیـة والخـط والنحـو، ویبقـى التعلـیم : القسم االختیاري -

لــذلك كــان واجــب المعلــم اإلبقــاء  الولــد، فــبعض األهــالي یشــترطون مــثًال هــذا التعلــیم؛االختیــاري حســب شــروط أهــل 
 .بهذا الشرط

  :یمكن بعد القراءة المتمعنة لهذا المنهاج أن نصل إلى
  .ن عملیة التعلیم عند ابن سحنون عملیة تفاعل بین كل من المعلم والمتعلم وأهلهأ -
ن القــراءات الخاصــة بالعملیــة التربویــة ومــا یمكــن أن یقــدم للمــتعلم ال تخــص المعلــم وحــده بــل یجــب أن یستشــار أ -

  .التربوي التي یجب أن تقدم للتلمیذ) أي المحتوى(في ما یخص المواد أولیاء المتعلم 
كذلك نالحظ خاصة أن عملیة التعلم تعمل على تجسید الفلسـفة التربویـة اإلسـالمیة النابعـة مـن مقومـات األمـة و  -

  .      بعدها الحضاري
  "لبعد اإلنسانيكذلك هي عملیة غیر متعلقة على الجانب الخصوصي بل تحمل كذلك في طیاته ا -

ن المحلل لهذه األفكار یصل إلى نتیجة مفادهـا أن عملیـة التعلـیم عنـد ابـن سـحنون هـي عملیـة شـاملة وكاملـة إ     
ـاتعمل على بناء الفرد المتشبع بالمبادئ اإل ا هامً  مـن المعـارف النافعـة، والتـي سالمیة، كما تسعى إلـى إعطائـه قسـًط

وهـذا االحتـرام ة و االحتـرام بـین الخاصـة والعامـة لك بتزویده بالمكانة االجتماعیوذ یمكن أن تفتح له أبواب المستقبل
  . لن یتأتي إال بفضل رأس المال الرمزي الذي یتحصل علیه هذا المتعلم

ركـــز ابـــن ســـینا علـــى التربیـــة الدینیـــة وضـــرورة تعلـــیم الصـــبي القـــرآن الكـــریم ) "م1037-979( :ابـــن ســـینا -1-2
إن (یبه علـى الصـنائع التـي تسـتهویه وضـرورة مراعـاة میـول الطفـل واسـتعداداته حیـث قـال وتدر ، واألخالق والحساب

ولو كانـت اآلداب والصـناعات تجیـب وتناقـد بالطلـب والمـرام ... لیس كل صناعة یرومها الصبي ممكنة له و مواتیة

                                     
  .10،  ص2004، الجزائر، 01، طصفحات مشرقة من الفكر التربوي عند المسلمین: جمال معتوق )1(
 .12-11رجع نفسه،صالم )2(
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رة اللعـب لمـدة طویلـة ویركـز علـى ضـرو  .)1()"إذن ألجمـع النـاس كلهـم علـى اختیـار أشـرف اآلداب وأرفـع الصـناعات
قبل سـن التعلـیم الـذي حـددها بالسادسـة، وعلـى ضـرورة وجـود رفقـة مـع الطفـل أثنـاء التعلـیم لیبعـد عنـه الملـل ویكـون 

، بصــیرا بریاضــة ذا دیــن ینبغــي أن یكــون مــؤدب الصــبي عــاقًال ( :جــو التنــافس، وعــن صــفات معلــم الصــبیان یقــول
  . )2()"ذا مرونة ونظافة ونزاهة ،وال جامد بتخریج الصبیان، غیر عابس األطفال، حاذقًا

قــال بضــرورة تعلــیم  ،ه حــول تربیــة الطفــل منــذ فتــرة الرضــاعةا فــي كتابــه القــانون والسیاســة آراءولقــد عــرض ابــن ســین
  .الطفل األخالق واألدب بعد فطامه وتعلمه اللغة أي في فترة الطفولة المبكرة

بمسائل التربیـة فـي العدیـد  واهتملذین اأبرز علماء المسلمین ا یعد من) م1114-1059: (أبو حامد الغزالي -1-3
ــا صـریًحا) الولـد  أیهــا( كتـاب ومنهـا  ،مـن كتبـه رب للتعلـیم،  الـذي یقـدم فیـه مفهومً ي أن الفضیلة والتق ري الغزال وی

ھ ك قول ى ذل ھد عل ة ویش راض التربی م أغ الى أھ ى هللا تع لین: (إل فة المرس ن ص ق الحس ال ، الخل ل أعم وأفض
   .)3()وثمرة مجاھدة المتقین وریاضة المتعبدین، وھو على التحقیق شطر الدین، الصدیقین

یسـة سـاذجة خالیـة مـن كـل نقـش وقلـب الطفـل الظـاهر جـوهرة نف( :یقـول"أهمیة تهذیب األخـالق حیـث  ویؤكد على  
ذا عـود الشـر وأهمـل فإذا عود الخیر وعلمه نشـأ عل ،ولكن ما یمال إلیه ،وهو قابل لكل نقش، ومائل  ،وصوره یـه، وإ

  .)4()إهمال البهائم شقي وهلك
   )5(:ه في تربیة الطفل ما یلي، ومن بین آرائفي تربیة الطفل و تنشئته) إحیاء علوم الدین(في كتابه  وللغزالي فصل

وجــوب العنایــة بتربیــة الطفــل منــذ الیــوم األول مــن حیاتــه، والواجــب أن تكــون مرضــعته وحاضــنته امــرأة صــالحة  -
 .ذات دین

حتى ال  الریاضةلذا ینبغي أن یعود على المشي والحركة و  اضة البدنیة تقوي جسم الطفل وتملؤه نشاًطا؛لریا -
 .وتجنیبه األخالق السیئة ب تعوید الطفل على مكارم األخالقجو و  ،ویغلب علیه الكسل

  .وباعث له على اإلكثار منهوفي ذلك تشجیع له على الخیر  ،وحمید فعله الطفل على جمیل خلقه یكافأ -    
ة التـــدرج فـــي إعطـــاء وأشـــار إلـــى ضـــرور  ة واعتبرهـــا أســـاس التربیـــة الناجحـــةاهـــتم أبـــو حامـــد بالتربیـــة األخالقیـــ    

ویعتبــر أن  ،لطفــل أو الصــبي كمــا یصــطلح علیــه هــوویؤكــد علــى ضــرورة اللعــب ل ،تناســب إدراكــه معلومــات للطفــل
  .ویكره إلیه العلم ویجعله یحتال لتركه،ه عب یعطل ذكاءمنعه من اللالضغط المستمر والتعلیم الدائم للطفل و 

امــن الـرواد  اخلــدون واحـدً یعـد عبــد الـرحمن بـن  ):م1432-1341(ابـن خلــدون  -1-4 ا كبیــرً  الـذین أســهموا إسـهامً
ـــا أساًســافــي فهــم األســـس االجتماعیــة للتربیـــة فــي ا شـــري بطبیعـــة المجتمــع الب لمجتمـــع، ولقــد كــان ابـــن خلــدون مهتمً

                                     
 .194ص ، ، مرجع سابقتربیة الطفل في اإلسالم: حنان عبد الحمید العناني) 1(
 .195المرجع نفسه، ص) 2(

  .263ص، المرجع نفسه )3(
 . 200ص 1991،الجزائر، 03، دار الثقافة، ط03،جإحیاء علوم الدین:أبو حامد محمد الغزالي) 4(

 .32، ص1992، لیبیا، 1ط، مطبعة الدار الجماهیریة، ض األطفال في التكیف االجتماعي المدرسيأثر ریا: عزیزة محمد أحمد الشیبان) 5(
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، فنجـده والتعلـیم مـن طبـائع العمـران البشـريظواهر االجتماعیة، حیث ذهب إلى أن العلم الوشؤون العمران البشري و 
لــذلك نجــد ابــن خلــدون یفــرق بــین التعلــیم النظــري  یم یــرتبط بازدهــار العمــران البشــري؛یقــرر أن ازدهــار العلــم والتعلــ

ألنــه یحتـــاج إلــى اســـتعمال الكتابــة والتـــي  ؛مـــن التعلــیم العملـــي والتعلــیم العملـــي، حیــث اعتبـــر التعلــیم النظـــري أرقــى
  .)1(اعتبرها مفیدة للنمو العقلي

اهتم ابن خلدون و  الواجب مراعاتها في تربیة الصغارفقد اهتم بالطرق التربویة  ،راء صائبةوالبن خلدون أیضا آ
وجه (بعنوان  صًال مستقًال سائدة في عصره، حیث خصص لها ف بطرق تربیة الطفل ونقد الطرق التي كانت

م ونبه إلى ضرورة قیا ،الواجب مراعاته في تربیة األطفالوأعطى البدیل  ،)الصواب في تعلیم العلوم وطرق إفادته
  ،على التدرج في التعلیم والبدء باألمور السهلة التي یستوعبها عقل الطفل هذه الطرق على أسس نفسیة، مؤكًدا

  :ار إلیها ما یليأش المبادئ واألسس التي ومن
أن ال یؤتى بالغایات في البدایات، فال یؤتى بالتعاریف والقوانین أول و  ماد في البدء على األمثلة الحسیةاالعت -

  .األمر حتى ال یكره الطفل العلم
أكثر ما یأخذون  أن یعمد في تهذیب األطفال على القدوة الحسنة، فإن األطفال یأخذون بالتقلید والمحاكاة، -
وأولى أهمیة للتدرج  ،وركز في هذا المجال على ضرورة مراعاة قلب المتعلم واستعداداته ومیوله .لنصح واإلرشادبا

  .)2( من السهل إلى الصعب، ومن الملموس إلى المجرد
وذلـك لیحیـا حیـاة كاملـة  ؛ضرورة الرحمة والشفقة فـي معاملتـهو  ،ونهى ابن خلدون عن الشدة على المتعلم وعقابه   
الـذي ینبغـي أن یكـون القـدوة الصـالحة لهـذا المـتعلم فـي كـل أحوالـه  رام المعلـمرس فیـه الفضـائل وحـب العلـم واحتـوتغ

  . وأقواله
م األطفال فقد كتب الذین درسوا أوجه التشابه واالختالف في طریقة التعلی ابن خلدون من الباحثین األوائل ویعد 

االقتصار وتأكیده على  ة في طرقهتالف مذاهب األمصار اإلسالمیممتعا عن تعلیم الولدان واخ في مقدمته فصًال 
 .ثم یتخصصوا في علوم أخرى ،فیه واإلى أن یحذقللصغار  على تعلیم القرآن فقط

ا   اتربویــة قیمــة إن هــؤالء المــربین قــد قــدموا أفكــارً ومــن ذلــك أنهــم أدركــوا  ،مــن فالســفة الغــرب ، وآراء ســبقوا بهــا كثیــرً
ومراعــاة میــول الطفــل  عاملــة واحــدة فــي التهــذیب والتعلــیمدعــوا إلــى عــدم معاملــة جمیــع األطفــال مو  ،الفــروق الفردیــة

أكـدوا علـى ضـرورة مـنح الحریـة و  ،وأدركوا أهمیة التعلم عن طریق القدوة والمحاكاة والتكرار والتعزیز والحث ،وقدراته
مكانیاتـه بشـكل سـلیم؛بـه الكاملة للطفل خالل الخمس سنوات األولى من حیاتـه لكـي تنمـو مواه ممـا یـؤدي  وقدراتـه وإ

 . إلى تنشئة متكاملة للطفل من جمیع النواحي

                                     
  .93-92ص ،مرجع سابق: حمدي أحمد على) 1(
 . 33مرجع سابق، ص : عزیزة محمد أحمد الشیبان) 2(



 االتجاھات النظریة المفسرة للتربیة والتعلیم                                                                       الفصل الثاني 
  

54 
  

        :المفسرة للتربیة ةالسوسیولوجی اتاالتجاه -2
جـــذور تمتـــد إلـــى الفكـــر الوضـــعي الـــذي ظهـــر فـــي شـــكل أفكـــار  تجـــاه الوضـــعيوأن لال :تجـــاه الوضـــعيال ا -2-1

باجتهــادات بعــض علمــاء القــرنین التاســع عشــر والعشــرین لعــل أبــرزهم ثــم تبلــور و أرســطو اجتماعیــة عنــد أفالطــون 
  : یظهر في ما یلي

تشــكل إســهاماته فــي التربیــة أول "حیــث ، عــالم اجتمــاع فرنســي مؤســس علــم االجتمــاع: أوغســت كونــت -2-1-1
ـــة لعلمـــاء االجتمـــاع لفهـــم الوظیفـــة االجتماعیـــة للتربیـــة ومضـــمونها االجتمـــاعي، حیـــث ذهـــب إلـــى أن  التقـــدم محاول

ألنهــا تســاعد  ن هنــاك حاجــة ماســة للتربیــة العامــة؛البشــري یعتمــد علــى التربیــة بدرجــة كبیــرة، وهــذا مــا جعلــه یقــرر بــأ
ولــم یقــف . علــى دعــم وتكامــل األفــراد مــع المجتمــع، وأیضــا تعمــل علــى غــرس التعــاطف الوجــداني العــام بــین األفــراد

نمــا یســعى إلــى ربطهــا بشــكل إســهام كونــت فــي التربیــة علــى توضــیح دورهــا فــي تنمیــة ا لقــدرات والملكــات الفردیــة وإ
مؤكدا على الدور الوظیفي للتربیة فـي إكسـاب الفـرد القـدرات بشـكل ، واضح بالتقدم البشري وما یرتبط به من تغیرات

  . )1(هلمد كونت وسیلة لتقدم المجتمع وتكایجعله متوافقا مع تلك التغییرات ومتكامال مع اآلخرین، فالتربیة عن

تـــــأثر بنظریــــــة دارون التطوریـــــة وطبقهـــــا علــــــى ) 1903-1820(فیلســــــوف ألمـــــاني : هربـــــرت سبنســـــر -2-1-2
 التربویـة ظهـرت سـیكولوجیته ،فاعتقد أن المجتمع في تطوره یمر بـنفس المراحـل التـي یمـر بهـا اإلنسـان، المجتمعات

الشــرح والحفــظ والتســمیع واالهتمــام والمعتمــد علــى  تقلیدیــة التــي كانــت ســائدة فــي عصــرهكــرد فعــل لطــرق التــدریس ال
همـال لذاتیتـه، بحشو ذهن المتعلم  سبنسـر التربیـة بأنهـا كـل مـا نقـوم بـه مـن أجـل أنفسـنا وكـل مـا  یـرى"بالمعلومات وإ

یقوم به اآلخرون من أجلنا، بغیة الوصول لكمال طبیعتنا، وهذا مـا جعلـه یحـدد وظیفـة التربیـة فـي مؤلفـه فـي التربیـة 
عداده للحیاة بكاملهاة والجسدیة في تزوید اإلنسان بالمعرفة الفكریة والخلقی   .)2(العلمیة وإ

فالطفل یحتاج إلـى ممارسـة مجموعـة مـن ، أصلیة للتخلص من الطاقة الزائدة من الطفلة یعتقد أن اللعب مهم" كان
ینــه الجســمي واللعــب مهــم فــي مرحلــة الطفولــة لمســاعدة الطفــل فــي تكو  ة اللعــب حتــى یســتطیع تقلیــل الطاقــةأنشــط

ظریــة فــي مســاعدة األطفــال ویكمــن االســتفادة مــن هــذه الن، ا یكــون اللعــب مــن أجــل تلــك المرحلــةوالنفســي وغالبــا مــ
             .)3("مرتفعي النشاط في تفریغ طاقتهم من خالل ممارسة األنشطة المعدة لهم في ریاض األطفال

أو هـــي بنـــاء  ي تهـــذیب الـــنفساحـــدة، هـــذه الكلمـــة هـــإن وظیفـــة التربیـــة كلهـــا یمكـــن تلخیصـــها فـــي كلمـــة و : (یقـــول
وكان یـرى أن كـل مـادة مـن المـواد الدراسـیة یجـب أن تعـرض علـى األطفـال بطریقـة تشـوقهم، غیـر أنـه لـم ) األخالق

وممـا  ،لـذي اتهمـه النـاس بـه وهـو بـراء منـهیكـن فـي الوقـت نفسـه یرضـى عـن هـذا الضـرب مـن التشـویق المصـطنع ا
لغـة فـي وسـائل التشـویق، والمغـاالة فیهـا واإلمعـان فـي الحـرص علـى تسـهیل الـدروس بطریقـة إن المبا:(قاله فـي ذلـك

وتـؤدي إلـى اخـتالط المعـاني فـي نفوسـهم  باب التـي تعمـل علـى تضـلیل األطفـالالتعمل واالصطناع لمن أعظم األس

                                     
  .93ص، مرجع سابق: حمدي أحمد على) 1(
  . 94ص المرجع نفسه،) 2(
  .  2633، صمرجع سابق ،)ل-الحروف ص(ة المعارف التربویةموسوع: مجدي عزیز إبراهیم )3(
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نه لمن الخطأ البین أن نذلل لهم جمیع الصعوبات التي یصادفونها فـي دروسـهم حتـى تصـبح ا هـذه الـدروس نفسـه وإ
ا من السهولة والیسر ین أنهـم لـو صـادفوا فـي طـریقهم فـي فهمهـا أو مشـقة فـي تعرفهـا، علـى حـ بحیث ال تكلفهم عسرً

ا ویقف علـى مبلـغ قوتـه، وبـدا یسـتطیع أن یمیـز دائمـا بـین مـا یطیـق مـن  من ذلك ألصبح كل منهم یعرف نفسه شیئً
 .)1()"األعمال وما ال یطقیه

  : أمرین أساسیین فیما یتصل بعملیة التعلم وهماأدرك هربرت " 
ن تحصـــیل المعلومــات الجدیـــدة یعتمـــد علـــى وحـــدة و  .تـــؤدي أدوارهـــا فــي الحیـــاة كوحـــدة إن المخلوقــات البشـــریة - إ

  .الموقف التعلیمي وتكامله
دي إلــى ونتیجــة إدراك هربــرت لهــذین األمــرین األساســیین رأى أن عملیــة الــتعلم تتضــمن أربعــة عناصــر أساســیة تــؤ 

  :وهذه العناصر هي التكاملالوحدة و 
افهم الطا -  .مقارنة الحقائق ومراعاة ترابطهاو  كامال لب لكل حقیقة یتعلمها فهمً

ا - ا منظمً  .)2("تطبیق التعلیم الذي حصل علیه التلمیذو  .في شكل مفاهیم معینة تصنیف الحقائق تصنیفً

ه الفكـر فـي الوصـول إلـى المعلومـات، وكـان هربـرت یعتقـد أن هربرت طریقتـه علـى النظـام الـذي یسـیر علیـ بنى"    
ا البیئة ا كبیرً فـراغ تصـل إلیـه األفكـار وقد أنكر الغرائز والمیـول والفطـرة، واعتقـد أن العقـل  في تكوین العقل تلعب دورً

المثـل وهـي جزئیـات یتكـون منهـا العقـل و  ،ه هـي أبسـط  عناصـر الشـعور أو شـبههوهـذه األفكـار فـي نظـر  مـن الخـارج
  . )3("التربیة عنده هو تكوین األخالق األعلى الذي تهدف إلیه

  )4(: "ألخالقیة ویلخص ممیزاته في التاليولقد وضع  الفیلسوف سبنسر المنهج الطبیعي في التربیة ا 

  .والتبصر في العواقب فیمیز بین النافع والضار تفید منها من الحنكة لفرضها علیهما یس -
ا أى لم ینلأن الغالم إذا ر  - أنـه إذا قـرأ بعـدل العقوبـة و  .بأن یبصر عدل الجـزاء من العقاب إال كسب یده كان جدیرً

وكــذلك  ،ب لهـا غضـبه لـو كانـت مـن صـنع البشـروأنهـا مـن فعـل الطبیعـة ال مـن عمـل إنسـان هانـت علیـه فلـم یغضـ
 .دره ویهیج غیظهالوالد إذا ترك الطبیعة تجري في عقاب الغالم مجراها كان ذلك أحرى أال یوغر ص

وأن . أنه إذا سـكت عواطـف الغضـب بـین الطـرفین خمـدت فـي الجـوانح نیـران البغضـاء واطمأنـت القلـوب وائتلفـت -
تجعــل الغــالم یفطــن إلــى إدراك األســباب والنتــائج ویعلــم أن الطبیعــة بالمرصــاد، فكلمــا خــرج علــى القــانون األخالقــي 

  .الطبیعي هو الطبیعة ال المربون سیعاقب ولو غاب عن أعین المؤدبین ألن المؤدب
تبصـیره بطریقـة تحكــیم العقـل وتحكمـه فــي النـوازع البشـریة وذلــك أن التبصـر بالحقـائق األخالقیــة وقیمهـا المختلفــة  -

 .      إذ ال بد لتحقیق ذلك من تطبیق المبادئ التربویة ،یستطیع المرء تحكیم العقل وتحكمه في سلوكهو  ،ال یكفي

                                     
 .28ص ، مرجع سابق: صالح عبد العزیز) 1(

  . 305مرجع سابق، ص: أحمد المهدي عبد الحلیم،وآخرون ) 2(
  . 221، القاهرة، مصر، ص16،دار المعرفة، ط1،جالتربیة وطرق التدریس: صالح عبد العزیز، عبد العزیز عبد المجید) 3(
   .  379، الریاض، السعودیة، ص1، دار عالم الكتب، طجوانب التربیة اإلسالمیة: قداد یالجنم )4(
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لمادة علم االجتماع  أستاذأمیل دوركایم (Emile Durkheim) )1917- 1858( كایمأمیل دور  -2-1-3
وقواعد المنهج في علم ، العدید من المؤلفات التي أشهرها تقسیم العملله ، معة السوربون في باریسالتربیة في جا

      .)1("ت المهمةوغیرها من المؤلفا، والتربیة األخالقیة واالنتحار، والتربیة وعلم االجتماع، االجتماع

فالفرد منذ والدته یجد عن نظریته االجتماعیة العامة،  اة عند دوركایم ال تختلف كثیرً النظریة االجتماعیة للتربی
 یستطیعریة ال یستطیع تغییرها أو التقلیل من أهمیتها، كما ال هبأحكام وقوانین وضوابط اجتماعیة ق انفسه محاطً 

أن المؤسسة التربویة هي جزء من البناء االجتماعي، فالطفل  وطالما... التهرب منها، أو انتقادها أو التهجم علیها
 اتكل ما یلقن به من المعلومات أساسیة ومهارات وخبر  عن طریق العملیة التربویة في المدرسة یتعلم ویكتسب

الصف من حقائق له في  ىة وبدون أي تردد، وذلك أن ما یعطوتجارب إذ یكتسب هذه األشیاء بصورة تلقائی
ال ال والمهارات  ةیتعلم الخبر  ومعلومات یعد قوى وأدوات خارجیة ینبغي اكتسابها وتعلمها وعدم االعتراض علیها وإ

له  ىوالمعارف وبالتالي ال یمكن أن یجتاز االختبارات المطلوبة التي تبرهن كفاءاته ومقدرته في الدروس التي تعط
  .  )2("في المدرسة

وربط تلك ، ونتیجة لذلك أثرت هذه النظرة في تحدید أهداف التربیة للتربیة على أنها شیئیة نظر دوركایم و "
ااألهداف بصورة التكامل االجتماعي في ال كما هو الحال في ، على التجانس مجتمع سواء كان هذا التكامل قائمً

كتابه التربیة وعلم   ففي. حدیثةالحال في المجتمعات ال أو على التنوع واالختالف كما هو، المجتمعات األولیة
یقرر أن المجتمع یحقق أوضح دوركایم الوظیفة التي تقوم بها التربیة في تجانس وبقاء المجتمع عندما  ،االجتماع

والتربیة هي التي تستطیع القیام بتحقیق هذا ، إذا تحققت في أعضائه درجة كافیة من التجانس البقاء فقط،
كما . )3(طفال، منذ الصغر التماثالت األساسیة التي تتطلبها الحیاة الجمعیةالتجانس، حیث تغرس لدى األ

ن اإلنسان الذي یجب على التربیة أن تحققه فینا لیس اإلنسان على غرار ما حددته الطبیعة بل على نحو إ:"یقول
 .)4("ما یریده مجتمعه

تعلیمـي خصوصـا التعلـیم الرسـمي، وكـذا المـدارس وقد اهتم دوركایم في كتابه التعلیم األخالقي بقضیة النظام ال     
 قــیم والعــادات والتقالیــد واألخــالقونوعیــة المنــاهج الدراســیة وضــرورة تربیــة وتوجیــه الســلوك األخالقــي للطفــل نحــو ال

ـــ" التنشـــئة االجتماعیـــة للطفـــل،وغیرهـــا مـــن موضـــوعات التربیـــة و  عملیـــة التنشـــئة االجتماعیـــة ونوعیـــة  رى أنحیـــث ی
ررات الدراســیة التــي توجـــد فــي المــدارس كفیلــة بتوجیــه المتطلبـــات الفردیــة حتــى تنــدمج مــع متطلبـــات المنــاهج والمقــ

المجتمع بصورة إیجابیة، كما انتقـد دوركـایم بشـدة دور الحكومـة والنظـام التعلیمـي الرسـمي فـي فرنسـا أنـه یركـز علـى 
إذ " )5( التي تطرأ على مـا یعـرف بعلـم التـدریسالمنهج التقلیدي دون األخذ في االعتبار التطورات والتغیرات الحدیثة 

                                     
 .53-52، ص2005، األردن، مانع، 1، دار وائل للنشر، طعلم االجتماع التربوي: إحسان محمد الحسن) 1(
  .54، صالمرجع نفسه ) 2(
  .95ص ،مرجع سابق: حمدي أحمد على) 3(

Durkheim (E): O P. CIT , P 90.)4(  
 . 178-176، ص 2004، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،دراسات في علم االجتماع التربوي: عبد اهللا محمد عبد الرحمن) 5(
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ع الفرنسي لفلسـفة التربیـة الفرنسـیة وغایاتهـا مـن التعـالیم  یرى أّن سبب أزمة تربیة الشباب الفرنسي هو استمداد المشرّ
ســفة تربویــة ال فالحــل یكمــن فــي صــیاغة فل ،هــي الســبب فــي فســاد الشــباب الفرنســي، حســب رأیــه، الدینیــة الكنســیة

الهـــذا یعتقـــد أنـــه یجـــب فصـــل التعـــالیم الدینیـــة عـــن منـــاهج التعلـــیم مع .)1(بالســـماء هـــاعالقـــة ل التربیـــة هـــي الفعـــل  تبـــرً
ر والتـي تهـدف إلـى خلـق وتطـوی ي لـم تنضـج بعـد للحیـاة االجتماعیـةالممارس مـن األجیـال الراشـدة علـى األجیـال التـ

ذلــك بموجــب نســق و .  )2( بهــا حاجتــه الشخصــیةوالفكریــة واألخالقیــة التــي تتطل لــدى الطفــل بعــض الحــاالت الجســمیة
ویــرى دوركــایم أن المجتمــع فــي قیامــه بعملــه التنشــئة  ".مــن األفكــار والعــادات والقــیم والتقالیــد التــي یســتنبطها األفــراد

ولمــا كانــت التربیــة تقــوم  ،ة التــي یریــد أن یغرســها فــي أفــرادهاالجتماعیــة یحــدد القــیم والمعتقــدات والمعــاییر االجتماعیــ
عـــداد أفـــراد المجتمـــع للحیـــاة االجتماعیـــة بمجـــتمعهم، فقـــد أكـــد دوركـــایم علـــى ضـــرورة ب عملیـــة التنشـــئة االجتماعیـــة وإ

نمـــا البــد أن یـــتم التخطــیط التربـــوي فــي ضـــوء  ،تخطــیط التعلــیم، ویـــرى أن التخطــیط التربـــوي لــیس عملیـــة مســتقلة وإ
واعتبـــر دوركـــایم الدولـــة  ه وطبیعـــة العصـــراجـــات وحاجـــات أفـــرادالتخطـــیط الشـــامل للمجتمـــع لكـــي یتناســـب مـــع احتی

واألهـداف التـي تـرى أن المدرسـة یجـب أن  ،مسؤولة عن تحدیـد األساسـیات التـي تـرى أن المدرسـة یجـب أن تؤكـدها
تحققهــا، ویــرى دوركــایم أن الدولــة تعتبــر مســؤولة عــن نتــائج التربیــة مــن خــالل المتابعــة واإلشــراف، واعتبــر دوركــایم 

عـــداده  درســة فــي التنشــئة االجتماعیــة مكمــًال دور الم لــدور األســرة، فالمدرســة كمــا یراهــا قــادرة علــى تشــكیل الفــرد وإ
والضـبط   )Descipline(للحیاة االجتماعیة بمجتمعه، فالطفل یتعلم من المدرسة عن طریق التربیـة الخلقیـة النظـام 

عـه بحیــث تصــبح جــزءا مــن م ومعتقــدات مجتمفالمدرســة تســاعد الطفـل عــل اســتدماج قــی ) self control(النفسـي 
   .)Belief system( ")3(ونسقه العقائدي    ) Value system( نسقه القیمي

فهـي ال تـزود "كما ذهب دوركایم في نظریته التربویـة واالجتماعیـة إلـى أبعـد مـن ذلـك فـي تناولـه لـدور المدرسـة      
أیضـا السـمات األساسـیة للشخصـیة النموذجیـة فـي عروقـه  بـل تصـب، الطالب بالخبرات والمهـارات والمعلومـات فقـط

ومثـــل هـــذه اآلراء الجمعیـــة التـــي یعتقـــد بهـــا ، منـــذ الصـــغر بحیـــث ینشـــأ وهـــو یحمـــل الشخصـــیة النموذجیـــة لمجتمعـــه
حیـث ال یتجـزأ منهـا ب وسط المدرسة ویكـون جـزًءافي دوركایم إن دلت على  شيء فإنما تدل على أن الطالب یذوب 

إذا فالمدرسة تؤثر في التلمیـذ وتصـقل مهاراتـه ومعارفـه وتطوعـه وتصـب شخصـیته فـي  ،أثیر فیها أبًداستطیع التال ی
  .)4("قالب معین یتناسب مع اإلطار العام الذي یرسمه المجتمع

فــي إنضــاج النظریــة التربویــة فــي علــم االجتمــاع مــن خــالل تناولــه لــدور  فعــاًال  ایتضــح ممــا ســبق أن لــدوركایم دورً   
ــــ ــــالموازاة مــــع تطــــورات المجتمــــع  فــــي تنشــــئة أفــــراد المجتمــــع ونظرتــــه ةالتربی للمنــــاهج التربویــــة وضــــرورة تطویرهــــا ب

         .         والعصر

                                     
  .  217مرجع سابق، ص: عمر النقیب )1(

Durkheime (E), op .cit , P16 )2(     
 .29ص ، مرجع سابق: سمیرة أحمد السید) 3(
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لــم یكـن لــه إســهام واضــح فـي المجــال التربــوي حیــث لــم ) Max weber) (1864-1920(مــاكس فیبــر -2-1-4
مـــات البیروقراطیـــة جعلـــه یتنـــاول النســـق التربـــوي فـــي ال أن اهتمامـــه بالتنظیإ ،یتنـــاول موضـــوع التربیـــة بشـــكل مباشـــر

 ،)الكاریسـما والعقالنیـة(ولقـد قـدم مـاكس فیبـر رؤیتـه للتربیـة فـي ضـوء نظریتـه عـن "ضـوء أبعـاد النظـام االجتمـاعي، 
ا إذ وضع بعض األسس سوسـیولوجیا للوسـائل والغایـات التربویـة، یماثـل تصـنیفه  للدراسة المقارنة حین صـاغ تصـنیفً

ن كــل نســق للتربیــة یهــدف إلــى تلقــین التالمیــذ أســلوبا معینــا للحیــاةللبنــاء یــالءم المكانــة ، ات االجتماعیــة للســیادة، وإ
التــي تشــغلها جماعــة معینــة فــي بنــاء الســیادة بحیــث یمكــن بعــد ذلــك وضــع هــذه األســالیب علــى نقطــة معینــة  فــي 

  . )1(متصل الكاریسما والعقالنیة 
مــــور الحالــــة العقلیـــة أو مســــتوى تعقـــل الفكــــر البشـــري إلدراك األ ة لیشــــیر إلـــىنیـــكمـــا اســــتخدم فیبـــر مفهــــوم العقال" 

، والتخصـص وتقسـیم العمـل واكتسـاب الخبـرة، عملیات التربیـة وذلك عن طریق مقومات والحقائق واألشیاء الخارجیة
تبـــاع القواعـــد وا مؤسســـات االجتماعیـــة وهـــذا مـــا جعلـــه یهـــتم بدراســـة ال لـــنظم والمعـــاییر التنظیمیـــة وغیرهـــاواإلدارة وإ

        .      )2(وتحولها إلى مرحلة البیروقراطیة التي تتسم عموما بالمقومات والخصائص السابقة

یعـــد كـــارل منهـــایم مـــن أهـــم وأشـــهر علمـــاء ")1893-1947( (Karl Mannheim):كـــارل منهـــایم -2-1-5
فـي موضـوع الفلســفة  تخصـص... المجــري ل لعلـم االجتمـاعومـن المؤسســین األوائـ) الهنكـاریین(االجتمـاع المجـریین 

وعلـم اجتمـاع المعرفـة وعلـم ، األیدیولوجیـة والطوبائیـة :واستطاع تألیف العدید من المؤلفـات أشـهرها ،وعلم االجتماع
وتمثـل إسـهاماته نقطـة تحـول أساسـیة فـي تـاریخ علـم االجتمـاع التربیـة، وواحـد مـن العلمـاء الـذین ".)3("اجتماع التربیة
ـــة، ولقـــد رأى مانهـــایم فـــي التربیـــة أحـــد الموضـــوعات أســـهموا فـــي ت قـــدیم رؤیـــة سوســـیولوجیة للتربیـــة فـــي تلـــك المرحل

، ووضـعها بــین )social control(الدینامیـة فـي علـم االجتمـاع، بـل اعتبرهـا وسـیلة مـن وســائل الضـبط االجتمـاعي
نســـاني الـــذي یـــتالءم مـــع أنمـــاط األســـالیب الفنیـــة باعتبارهـــا مقولـــة عامـــة تشـــتمل علـــى طـــرق للتـــأثیر فـــي الســـلوك اإل

            .  )4(التفاعل االجتماعي السائد في التنظیم
لقد تأثر كارل مانهایم فـي نظرتـه للتربیـة باهتمامـه االجتمـاعي كعـالم اجتمـاعي، فـاعتبر التربیـة عملیـة اجتماعیـة "   

ة لتحقیـق غایــات ثقافیـة محــددة مثــل دینامكیـة ووســیلة المجتمـع للضــبط االجتمـاعي، فالتربیــة بالنسـبة لــه لیسـت وســیل
ـــة تهـــدف إلـــى إعـــداد أفـــراد المجتمـــع للحیـــاة  تقـــدم اإلنســـانیة أو التخصـــص المهنـــي، لكنهـــا عملیـــة اجتماعیـــة متكامل
االجتماعیــة، وتتضـــمن عملیـــة اإلعــداد هـــذه تـــدریبهم علـــى ممارســة أدوارهـــم االجتماعیـــة المتوقعــة مـــنهم بنجـــاح فـــي 

نمــا تــرتبط بــالمجتمع الــذي تمــارس ف مجــتمعهم، ویــرى كــارل منهــایم أن یــه عملیــة التربیــة ال یمكــن أن تــتم فــي فــراغ وإ
ولــذلك ال یمكـن فهــم هــذه العملیـة وتقــویم أهـدافها ونتائجهــا بـدون تحلیــل لطبیعــة  ؛وتعمـل علــى تحقیـق حاجــات أفـراده

غلها أفـراده فـي المسـتقبل إذ المجتمع الذي تخدمه وبنائـه االجتمـاعي والمراكـز االجتماعیـة المحـددة ثقافیـا، التـي سیشـ
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فـإن أهـدافها وبرامجهـا وأسـالیبها یجـب أن تكـون مرتبطـة بـالمحیط  ،یرى أن التربیة باعتبارهـا عملیـة اجتماعیـة هادفـة
وأن تخطـــــــــــــــــط وتحـــــــــــــــــدد أیضـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــوء هـــــــــــــــــذا المحـــــــــــــــــیط  ،االجتمـــــــــــــــــاعي الـــــــــــــــــذي تعمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه

                                    . )1("االجتماعي
ـایجامشـكالت التربویـة ومعالجتهـا یسـهم إن األسـلوب الـذي یسـتخدمه علـم االجتمـاع فــي دراسـته للواعتبـر أ"    فــي  بیً

كمــا یســاعد فــي تحدیــد المحتــوى التربــوي واألســالیب والطــرق التربویــة المناســبة لطبیعــة  ،خدمــة أهــداف التربیــة ذاتهــا
  .المجتمع الذي تطبق فیه والتي تعمل على تحقیق أهداف التربیة

اك رى أن المهتمـــین بدراســـة علـــم االجتمـــاع التربـــوي البـــد أن تكـــون لـــدیهم خلفیـــة اجتماعیـــة تســـاعدهم علـــى إدر ویـــ  
ولذلك اقترح بالنسبة للتربویین الذین لم تتحقـق لهـم هـذه الخلقیـة أن یتعمقـوا فـي دراسـة  العالقة بین التربیة والمجتمع؛

ـــم االجتمـــاع مـــع التركیـــز علـــى دراســـة البنـــاء االجتمـــاعي ـــنظم االجتماعیـــة والضـــبط  عل والجماعـــات االجتماعیـــة وال
االجتمـــاعي والتغییـــر االجتمـــاعي لفهـــم األصـــول االجتماعیـــة للتربیـــة والكثیـــر مـــن المشـــكالت التربویـــة ذات الجـــذور 

  . )2("االجتماعیة أو المنبثقة عن عوامل اجتماعیة
متبـادل بــین مؤسسـات ونظــم أي العتمــاد الالوظیفیــة نظریـة اجتماعیــة عامـة تؤكــد علـى ا: "االتجـاه الــوظیفي -2-2

ــــده عــــن طریــــق الوظــــائف التــــي تؤدیهــــا  ،مجتمــــع ــــتم تحدی ــــین كیــــف أن النظــــام االجتمــــاعي ی ــــوظیفي یب والتحلیــــل ال
   )3(.المؤسسات المختلفة

وعمـدوا إلـى  ،إلنتـاج الفكـري المعنـويفهـي مصـنع ل ،ولقد نظر رواد البنائیة الوظیفیة إلى المدرسة من وجهة وظیفیـة
حلیل عملیة التربیة االجتماعیة لطفل داخل المدرسة منذ المراحل األولى في ریـاض األطفـال أو التعلـیم التحضـیري ت

حتــى االنتقــال إلــى الجامعــة، وفســروا كیفیــة اكتســاب الطفــل لــدوره فــي المدرســة التــي تعمــل علــى إضــفاء طــابع جدیــد 
فـــي المجتمـــع، فللمدرســـة وظیفـــة  ةء أدوار متعـــددممـــا یمكـــنهم مـــن أدا ؛علـــى أفرادهـــا ذو صـــبغة علمیـــة واجتماعیـــة

اجتماعیـــة تربویـــة تعلیمیـــة ینبغـــي أن تؤدیهـــا داخـــل البنـــاء االجتمـــاعي للمجتمـــع، كمـــا نبهـــوا إلـــى ضـــرورة االهتمـــام 
دراجه ضمن التخطیط   .االجتماعي، ألنه كما یكون النظام التربوي تكون المدرسة بالتخطیط التربوي وإ

ضــع أســس امعاصـر و المریكــي األجتمـاع العــالم ا) Talcott Parsonse:( )1902-1979(تــاكوت بارسـونزویعـد 
، ...النظریــة البنائیــة الوظیفیــة، اســتخدمها فــي دراســة األنظمــة المختلفــة االجتماعیــة واالقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة

ة المدرسـة داخـل وضـح مـن خاللـه وظیفـ ،حیـث عمـل علـى دراسـة طبقـة المدرسـة كنظـام اجتمـاعي تربـوي ،والتربویة
طبقــة المدرســـة " فــي مقاالتــه بعنـــوان  ونز دراســـة النظــام التعلیمــي، خصوًصـــاالمجتمــع األمریكــي حیـــث حــاول بارســ

ویشـیر بارسـونز فـي تفسـیره  ،یثبذلك األدوار الوظیفیة للمدرسة في المجتمع األمریكي الحد كنظام اجتماعي، محلًال 
التنشئة االجتماعیة األولى للطفل تتم داخـل األسـرة، فـي ضـوء مسـتویات  الكالسیكي للنظام التعلیم األمریكي إلى أن

                                     
 .33-32مرجع سابق، ص : سمیرة أحمد السید ) 1(

 .34المرجع نفسه، ص ) 2(

  .50ص، مرجع سابق: حمید حمالوي) 3(
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وهــي محكمـات ومعـاییر یقـوم الوالـدان بتنشــئة  باألسـرة والوالـدین) particulqristic standareds(ومعـاییر خاصـة 
د فــي ضــوء فتــتم تنشــئة األفــرا ،وال یمكــن أن تطبــق علــى كــل األفــراد، أمــا فــي المجتمــع ،هاوتعلــیم أبنــائهم فــي ضــوئ

تطبق على كـل األعضـاء، وعلیـه ینظـر إلـى المدرسـة باعتبارهـا جسـر بـین األسـرة  (universalistic)معاییر عامة 
. )1(ســند إلیهــا المجتمــع وظیفــة التنشــئة االجتماعیــة نتیجــة لتعقــد المجتمــع، فهــي مؤسســة اجتماعیــة أوالمجتمــع ككــل

لـنظم االجتماعیـة األخـرى التسـاند الـوظیفي بـین هـذا النظـام وا یؤكد تالكوت بارسونز في دراسته للنظام التربـوي علـى
وظیفتـــین رئیســـیتین للتربیـــة، وتشـــیر ) selection(واعتبـــر عملیـــة التنشـــئة االجتماعیـــة وعملیـــة االختبـــار  ،بـــالمجتمع

ییر المحـددة األخیرة إلى تحدید قدرة التلمیذ على الترقي للمرحلة التعلیمیة التالیـة عـن طریـق تقـویم أدائـه حسـب المعـا
  .لتقویم األداء في المرحلة التعلیمیة التي یدرس بها

ــــا"  لمنهج واهــــتم بارســــونز بتحلیــــل األدوار والوظــــائف المختلفــــة للمدرســــة والنظــــام التعلیمــــي عــــن طریقــــة االهتمــــام ب
ا بوضــوح  وهــذا مــا أشــار إلیــه ،شــهیرة عــن النسـق والفعــل االجتمــاعيفــي ذلــك نظریتــه ال والمقـررات الدراســیة مســتخدمً

كتســابها األدوار االجتماعیــة للتالمیــذ، خاصــة وأن المدرســة اعنــدما حــدد عملیــة تحقیــق الوظــائف العامــة للمدرســة و 
           .)2(تعتبر وسیلة الكتساب القیم الفردیة واألسریة وانتقالها إلى اكتساب القیم االجتماعیة والمجتمعیة والعالمیة

البتـــدائي یؤكـــد االلتــزام األول الخـــاص بتشـــرب القـــیم االجتماعیـــة للمجتمـــع، أمـــا إلـــى أن التعلـــیم ا"ویشــیر بارســـونز   
یم وأن قطـاعي التعلـ ،التعلیم الثانوي فإنه یساعد على تعیـین نمـط الـدور الـذي یشـغله الفـرد عنـدما یبلـغ مرحلـة الرشـد

ـــا دراك اخــــتال االبتـــدائي والثـــانوي یعمــــالن معً ف األدوار اإلجبـــاري فــــي لتنمیــــة مقـــدرة الطفـــل علــــى إنجـــاز األدوار وإ
  . )3("الحیاة

  : )4( ویمكن تلخیص أفكار بارسونز بشأن التعلیم فیما یلي
وبهــذا یضــمن اســتمرار المعــاییر  ،قــل قــیم المجتمــع إلــى الجیــل الجدیــدیقــوم التعلــیم بوظیفــة التنشــئة االجتماعیــة ون -

اعب دوالقیم وكذلك التوازن المستمر والسیطرة على المهارات فالتعلیم یل ا حیویً  .في تكامل المجتمع ورً

تعمل المدارس في إطار رؤیة بارسونز على أساس مبادئ مجتمع الجدارة التـي تقـوم فیهـا المكانـة المكتسـبة علـى  -
المــدارس الصــغار وتــدربهم علــى  ، فتعــدوأن تلــك المبــادئ التــي تطبــق علــى جمیــع أفــراده ،أســاس الجــدارة والقــدرات
 .عملها وفقا آللیات عمل المجتمع ككلأدوار البالغین من خالل 

یقوم النظام التعلیمي بانتقاء األفراد وتحدید أدوارهم في المجتمع فـي ضـوء نظـام التـدرج الطبقـي، فهـو یعمـل علـى  -
 .تعیین الموارد البشریة في إطار بناء األدوار الخاص بمجتمع البالغین

                                     
  .130ص ،سابقمرجع : حمدي أحمد على) 1(
 . 178ص ،مرجع سابق،  دراسات في علم االجتماع التربوي: عبد اهللا محمد عبد الرحمن) 2(

 .80-79، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، النظام التربوي في الجزائر: توفیق زروقي) 3(
  .133-132ص ،مرجع سابق: حمدي أحمد على) 4(
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نجـاز الالزمـة للمجتمـع قیمـة اإل: ین أساسـیتین همـالي قیمتـیغرس النظام التعلیمـي بمؤسسـاته فـي المجتمـع الرأسـما -
وذلـــك مـــن خـــالل تشـــجیع الطـــالب علـــى التنـــافس لتحقیـــق مســـتویات عالیـــة مـــن  ؛وقیمـــة تكـــافؤ الفـــرص ،الصـــناعي

  .     والحوافز لمن یحققون ذلك توتخصیص اإلمكانا ،النجاح
ـائیـة الوظیفالتحلـیالت البنا"النظریة یتضح أن  من خالل عرض أهم أفكار     ـا ملحوًظ  یـة حاولـت أن تعطـي اهتمامً

بالمدرســة ودورهــا فــي عملیــة التنشــئة االجتماعیــة والتربویــة وتحویــل الــنشء أو األطفــال إلــى تالمیــذ ســویین یمتثلــون 
  .)1(لقواعد المجتمع، والمؤسسات االجتماعیة والتربویة التي ویعملون فیها

ســة األمریكیــة تعكــس النظــام االجتمــاعي واالقتصــادي فــي كــل شــيء ویــرى بعــض المفكــرین األمــریكیین أن المدر    
ن البرنامج الدراسي هو نظام آلي یعمل علـى تخلیـد النظـام الطبقـي، والنظـام التربـوي یسـاعد علـى ضـغط  ،تقوم به وإ

  . االنقسامات أكثر بما یحافظ ویساعد على تدعیم الوحدة
  :  )2(مایلي امن أهمهالقضایا التي  منالكثیر  أهملت الوظیفیةو 
تعلـیم ومسـتوى إهمال التمایز والتباین داخل البناء االجتماعي، فهناك إغفال للفروق الطبقیـة وتأثیرهـا فـي فـرص ال -

غفال دور التربیة والتعلیم سواء في ترسیخ التفاوت االجتماعي أو في الحراك االجتماعي ،المؤسسات التعلیمیة  .وإ

وجود نظام قیمي مشترك وعام فـي المجتمـع، وهـذا غیـر صـحیح فـي المجتمعـات یفترض االتجاه البنائي الوظیفي  -
الحدیثــة التــي تختلــف عــن المجتمعــات البدائیــة، فهنــاك داخــل اإلطــار الثقــافي للمجتمــع الواحــد تفرعــات ثقافیــة تســعى 

 .بالثقافات الفرعیة

عي ویقتصــرون فقـط علــى الــدور یهمـل أصــحاب هـذا االتجــاه دور التربیـة كعامــل مهـم فــي إحـداث التغیــر االجتمـا -
ویبـین  ،م الـدینامیكي للظـاهرة االجتماعیـةویتجاهل البعـد التـاریخي والـذي یـرتبط بـالمفهو .التكیفي للمؤسسات التعلیمیة
 . السلسلة السببیة لقیام الظاهرة

تكامــل والتماســك فــي إرســاء التضــامن وال لمؤسســات التعلیمیــةاالتربیــة وأهمیــة عالجــت البنائیــة الوظیفیــة دور  لقــد    
مـن ..في المجتمـع وعالقتهـا بالنظـام االجتمـاعي كقضـیة كبـرى لهـا عالقـة بالبنـاء االجتمـاعي واالقتصـادي والثقـافي،

خــالل تحلیلهــا السوســیولوجي لــدور التربیــة فــي اكتســاب الطفــل للقــیم االجتماعیــة، والتربویــة الخاصــة المجتمــع الــذي 
                          .فل الكثیر من القضایا الواقعیةینتمي إلیه، ومبالغتها في ذلك جعلها تغ

ــ)1883-1818(تنســب نظریــة الصــراع إلــى كــارل مــاركس :الصــراع اتجــاه -2-3 ) 1895-1820(ز،وزمیلــه انجلی
مـــاركس مـــن تحلـــیالت حـــول األســـرة والبنـــاء االجتمـــاعي  ومـــا تنـــاول الـــبعض یســـمیها النظریـــة الماركســـیة حتـــى أن

وقـد میـز مــاركس بـین مســتویین "ة نظـر سوســیولوجیة نابعـة مـن أیدیولوجیــة واضـحة المعــالم، والطبقیـة، لـیعكس وجهــ
ویتكـون مــن قـوى اإلنتــاج وعالقـات اإلنتــاج، أي  ،فـي البنـاء االجتمــاعي، األول المسـتوى األساســي أو البنیـة التحتیــة

یتكــــون مــــن المفــــاهیم السیاســــیة العالقــــة بــــین مــــالكي وســــائل اإلنتــــاج والعــــاملین علیهــــا، والثــــاني المســــتوى الفــــوقي و 
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تـؤثر هـذه  ویعتقد ماركس أن البنیـة التحتیـة تحـدد شـكل البنیـة الفوقیـة، كمـا والفلسفیة واألخالقیة والعقائدیةوالتعلیمیة 
ئل اإلنتـاج وبـین فـي الماركسـیة فـي المصـالح بـین مـن یملكـون وسـا ، ویحـدث التنـاقض األسـاسالبنیة التحتیة بـدورها
                .  )1("مما ینتج عنه ظهور الطبقات المتناقضة في المصالح أو ما یسمى بالصراع الطبقي من یعملون لدیهم؛

حیــث انطلقــت تحلــیالت نظریــة الصــراع المحدثــة مــن انتقــاد المنظــور اللیبرالــي علــى غــرار االنتقــادات الكالســیكیة  
تعكــس تحلــیالت بعــض مــن أنصــار منظــور و "  ،ســة فــي إكســاب الطفــل ثقافــة المجتمــعالمعروفــة، مبــرزة دور المدر 

لمؤسسة االجتماعیـة التـي تلعـب أو المدرسة ودورها في المجتمع باعتبارها ا رؤیتهم للتعلیم والنظام المدرسي الصراع
ا ا أساســـیً أو باعتبارهـــا أداة مـــن أدوات  ،ت الرأســـمالیةفـــي عملیـــات التنشـــئة االجتماعیـــة وال ســـیما فـــي المجتمعـــا دورً

والمنافسـة والطبقیـة والالمسـاواة والملكیـة، وغیـر ذلـك مـن متغیـرات كثیـرة  لي الـذي یقـوم علـى االحتكـارلرأسماالنظام ا
) M Levitas(تــؤدي إلــى عملیــة االغتـــراب فــي المجتمــع الرأســـمالي، ومــن أنصــار هــذا االتجـــاه مــوریس لیفتــاس 

الجیــل الثــاني لروادهــا  باإلضــافة إلــى بعــض أنصــار الماركســیة مــن) Gintis(جــانیتس ) C Bowles(بــأولز .س
   .)W .Waller ()2(وویالرد والر ) R Darhrendrof(ومثل رالف داندروف 

   :)3("أما عالقة منظور الصراع بالتعلیم فتقوم على قاعدتین
جمیـع األفـراد بـال  یستخدم التعلیم عند الماركسیین كوسیلة مهمة في تحریر أبناء الطبقـة العاملـة عـن طریـق تعلـیم -

ااستثناء  ا متساویً  .یراعي قدراتهم وقابلیتهم ویعدهم لتحمل مسؤولیاتهم في المستقبل تعلیمً

أمــا فــي الــدول الرأســمالیة فهــم یــرون أن التعلــیم یســتخدم أداة إلخضــاع الطبقــة العاملــة والمحافظــة علــى امتیــازات  -
سـیطرة بكـل مـا لـدیها مـن اضـطهاد الطبقة الرأسمالیة ومصـالحها، فالنظـام التعلیمـي یسـتخدم إلعـادة إنتـاج الطبقـة الم

ویعــد التعلــیم فــي هــذا اإلطــار إحــدى أدوات اســتمرار هیمنــة الطبقــة الرأســمالیة علــى . واســتغالل، إنتاجــا مادیــا وثقافیــا
جــدارة الــذي لــن العمـال وتأكیــد شــرعیة التفــاوت الطبقــي، بینمــا هــم یروجـون إلیدیولوجیــة الفــرص المتكافئــة ومجتمــع ال

وهـذا مـا تؤكـده آراء كـل مـن لـویس التـویس وصـمویل بـولز وهربـرت جنتنـز وانطونیـو جرامشـي  یتحقق على اإلطالق
         .         وأخیرا بییر بوردیو وجین كلود باسرون

اعتبــر أنصــار نظریــة الصــراع المدرســة مؤسســة تعلیمیــة تــؤدي دورهــا حســب أهــداف المجتمــع الــذي نشــأت فیــه    
الرأســمالي هــدفها  فــي المجتمـع المدرســة اأمـ ،ا تحقیــق المسـاواة وجمــع الثــروةفهاالشـتراكي هــدفالمدرسـة فــي المجتمــع 

دارة المدرسـة بهـدف في نظرهم  ممارسة السلطة والقهر على التالمیذ من طر  إخضـاعهم للنظـام عـن ف المدرسـین وإ
مـــا م...وامــر طریــق المــنهج الدراســي والقیــود التــي یفرضــها علــیهم مـــن توافــق وطاعــة وتعــاون وانســجام وامتثــال لأل

   .یجعل التالمیذ في حالة اغتراب
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وبإیجــــاز إن منظــــور الصــــراع ســــعى لدراســــة المدرســــیة مــــن خــــالل القضــــایا العامــــة التــــي طرحتهــــا الماركســــیة أو  "
بصورة واقعیة تقدیمها للبـدائل األخـرى التـي یمكـن  حظالماركسیة المحدثة مع عدائها التقلیدي للبنائیة الوظیفیة، لم نل

عــن المــزاعم الماركســیة الخیالیــة التــي تقــوم  التربویــة األخالقیــة بعیــًدافــي عملیــات التنشــئة االجتماعیــة و  اســتخدامها
علـى وجــود مجتمـع بــال ملكیــة أو طبقیـة أو ال مدرســة كمــا صـوره بعــض أنصـار الماركســیة المحدثــة فـي مجــال علــم 

یـة اللیبرالیـة دون طـرح معالجـات واقعیـة سـواء االجتماع التربیة كما جاء منظـور الصـراع یفنـد دعـاوى البنائیـة الوظیف
   .)1(تهم الواقعیةاقیوهذا ما جعل أنصار هذا المنظور یفقدون مصد ،لرأسمالیة أو االشتراكیة السابقةفي المجتمعات ا

ومـــن أهـــم آثـــار هـــذه الفلســـفة علـــى المنـــاهج ظهـــور التربیـــة البولیتیكنیـــة، والتربیـــة األیدیولوجیـــة، إذ ربطـــت األولـــى   
تربیة باإلنتاج، وأصبح هدف التربیة تخریج العنصر المنتج العملـي، أمـا الثانیـة فأصـبحت المـدارس بفضـلها تـدرس ال

بــأنه ال "تصـور أنصـار النظریـة التطبیقیـة الماركسـیة "حیـث ، )2("مناهج خاصـة تركـز أفكـار هـذه الفلسـفة وأطروحاتهـا
كــل هــذه الحتمیــات هــي التــي تصــنع ...خ وحتمیــة االقتصــاد إلــه موجــود والحیــاة مــادة، فتطــورت المــادة وحتمیــة التــاری

الكــون واإلنســان والحیــاة، وجــاءت النظریــة التربویــة لتكــرس هــذا الفكــر النظــري الــذي : كــل شــيء، وتخلــق كــل شــيء
جـاءت النتیجـة فـي صـورة أجیـال مـن أكثـر ...والحیاة اإلنسانیة، والرقي اإلنساني تصادم مع طبیعة الفطرة اإلنسانیةی

   .)3("اهللا بؤسا وضیاعا على وجه األرضخلق 
       )4(":كما حددت هذه الفلسفة األهداف التي ینبغي للمنهج البولینكنیكي أن یحققها فكان من أهدافه

  .ربط المدرسة بالسیاسة لتحقیق التربیة المتكاملة للناشئة  -
  .ةالمعارف العلمیة عن الطبیعة والمجتمع لتشكیل النظرة العلمیة المادی -
زوجـة لینـین أحـد قـادة الثـورة الروسـیة، بترجمـة تعـالیم مــاركس  -كرویسـكایا-قامـت وأشـهر تطبیـق لهـذا المـنهج مـا   

نجلز ولینین عـن التعلـیم البـولیتیكنیكي إلـى واقـع عملـي فـي منـاهج التعلـیم المختلفـة، كمـا وضـعت أساسـا یجـب أن  وإ
ة الطبیعیــة والعلــوم المختلفــة وخاصــ قــة بــین عملیــات اإلنتــاجتعكــس العالتقــوم علیــه المنــاهج البولیتیكنیكیــة، بحیــث 

مـــن الصـــور التـــي یمكـــن ممارســـة الفنـــون المتعـــددة عـــن طریقهـــا مثـــل الـــورش المرتبطـــة  منهـــا، حیـــث اقترحـــت عـــدًدا
 ینبغــي أن یكــون للتربیــة: (ســكایا ذلــك بقولهــاكروی وقــد أكــدت، باإلنتــاج االقتصــادي فــي المصــانع والمــزارع بــالمجتمع

ة مـن جمیـع جوانبـه بحیـث یكـون وهذا الهدف هو تـدریب اإلنسـان بطریقـة متكاملـ احد في مراحل التعلیم كافةهدف و 
ـــا ُ ـــا اجتماعی ـــا ومنظمً للحیـــاة االجتماعیـــة كمـــا یجـــب أن یفهـــم عـــن طریـــق التربیـــة  ولدیـــه عقیـــدة ثابتـــة واضـــحة، واعیً

ا الموجودة حوله ا أو یدویً اوأن  ،وأن یعد لقبول أي تحمل كان عقلیً    .      )5()على بناء الحیاة االجتماعیة یكون قادرً
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ویشــمل العلــوم اإلنســانیة  ،تــري بــأن التعلــیم مبــدأ یتخلــل جمیــع المــواد الدراســیة ویوجــه تدریســها"والتربیــة البولیتیكنیــة  
ختلفـــة، والطبیعیــة والدراســات العملیــة بهــدف غـــرس وتكــوین إدارة عقلیــة وعملیــة وخلقیـــة تتعلــق بعملیــات اإلنتــاج الم

حیث یتم اختیار محتوى المـنهج البـولیتیكنیكي بشـكل یسـهم  .)1("والقدرة على التفكیر السلیم والمنظم الفاعل في العمل
في تنمیة النظریة الشیوعیة وتطبیقاتها العملیة عند التالمیذ، من أجل خدمة أهداف المجتمع الشـیوعي والعمـل علـى 

وى مـــادة الریاضـــیات بهـــدف تنمیـــة أســلوب التفكیـــر الجـــدلي لـــدى التالمیـــذ، تقدیمــه وانتشـــاره، فمـــثال یـــتم اختیـــار محتــ
دراك الحقیقــة القائلــة بــأن العــالم المــادي  ومعرفــة الطبیعــة مــن خــالل الخصــائص والقــوانین الموجــودة فــي الطبیعــة، وإ

   .)2("موجود بشكل موضوعي ومستقل عن شعورنا
مســـاواة األجنـــاس و ، ة ومســـاواة الجنســـین فـــي فـــرص التعلـــیممبـــدأ الالطبقیـــ:"التعلـــیم یقـــوم علـــى مبـــادئ هـــي أن  اكمـــ

  .)3("ومحو أثر الدین بمختلف أنواعه، والقومیات المختلفة
لقد طبق المجتمع االشتراكي منظور الصراع للتربیة فیرى أن التربیة تكـون فـي جمیـع المؤسسـات االجتماعیـة لبنـاء  

اســــتخدم "مــــن الطبقیـــة، حیــــث  خـــال ،یــــة فــــي فـــرص التعلــــیمتســـوده المســــاواة والعدالـــة االجتماع ،المجتمـــع المنشــــود
االشتراكیون جمیع المدارس ودور العلم والمعاهد لبناء المجتمع المثـالي بـال طبقـات فكـان فهمهـم للتربیـة فهمـا واسـعا 

عــدون المدرســة إلــى المؤسســات األخــرى التــي تســاهم فــي تشــكیل إیدیولوجیــة یقفــون بهــا عنــد حــد المدرســة، بــل ت ال
اد والمجتمعــات؛ فالتربیــة فـي المجتمعــات االشــتراكیة تحــت سـیطرة الدولــة، والدولــة بكـل مؤسســاتها تحــت ســیطرة األفـر 

  .   )4("الحزب الحاكم
ومــن خــالل مــا ســبق یتضــح أن منظــور الصــراع نظــر للتربیــة ووظیفــة المدرســة مــن منطلــق االنتقــادات المقدمـــة   

رهـــا فـــي عملیـــة البنـــاء الفـــوقي و حیـــث أكـــدوا علـــى د لرأســـمالي،فـــي المجتمـــع ا كـــان ســـائًدا للمنظـــور الـــوظیفي الـــذي
ولكـي تـؤدي المدرسـة وظیفتهـا ودورهـا فـي المجتمـع البـد أن تقـوم بإعـداد جیـل قـادر علـى العمالـة المنتجـة ، للمجتمع

  . فال تربیة وتعلیم بدون عمل إنتاجي وال عمل إنتاجي بدون تربیة وتعلیم
شــارلز هــرتن كــولي  لــى جهــود كــل مــنوتأســیس منظــور التفاعلیــة الرمزیــة إیعــود ظهــور  :التفــاعلي االتجــاه -2-4
، فــــي دراســــتهم للنظــــام )1931-1863(وجــــورج هربــــرت میــــد )1900-1886(هربــــرت بلــــومر و  ،)1864-1929(

 ،فــي الدراســـات السوســیولوجیة، مثـــل الــذات االجتماعیـــة والشــعور االجتمـــاعي ةاالجتمــاعي ومجیـــئهم بمفــاهیم جدیـــد
إلــى "ویشــیر مفهــوم التفاعلیــة الرمزیــة  .أساســیة فــي التحلیــل السوســیولوجيعتمــادهم علــى الــذات كوحــدة وا ،والتفاعــل

التفاعــل الــذي ینشــأ بــین مختلــف العقــول والمعــاني، والــذي یعــد ســمة ممیــزة للمجتمــع اإلنســاني، ویســتند هــذا التفاعــل 
یحســب حسـابا لآلخــرین، أي أن یســتوعب االجتمـاعي إلــى حقیقـة مهمــة هـي أن المــرء یأخــذ ذاتـه فــي االعتبـار، وأن 

  .أدوار اآلخرین
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مـن الفهــم والتعمــق فــي دراســة الســلوك  و مرونتهــا بالقــدر الــذي یحقــق مزیــًداإن أهـم مــا تتمیــز بــه التفاعلیــة الرمزیــة هـ
اإلنســاني والعالقــات المتبادلــة بــین النـــاس، ویلخــص هربــرت بلــومر القضــایا األساســـیة للتفاعلیــة الرمزیــة فــي ثـــالث 

           .  )1("ایاقض
ونعنـــي  ،إن الكائنـــات اإلنســـانیة تســـلك إزاء األشـــیاء فـــي ضـــوء مـــا تنطـــوي علیـــه هـــذه األشـــیاء مـــن معـــان ظـــاهرة -

  .بمعاني الظاهرة ما نحمله من أفكار عن اآلخرین أو األشیاء
  .إن هذه المعاني هي نتاج التفاعل االجتماعي للمجتمع اإلنساني -
دل وتتشكل خالل عملیة التفسیر والتأویل التي یستخدمها كـل فـرد فـي تعاملـه مـع الرمـوز هي أن هذه المعاني تتع -

   .التي تواجهه
اهــتم أنصــار التفاعلیــة الرمزیــة بالعملیــة التعلیمیــة والتربویــة داخــل المدرســة ومــا یمكــن أن یحــدث مــن تفاعــل وتبــادل 

داریین، ونوعیـة األدوار التـي وطبیعـة الموقـف الدراسـي والسـلوك  ،یؤدیهـا كـل فـرد بین أفرادها من مدرسین وتالمیذ وإ
الذي یكتسبه الطفل خـالل العملیـة التربویـة، وبالتـالي فالتحلیـل السوسـیولوجي التفـاعلي جـاء بتحلیـل جدیـد حـاول مـن 

  .خالله إبراز دور المدرسة من الداخل مركزا على جمیع مظاهر التفاعل داخل المؤسسة التربویة
ــــم الــــنفس االجتمــــاعي وخاصــــة مــــن اهــــتم بدراســــة الجماعــــة ینطلــــق أنصــــار منظــــور ا" لتفاعــــل مــــن أفكــــار رواد عل

ــــد ) social.Groups(الصــــغیر ــــة الرمزیــــة ) G.Μead(مثــــل جــــورج می  Symbolie(وتصــــوراته حــــول التفاعلی

Interactionism(فاعــل الـــذین حــاولوا أن یوظفـــوا بواســـطة عــدد مـــن أنصــار منظـــور الت ، لكنهــا تطــورت بعـــد ذلــك
 ،)Hollins(هــوالنز  ومــن أمثــال هــؤالء ،خلیــة فــي المــدارسن مفــاهیم التفاعــل مــع تحلــیالتهم العملیــات الدامــ عــدًدا

، وغیــرهم )Hargreaver(وهــار جربفــر ،)Gackson(وجاكســون ،)G.Ford(وجلیــان فــورد ،)Shipman(وشــیبمان 
 Sociology of(ل الدراسـيمـن الـذین ركـزوا علـى تطـویر علـم االجتمـاع التربیـة أو مـا یعـرف بسوسـیولوجیا الفصـ

Classroom ( باعتبـــار مـــن الفـــروع الحدیثـــة التـــي ظهـــرت مـــؤخرا لتهـــتم بالقضـــایا والمشـــكالت والعملیـــات التعلیمیـــة
  .)2(داخل الفصول والبناءات المدرسیة

 مـــن الفهـــم والتعمـــق فـــي دراســـة الســـلوك و مرونتهـــا بالقـــدر الـــذي یحقـــق مزیـــًداإن أهــم مـــا تتمیـــز بـــه التفاعلیـــة هـــ    
فلكــي تفهــم ســلوك  ،اإلنســاني والعالقــات المتبادلــة بــین النــاس، لقــد ركــزت التفاعلیــة دراســتها علــى عالقــة األفــراد معــا

         .  )3(بهلتحكم في مواقفهم األفراد یجب أن یركز البحث عن الكیفیة التي یستطیع بها األفراد ا
اعي أو بیئـة رمزیـة لعـدد مـن األفـراد أو األعضـاء أو تنظـیم اجتمـ" یركز أنصار هذه النظریة على اعتبـار المدرسـة  

ا مــن ا كبیــرً الجماعــات التــي تشــكل بنایاتهــا الرســمیة وغیــر الرســمیة، كمــا تعتبــر القواعــد والعالقــات واالجتماعیــة جــزًء 
الفعـــل وتوقعـــات الفـــاعلین علـــى اخـــتالف أعمـــارهم  ودعناصـــر تكـــوین هـــذه البیئـــة وتشـــكل أنمـــاط ســـلوك والـــدور ورد
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وغیرهـــا مـــن التغیـــرات األخـــرى التـــي تســـهم فـــي فهـــم  هم وانتمـــاءاتهم الطبقیـــة والمهنیـــةتهم التعلیمیـــة، وخبـــراتومســـتویا
العملیات الداخلیـة واألنشـطة المختلفـة داخـل البنـاءات المدرسـیة، فالمدرسـة كتنظـیم یكـرس أنشـطته مـن أجـل التنشـئة 

التـــي تســهم فـــي إعــداد التالمیـــذ  أو المهـــام الرســمیة یــد مـــن الوظــائفاالجتماعیــة والتربویـــة واألخالقیــة، تمتلـــئ بالعد
ا مناسبة للتالمیذ أو ما ینبغي أن یكـون علیـه السـلوك داخـل المدرسـة وخارجهـا، ولكـن رد فعـل وتأهیلهم لیسلكوا أدوارً 

التالمیــذ وســلوكهم وأدوارهــم داخــل المدرســة تختلــف حســب اســتجاباتهم وتفــاعلهم تجــاه هــذه الرســائل أو المهــام، كمــا 
ســـعى الـــبعض ألن یســـلك األســـالیب الرســـمیة لتنفیـــذ هـــذه المهـــام بینمـــا نجـــد الـــبعض یســـعى لتبنـــي األســـالیب غیـــر ی

   .)1(الرسمیة
ن أصــــحاب المنظــــور التفــــاعلي یبــــدؤون بدراســــتهم للنظــــام التعلیمــــي مــــن الفصــــل الدراســــي مكــــان حــــدوث الفعــــل إ

عالقة حاسمة ألنه داخل الفصـل یمكـن التفـاوض  االجتماعي، فالعالقة في الفصل الدراسي والتالمیذ والمدرس، هي
حـــول الحقیقـــة حیـــث یـــدرك التالمیـــذ حقیقـــة كـــونهم مـــاهرین أو أغبیـــاء وكســـالى، وفـــي ضـــوء هـــذه المقـــوالت یتفاعـــل 

  .التالمیذ والمدرسون مع بعض، حیث یحققون في النهایة نجاحا أو فشال تعلیمیا
نجلیزیـة شـاملة بعنـوان معرفـة الفصـل الدراسـي فـي مدرسـة إ) Nell Keddie(وتعد الدراسة التـي قـام بهـا نیـل كیـدي 

توجـد لـدى المدرسـین حـول  من بین الدراسات القلیلة التي أجریت في إطار هذا االهتمام حیث اهتمت بالمعرفـة التـي
                          .    )2("وهي نموذج الهتمامات علم اجتماع التربیة ،تالمیذهم

فاعلیة الرمزیة اهتمت بدراسة التفاعل داخل المجتمع المدرسـي والـذي یـتم داخـل القسـم الدراسـي یظهر أن النظریة الت
بین المعلم والمتعلم وما یمكن أن یؤدیه هذا التفاعل من عملیات النجـاح أو الفشـل فـي إیصـال المعرفـة، وبالتـالي لـم 

  . بوي في حد ذاتهابالعملیة التربویة أو بتربیة الطفل داخل الفضاء التر  ااهتمامً  حظنل
منوالـــــه مـــــن األفعـــــال و عي االظاهراتیـــــة هـــــي علـــــم ظـــــاهرات الـــــو  ):الظاهراتیـــــة(الفینومینولوجیـــــا النظریـــــة  -2-5
وكـــل مـــا یـــدخل فـــي نطـــاق التحلیـــل والوصـــف ...ومـــن المعطیـــات واألشـــیاء النفعـــاالت مـــن األفكـــار واإلحساســـاتوا

مقومــات هــذا التحلیــل هــي مقومــات وكــل ، بیعیــة النفســیةبحســب الماهیــة هــو ظــاهرة فینومینولوجیــة غیــر الظــاهرة الط
، أي بـین معطـى متصـل بمـا یظهـر ومعطـي متصـل بالموضـوع، فضـال عـن التمییـز بـین الظهـور والظـاهرة، ریةهاظ

 .والتعلیق بین الظهور والظاهرة

 ،)Husserl Edmund( )1859-1938( أدمونــد هوسـرلالفیلسـوف األلمـاني مؤسسـها ارتـبط مفهـوم الظاهراتیـة ب  
بوصــفه ، الــذي وهــب حیاتــه لتأســیس علــم جدیــد أســماه علــم الظــواهرو  ،أول مــن وضــع الخطــوط الرئیســیة لهــا كونــه

ویصـور هوسـرل بهـذا منهجـه الظـاهراتي بأنـه ، ا عدم الفصل بین نظریة المعرفة وفلسفة العقلا معتمدً ا معرفیً مشروًع 
ثـم شـرح  ،والصـدق بوصـف الظـواهر وترتیبهـا فـي إحكـام بهـدف تـوخي الدقـة تهـا،ینحصر في العـودة إلـى األشـیاء ذا

اكهـا وهـي تـدعو إلـى االهتمـام بـالظواهر التـي یمكـن إدر  وأنجـز ذلـك وفـق فكـرة قصـدیة، لعلـومالمعاني اإلنسانیة في ا
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أمـا مـا وراء ذلـك فـال یمكـن تحدیـده، وهـذه النظـرة تلغـي االعتـراف بحقـائق اجتماعیـة  بـالحواس، ةأو مالحظتها مباشـر 
  .  )1("رة لیس لها وجود ماديكثی

لسوسـیولوجي ا تهتم الظاهراتیة بالقضایا الصغرى بهدف فهم المواقف االجتماعیة مـن الـداخل، مـن خـالل تحلیلهـا   
 ،والشــعور ،مفــاهیم أساســیة مثــل الــوعيأساســیة فــي التحلیــل، معتمــدة علــى  جتماعیــة كوحــدةالمعتمــد علــى الــذات اال

لذات والموضوع، أما نظرتها للتربیة وللمؤسسـات التربویـة و للعملیـة التربویـة فیتضـح والقصدیة لوصف العالقة بین ا
المحــددة النطــاق مــن خــالل نظرتهــا للوظیفــة التــي تؤدیهــا هــذه المؤسســات داخــل البنــاء االجتمــاعي كوحــدة للتحلیــل 

ن أهـــم أهـــداف البحـــث الظـــ داء الـــداخلي للمـــدارس فـــي حــد ذاتهـــاوبصـــفة مباشـــرة األ حیــث تـــرى اهراتي فـــي دراســـة وإ
  : )2(التعلیم هي

 .المقوالت التي یستخدمها رجال التعلیم مثل مجتهد، وأقل من المستوى والفشل والتعلیم والحرمان -

مــا الــذي یمكــن عــده معرفــة مدرســیة ولمــاذا؟ لمــاذا تعــد المعرفــة المدرســیة مهمــة وبعضــها أقــل أهمیــة؟ كیــف یــتم  -
                     تنظیم المعرفة التربویة وتوزیعها؟  

وعامــة یمكــن القــول أنــه مهمــا اختلفــت المــداخل النظریــة لدراســة نظــام التعلــیم فــي المجتمــع، فإنــه ثمــة اتفــاق بــین " 
إال أن رؤى هـؤالء العلمـاء لوظـائف هـذا  ،العلماء على أهمیة هذا النظام ودوره في المجتمع لما تقوم به من وظـائف

  . )3(لتي ینطلق منها كل منهمالنظام جاءت تعكس اإلیدیولوجیة ا
حیــث یظهــر إســهامهما فیمــا  ،ي جــون دیــوي وولــیم جمــیساالتجــاه النفعــیمثــل  :المفســر للتربیــة االتجــاه النفعــي-3

   :یلي
ــیم جــ -3-1 ، مفهــوم الــذات االجتماعیــة بــالتركیز علــى تحلیــل الــوعي والعــادة والــذاكرة جــیمسطــور ولــیم ":سمیول

التــي أجراهــا علــى تــدریب  هإال أن تجاربــ، والغرائــز المتوارثــةالفــرد یتحــدد بالســمات واإلدراك فـرغم تمســكه بــأن ســلوك 
وذلـــك مـــا أســـهمت بـــه تجاربـــه التـــي  ،الــذاكرة قـــد ترتـــب علیهـــا إجـــراء تغیـــرات هامـــة فـــي المنـــاهج الدراســـیة بالمـــدارس

، ذاكرة مســألة واردةا ألن ولــیم جمــیس قــد توصــل إلــى أن تــدریب الــونظــرً ، واألخــالق، أجریــت علــى الشــعور والــذاكرة
، فقد أكد علـى عالقـة التربیـة بنمـو الشخصـیة، وأن نمو الجوانب الشعوریة الفكریة واألخالقیة یرتبط به إلى حد كبیر

ثراء مكتسباتها مما یجعلها متوافقة مع المجتمع                 .  )4(وإ
وأن واجـــب المدرســــة  للحیـــاة، االتربیـــة هـــي الحیـــاة ولیســــت إعـــدادً "ویــــرى أن ) 1952-1859(جـــون دیـــوي -3-2

أن تستخدم مواقف الحیاة في العملیة التربویـة، ویعـرف جـون دیـوي التربیـة بأنهـا عملیـة مسـتمرة مـن  كمؤسسة تربویة
ـوأن الفـرد فـي الوقـت نفسـه یكتسـب ضـبطً  توزیـع محتواهـا االجتمـاعي وتعمیقـهإعداد بناء الخبرة بقصـد  ا فـي ا وتحكمً

لیة وتعد الفلسفة البرجماتیة من أبرز الفلسفات التي ركـزت علـى المـتعلم، والتـي انعكسـت الطرائق المتضمنة في العم
                                     

  .69ص .المرجع نفسه) 1(
  .70ص ،المرجع نفسه ) 2(
  .203ص، مرجع سابق :حمدي أحمد على) 3(
  .171ص ،1997، مصر، اإلسكندریة، مركز اإلسكندریة للكتاب، علم االجتماع التربوي: فادیة عمر الجوالني) 4(
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بصورة واضحة علـى تنظـیم المـنهج باعتبـار أن الفلسـفة تـدخل فـي كـل قـرار مهـم بالنسـبة للمـنهج والتـدریس والطالـب 
، وأن نشـــاطه أســـاس كـــل للفعـــل فــي منظـــور البرجماتیـــة مـــا هـــو إال حزمــة مـــن نشـــاط االتجاهـــات النظریـــة المكتســبة

نمــا  ،أنــه یوجــه الطالــب الــذاتي تــدریس وكــل مــا یفعلــه التــدریس لــه، وأن تعلــیم الطالــب لــیس مــا ینبغــي أن یتعلمــه وإ
فالتربیـــة هــي إعــادة بنــاء وتنظـــیم الخبــرة، فهــي عملیـــة . )1("تشــجیعه باتجــاه معرفــة نتیجـــة نشــاطه الــذهني والتجریبــي

إنمــا تنشــأ مــن قــدرتها  -كمــا یراهــا دیــوى–ن التربیــة الحقــة ، وأحیــاة االجتماعیــةلالنــدماج فــي ال اجتماعیــة تعــد الطفــل
على إثارة قوى الطفل نتیجة شعوره بمـا تتطلبـه المواقـف االجتماعیـة التـي یواجههـا، فتنبهـه هـذه المطالـب إلـى العمـل 

لــى أن ینظــر إلــى  لــى التحــرر مــن االنحصــار فــي دائرتــه الخاصــة بالســلوك وإ ــي وحــدة وإ نفســه مــن وجهــة كعضــو ف
        .  )2( "صالح الجماعة التي ینتمي إلیها

یشـــیر إلـــى  1916ففـــي كتابـــه الدیمقراطیـــة والتعلـــیم  ،لقـــد ربـــط دیـــوى بـــین اإلصـــالح االجتمـــاعي والنظـــام التربـــوي" 
ة ضــرورة االهتمــام بــالتعلیم حیــث أكــد علــى ضــرورة رفــض التبعیــة والتأكیــد علــى المنــاهج الفعالــة التــي تفیــد فــي تربیــ

لقــدرة علــى التكیــف مــع مختلــف الظــروف، والتعــاون فــي كثیــر مــن جوانــب الحیــاة االــنشء علــى المرونــة والتســامح و
بــع مـن االهتمــام بالنظــام التعلیمـي والمؤسســات التعلیمیــة وأن الطریــق إلـى ذلــك ین...دیمقراطــياالجتماعیـة فــي إطـار 

وجعــل العملیــة التربویــة بهــا قــادرة  ،المبكــرة فــي حیاتــه مرحلــة الطفولــةوالتــي یلتحــق بهــا اإلنســان منــذ  ،المعنیــة بــذلك
ثـم تتمثـل نقطـة البدایـة لدیـه فـي  ،زمنالـو  زمة للمجتمـع القـائم علـى التخطـیطعلى تقبل أنماط التغییر الضروریة والال

حیـاة ا مـع  عضـویً  تكـامًال متكـامًال  اضرورة االهتمـام بسـنوات األولـى فـي المدرسـة وبـذلك یصـبح النظـام التربـوي جـزًء 
        .  )3("األفراد في المجتمع

كســابها مقومــات تكاملهــا   االجتمــاعي  یــرى ولــیم جمــیس أن مهمــة التربیــة تظهــر فــي صــیاغة شخصــیة اإلنســان وإ
ــ أنى دیــوي ر یــ فیمــا، مــع الجماعــة والمجتمــع، والثقــافي والــوظیفي والمعیــاري والشخصــي ة هــي الحیــاة ولیســت التربی

والثـاني العنایـة بحـب االسـتطالع  ،رین األول العنایـة باهتمـام الطفـلعلـى أمـ ملیـة التربویـةوأكد في الع ،إعدادا للحیاة
لدیه، وذلك ألنهما یحفزانه على التعلم بصفة أساسیة، أما فیما یخص المعلم عند دیوي فـإن وظیفتـه فـي قدرتـه علـى 

وهــو بــذلك یكــون لتفكیــر ل  لطفــلعــن قدرتــه علــى شــحذ ذهــن ا تنظــیم الخبــرة وبیــان االتجــاه، الــذي تســیر فیــه، فضــال
 .عونا للحریة ال قید لها
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–  

وتعتبـــر نمـــاذج للتعلـــیم تختلـــف بـــاختالف  ،میتعــد النظریـــة وجهـــة نظـــر مؤیـــدة بتجـــارب تســـاعد علــى تفســـیر التعلـــ    
بــین تحقیــق أهـــداف ســلوكیة ســـویة،  هاح أهـــدافوراء هــذه النظریــات حیـــث تتــراو مـــن األهــداف المرغوبــة فـــي انجازهــا 

 ةهنــاك نظریــات كثیــر و   .وبســیطة فــي وضــع صــفي عــادي وعــالج أنمــاط ســلوكیة غیــر ســویة، كالعــدوان والتخریــب
النظریــات التـــي أهـــم كتفـــي بعــرض رضــها كلهـــا بــل أســـتطیع عال ا إال أنــي عـــالم نظریــة خاصـــة أن لكــل للتعلــیم بـــل

  : بالشكل التالي وأبرزها التي رتبتها التعلیمنظریات نماذج  همأو ، لمبكرةاهتمت بالطفل في مرحلة الطفولة ا
تجــارب والمتمثلــة فــي نظریــات الــتعلم الســلوكیة بزعامــة العلمــاء الســلوكیین بدایــة مــن  :الســلوكیة نظریــة الــتعلم –1

ـــتعلم االرتبـــاطي  )Watson(مـــن أهـــم روادهـــا واطســـن  .بـــافلوف حـــول الشـــرط الكالســـیكي ونظریـــة ثورنـــدایك فـــي ال
و )Hull(هــــــــــل ) Guthrie(و جنــــــــــري ) tolman(و تولمــــــــــان ) Thorndick(و ثورنــــــــــدایك )Pavlov(بــــــــــافلوف 

  على بافلوف وواطسن وسكنر  وسوف اقتصر )Skiner(سكنر
التحــق بمدرســة الكنیســة إلعــداده ، ایفــان بــافلوف) 1936-1849( ":نظریــة اإلشــترطي الكالســیكي لبــافلوف -1-1

یعــد و   .)1("واتجــه تدریبــه فــي المجــال العلمــي، تمامــه بالجهــاز الهضــميوبــدأ اه ،ى عــن الفكــرةلكنــه تخلــ، اح قًســلصــب
هـو منظـر هـذه  ،جراء أبحاثه الفسـیولوجیة منشـئ السـلوكیة فـي روسـیا) 1904(و الحاصل على جائزة نوبل بافلوف 

لوجیة الهضم عنـد الكـالب، إجـراءات لدى دراسته الفیزیو  ردستجابي إلیه الذي یو ینسب نموذج التعلیم االو  .)2("النظرة
ا تجریبیة معینة أصبحت معروفة باالشـتراط الكالسـیكي یحـدث التعلـیم طبقـا لهـذا النمـوذج عنـدما یغـدو مثیـر مـا قـادرً 

  .)3(".ستجرار هذه االستجابة أصًال اخر یستطیع آجابة معینة نتیجة اقترانه بمثیر ستجرار استاعلى 
أحـد الكـالب إلـى معملـه المـبطن الجـدران بحیـث ال تنفـذ  األصـوات و المـؤثرات في تجربـة نمطیـة أحضـر بـافلوف " 

لحركــة كــرر هــذه الخارجیــة األخــرى إلــى داخــل الحجــرة، وضــع الكلــب فــوق إحــدى الموائــد ربطــه بحیــث ال یســتطیع ا
نیــة ثا 30رفــة االختیــار، بعــد توجیــه الضــوء علیــه خــالل غوضــع بــافلوف بعــد ذلــك الكلــب فــي  العملیــة عــدة مــرات،

تكــررت هـــذه العملیـــة عـــدة مـــرات، بحیـــث  ام هنـــا یثیـــر انعكـــاس إســـالة اللعـــابووضــع الطعـــام فـــي فمـــه، حیـــث الطعــ
ا ال عالقــة لــه بإرســال اللعــاب أثــار یتواكــب فــي كــل مــرة تقــدم الطعــام مــع الضــوء بعــد فتــرة الضــوء الــذي یعتبــر مبــدئیً 

  .)4("فلوفشراط الكلب لیستجیب للضوء بمصطلحات باإاالستجابة وحده، ثم 
  
  

                                     
ــیم: ناصــف مصــطفي )1( سلســلة كتــب ثقافیــة شــهریة یصــدرها المجلــس األعلــى الــوطني للثقافــة الم المعرفــة، عــ، -دراســة مقارنــة-نظریــات التعل

 .72ص ، 1990الكویت، ، واآلداب

 .11ص، قمرجع ساب: جمال مثقال القاسم) 2(
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  )1(:"ویتخلص اإلجراء التجریبي في التعلم الشرطي الكالسیكي لبافلوف فیما یلي
اختیـار مثیـر واسـتجابة یرتبطــان بعالقـة انعكاسـیة أو فطریــة ویسـمى المثیـر الطبیعـي أو غیــر الشـرطي مثـل مثیــر  -

  .الطعام، وتكون استجابة إفراز العاب استجابة طبیعیة أو غیر شرطیة
ي فـویسـمى بـالمثیر المحایـد و  تعلمـةمثیر جدید ال یرتبط باالستجابة السابقة بأیة عالقـة فطریـة كانـت أو م اختیار -

  .الصوت أو الضوءمثل مثیر  ،المراحل الالحقة یسمى المثیر الشرطي غیر الطبیعي
و الشـــرطي ظهـــور المثیـــر المحایـــد أ: یصــمم المجـــرب الموقـــف التجریبـــي بحیــث تتـــابع أحداثـــه علـــى النحـــو اآلتــي -

  .فظهور المثیر الطبیعي فصدور االستجابة أي ظهور الضوء ثم الطعام فیظهر سیالن اللعاب
یقــوم المجــرب بعــرض المثیــر الشــرطي فقــط فــإذا الحــظ أن اســتجابة إفــراز اللعــاب حتــى ولــم یتبــع المثیــر الشــرطي  -

راز اللعـاب فـي هـذه الحالـة اسـتجابة بالمثیر غیر الشرطي، فإنه یسـتنتج حـدوث الـتعلم الشـرطي، وتصـبح اسـتجابة إفـ
  .عالقة حدوث قبل موقف الخبرة هذاألنها تصبح نوعا من االستجابة المتعلمة لمثیر لم تكن ترابطها به  ،شرطیة

ولقـــد طبقـــت هـــذه النظریـــة فـــي المـــدارس ال ســـیما مـــدارس التعلـــیم التحضـــیري مـــن خـــالل اســـتثارة المتعلمـــین بـــبعض 
  .  الجوائز المدح ودفع الطفل للتعلم واكتساب المعرفةلمشجعة على التعلیم من خالل الحوافز المادیة والمعنویة ا

وكـان عمـره  ،)ألبـرت(عرفـت باسـم تجربـة الطفـل " والتـي  ،أجرى واطسن تجربته على طفـل: نظریة واطسن – 1-2
فكـان كلمـا ظهـر  ،أبـبض لیلعـب بـه بحریـة ودون خـوف، ثـم اسـتخدم أسـلوب الـتعلم الشـرطي اقـدم لـه فـأرً  ،)اشهرً 11(

فالضوضـاء المزعجـة مثیـر طبیعـي  ،الفأر أمـام الطفـل تصـدر ضوضـاء مرتفعـة تـؤدي إلـى إصـدار اسـتجابة الخـوف
ن مجـرد أخطـوة الفاصـلة فـي التعلـیم الشـرطي للمثیـرین لـوحظ فـي ال) اقتـران+ تكـرار(للخوف، وبعـد التتـابع االقترانـي 

   .)2(عرض المثیر الشرطي یؤدي إلى استجابة الخوف
لقــد حــاول واطســن أن یتفــادى مــا عجــز بــافلوف عــن تحقیقــه ، مــن تطبیــق نظریتــه علــى اإلنســان وأجــرى تجاربــه "  

ـ ،اعلى طفل في سـن األحـد عشـر شـهرً  ا كـان یحـب أن یلعـب بهـا، ویـأنس لهـا مـن لعبـه علـى شـكل فـأرة وقـدم لـه لعبً
ـ ،د الطفـلفارتعـ ،بیضاء، ثم قرن وجودها مع الطفـل أثنـاء لعبـه بهـا بصـوت مـزعج ا، وقـد نسـي كـل وتـرك اللعبـة جانبً

تحـدد مـن مجـاالت النشـاط الـذاتي عنـده،  لنمـو المتكامـل الطبیعـي عنـد الطفـلمن بافلوف و واطسن أن تقیید حریـة ا
ذلك النشاط الذي یعبر في كثیر من وجوهـه وأشـكاله عـن اإلمكانـات الكامنـة عنـده والتـي تتطلـب منـا أن نسـاعد فـي 

   .)3("دون إكراه أو تصنعتفتحها ونضوجها، 
وسـلوك اإلنسـان  اهـتم بكتابـات واطسـن وبـافلوفبـروس فردریـك سـكنر  :نظریة االشرط اإلجرائي عنـد سـكنر -1-3

        .)4("والحیوان والتحق ببرنامج الدراسات العلیا في علم النفس قي جامعة هارفرد

                                     
 .66-65مرجع سابق، ص : خلیل المعایطة) 1(

 .87، ص نفسهمرجع ال ) 2(
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ك اإلنســـاني وبـــاألخص ارتبـــاط اســـتجابات معینـــة نظریـــة الـــتعلم اإلجرائـــي جـــاءت لتفســـیر تغیـــرات كثیـــرة فـــي الســـلو  "
ـ ،)م ش(بمثیـرات محـددة  ولكـن بعـض هــذه  ،علــى القیـام بكثیـر مـن االسـتجابات ا مـن أن اإلنسـان قـادروذلـك انطالقً

أجــرى ســكنر تجربتــه علــى حمامـة وضــعها فــي قفــص تجریبــي معــد "حیـث .)1("االسـتجابات یقــوم ویــرتبط بمثیــر معــین
، ثــم ى فواصــل زمنیــة یبقــى مــدة خمــس ثــوانفیــه طعــام، علــ احیــث یقــدم للحمامــة وعــاًء ب) علبــة ســكنر(بشــكل خــاص 

ت ولقــد صـادف أن الحمامــة كانــت تــدور فــي اتجــاه معــاكس لــدورا .ولــم یحــدد ســكنر االســتجابة التــي ســتقوى ،یختفـي
 ة بكثـرةكـممـا أدى إلـى ظهـور تلـك الحر  ؛وقـد كـررت هـذه الحركـة فعززهـا سـكنر ،حین ظهور الطعام عقارب الساعة

، علمــا بأنــه ال وظهــور الطعــام) الــدوران(هنــاك عالقــة ســببیة بــین ســلوكها المحــدد توكانــت الحمامــة تتصــرف، وكانــ
ــعالقــة  إن المثیــر فــي تجــارب .حســب الفواصــل الزمنیــة المحــددة حســب التجربــة ابینهمــا كــون الطعــام ســیظهر تلقائیً

ً (ســكنر غیــر واضــح  المثیــر، بــل أن االســتجابة كانــت عفویــة فتعــززت حتــى ولــم تتبــع االســتجابة ) اغیــر محــدد ســابق
  . )2("أصبحت مقصودة أو متعلمة

وهـذا وجـد عنـد كـل مـن نظریـة  ،النفس إلى تفسیر التعلـیم مـن ناحیـة نفسـیة ءذهب علما :المعرفیة نظریة التعلم –2
  .رنظریة المعرفة عند برونو  التعلم االجتماعي عند باندورا

ا مــا یــتعلم إن اإلنســان فــي المواقــف االجتماعیــة غالبــیقــول ألبــرت بانــدورا  :بانــدورا الــتعلم االجتمــاعي عنــد -2-1
ــــتعلم االجتمــــاعي  الكثیــــر بســــرعة وببســــاطة بمالحظــــة ســــلوك اآلخــــرین ــــة ال ــــدبوقــــد جــــاءت نظری لكیفیــــة ( بعــــد جدی

األولیــة فــي بحــث  االهتمــام بنظریــة التعلــیم عــن طریــق المحاكــاة إلــى بانــدورا الــذي لخــص تجاربــه ویعــود ،)3(")الــتعلم
  . )4("قدمه إلى ندوة بنراسكا یحمل عنوان التعلیم االجتماعي من خالل المحاكاة 

وأدقهـا الـتعلم بالمالحظـة التـي  ،وتعد عملیة التحكم الذاتي في السلوك من أهم ما نادت به نظریـة الـتعلم االجتمـاعي
  :)5("یقسمها بندورا إلى أربع مراحل

لكننــا ال نعــرف إال القلیــل عــن ، مــه الخصــائص النفســیة للمالحــظ مثــل حاجاتــه واهتمامــهعملیــة االنتبــاه الــذي تحك -
  .هذه المتغیرات

 .عملیة الحفظ واالحتفاظ بأن یختزن الفرد كل السلوك الذي الحظه ویتم اختزانه بشكل صور ذهنیة -

یحتــــاج المهــــارات الحركیــــة فــــإن الفــــرد  ،عملیـــات إعــــادة األداء حركیــــا أو التنفیــــذ إلعــــادة الســــلوك بشـــكل صــــحیح -
   .علم في طریقة مشیه وأسلوبه حدیثةقد یحاول التلمیذ أن یقلد الم الضروریة،
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، ال یؤدیهـا ا یكتسـب معرفـة جدیـدة لكنـه قـد یـؤدي االسـتجابة أوقـد یراقـب الفـرد نموذُجـ التعزیز والعملیات الدافعة، -
األداء  لكنـه قـد ال یسـتخدمها بنفسـه، ،كلماتتعلم بعض الوبالتالي ی ،فقد یستمع إلى بعض الكلمات النابیة من رفیقة

  .یحكمه التعزیز والدافعیة
بحثـوا فـي تعلـیم  یعتبـر برونـر مـن أشـهر علمـاء التطـور المعرفـي العقلـي الـذین":نظریة المعرفة عنـد برونـر -2-2 

ـــوبحـــث فـــي طـــرق تكوی ،ولقـــد حـــدد برونـــر ثـــالث مراحـــل للتطـــور المعرفـــي عنـــد الفـــرد ،المفــاهیم   ا،نـــه لخبراتـــه داخلیً
أمـور هامـة  تسـتلزم االنتبـاه إلـىویرى أن مسـألة التنظیـر فـي المجـال المعرفـي  ،وطرق تخزین التمثیالت واسترجاعها

  )1(:"هي
ا عـن یتعلم الطفـل أثنـاء النمـو المعرفـي فصـل المثیـرات عـن االسـتجابات بحیـث تغـدو االسـتجابات مسـتقلة تـدریجیً  -

ع فــي بدایــة نمــوه المعرفــي تحــت تــأثیر الضــبط الشــدید للمثیــر یــتعلم لــدى تقدمــه فــي الســن فالطفــل الــذي یقــ ،مثیراتهــا
ومنظومـة معالجـة المعلومـات  فـي علـى تطـویر عملیـة تخـزین داخلیـةیتوقف النمـو المعر و  .االستقالل عن هذا المثیر

   .ن الفرد من تمثیل العالم الواقعيوالتي تمك
غویـة لتزایـدة علـى مخاطبـة الـذات واآلخـرین عبـر وسـیط رمـزي، كـالرموز التتضمن عملیـات النمـو المعرفـي قـدرة م -

أو غیــر اللغویــة، وذلــك فــي التحــدث عــن النشــاطات واألفعــال الماضــیة والمســتقبلیة ومــن الواضــح أن هــذه الخاصــیة 
   .ألة إدراك الذات أو الوعي بالذاتللنمو العقلي تتناول مس

وأن  ،م تصــورات اآلخــرین للعــالم الخــارجيخاللهــا یســتطیع الفــرد أن یفهــ تعتبــر اللغــة مفتــاح النمــو المعرفــي، فمــن -
ـ مـن خـالل اللغـة ،ینقل تصـوراته إلـیهم علـى نحـو  وتتبـدى أهمیـة اللغـة ،ایسـتطیع أیضـا أن یجعـل البیئـة أكثـر انتظامً

   .خاص في وظیفتها الوسیطة
نحـــو متـــزامن، وتوجیـــه االنتبـــاه بشـــكل  البحـــث فـــي بـــدائل عدیـــدة علـــىبازدیـــاد القـــدرة علـــى  یتســـم النمـــو المعرفـــي -

 ".تسلسلي نحو أوضاع متنوعة تستلزم أداء نشاطات عدیدة متزامنة

ور الــذي یلعبــه ا فیهــا، دون أن یهمــل الــدا أساســیً  للغــة دورً ولقــد اقتــرح برونــر نظریتــه فــي النمــو المعرفــي جــاعًال    
واعتبــر أن التمثیــل وهــو الطریقــة التــي یــرى فیهــا  ،تلعبــه الثقافــة التــي یعــیش فیهــاوالــدور الــذي  تطــور اإلنســان كنــوع

  . ا للتطور المعرفيالفرد ما هو موجود حوله في البیئة أساًس 
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 الثاني خالصة الفصل
 

مين بييا كمبياد  تربية بني  ننسيو عميى قييم ومريايير  الفكر التربوي مع اإلنسان عندما أقدم عمى  نشأ     
 عبييير مراتيييخ تاريعيييية متريييددتوتحيييور ميييع نشيييأت الت يييارا   ،لتسييييير تياتيييو البسييييحة عميييى سيييح  ا ر 

واىيتم البياتثون   والترمييم  تيي  ساىم  ف  كثير من ا تيان ف  نسج االتناىيا  الفكريية المفسيرت لمتربيية
بمنيياخ تربيية الحفييخ وبمرتمية الحفوليية المبكييرت بياعتف  المييدارس والتعتتيا  عبير تبييم زمنيية مترييددت  

منتسييوري   تامييد الازاليي  وابيين عمييدون ونيييرىم، انتبيياال  لييى كييخ ميين أبييبداييية ميين أففحييون وأرسييحو  لييى 
اعتبييروا تربييية الحفييخ فيي  مرتميية الحفوليية المبكييرت تييي  ونيييرىم  ونييون ديييوي وبيانيييو وفروبييخ وبسييتالوزي 

االتناىا  الفكرية  تي  ساىم  ىذه النيود ف  بروز  كثير الركيزت ا ساسية الت  تشكخ شعتية الحفخ
 ،وأبييو تامييد الازاليي ،وابيين سييينا  ،لمتمثميية فيي  االتنيياه اإلسييفم  الييذي يمثمييو ابيين سييتنوناو  المفسييرت لمتربييية
واالتنيياه السوسيييولون  باتناىاتييو النلرييية المترييددت ميين الو ييرية  لييى الوليفييية  لييى بريي   ،وابيين عمييدون

لمترميييم ميين واالتناىييا  المفسييرت ،ونييون ديييوي  ،البييدا خ النلرييية واالتنيياه النفريي  الييذي يمثمييو وليييم نميييس
 النلريا  السموكية المفسرت لمترميم والنلريا  المررفية المفسرت لمترميم.  
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يمر الفرد في  ييتهي ب رمراييت مهةيدديب يييد ههةيدد امتييي الهررييي رهةيدد حي،  المراييتب  ميت ههيد ت 
 لي ايي  هرريييي ماييم  ييل ت  تيييي  يرتألايير فيي  هرريييي الفييرد الةديييد ميي  الممااييتا اربهمتايييي الهرر يييي ردايييي 

النشءب إلى دار اليضتني  ريتض األطفتت اله  هايتح  في  ليمت م احيط الطفيتب  هنمييي رةيض الم يتراا 
 إليى المدراييي  ممااييي هرر ييي ا بييدحت المبهمييع لهررييي  هةتييي  الطفييت  نميت ال متفييي اربهمتايييي لديي ب انهمييتًر 

ممااييتا األ ييرت الهيي  ل ييت اد ار فتاتييي فيي  الةمتيييي الهرر ييييب م ييت  إلييى رةييض اللألبيييتت القيميييب  ليي ًر 
المابد   اتئت اإلاق  الممر ءي  المام اي  الرلرييب رتإلضتفي إلى الن ادي  الم هرتا  بمتايي الرفيت ب 

اتيى األايري   ت ح،  الممااتا اي   اييت ت ال في   اتيى د رحيت في  هررييي الطفيتب مايتطي الضي ء ا  ير
 ت ل مت م  د ر رترز ف  الةمتيي الهرر يي.لم  المدراي؛
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الــذي یولـــد ویعــیش فیـــه الطفــل ویقضــي فیـــه أهــم لحظـــات  ،التربــوي األولالوســط االجتمـــاعي هــي ذلـــك األســرة     

ـ  حیاته، ـا جسـمیً فاألسرة تقدم للطفل تكوینً ـو ا ا وعقلیً ـاجتماعیً ـا وخلقیً ـا ودینیً عـن كـل  ولةمسـئا، وتكـون ا ونفسـیً ا وعاطفیً
 ،ونـواة الحیـاة االجتماعیـة فهـي الخلیـة األولـى فـي المجتمـع "ره ومهاراته، ألنها هي المهد األول لنشأة أفكا؛ هتصرفات

ون یتحـــد نجــاب، فهــي جماعــة مــن األشــخاص، باســتمرار اإلعاشــت ملیــون ســنة حتــى اآلن اســتجابة لعمــارة الكـــون
بـدون  وزوجـة وأطفالهمـا، أو  أجبرن رابطة اجتماعیة من زوجأو هي على حد قول  بروابط الزواج أو الدم أو التبني

ویضـیف إلـى هـذا بـأن األسـرة قـد تكـون أكبـر  .بمفردهـا مـع أطفالهـاأو زوجـة  ،الهأو من زوج بمفردة مع أطف ،أطفال
ة واحــدة مــع الــزوج وبعــض األقــارب علــى أن یكونــوا مشــتركین فــي معیشــ ا كاألجــداد واألحفــادفتشــمل أفــرادً  مــن ذلــك

  .)1( "الزوجة واألطفال
إذ أنهــا تقــوم بعملیــة التربیــة  إال أن دورهــا التربــوي أكثــر أهمیــةومــع أن األســرة وحــدة اجتماعیــة اقتصــادیة هامــة "    

وممــا الشــك فیــه أن  ات والســلوك العــام؛واالتجاهــ مهــارات والعــادات والقــیم واألخــالقألطفالهــا مــن خــالل إكســابهم ال
ا هـي مؤسسـة تربویـة اجتماعیـة األسـرة إذً ف. )2(أهمیة األسرة في العملیة التربویة تنعكس على سلوك الفرد في الحیـاة 

وال یمكــن لإلنســان أن  ،اإلنســاني وجــدت لحفــظ النــوع البشــري والنســل  األولــى للمجتمــع هــي النــواةو  ،أولیــة ومرجعیــة
 فاإلنســان یحتــاج إلــى أن یعــیش فــي ،اا أو مســنً ا أو راشــدً  أو شــابً یعــیش خــارج نطاقهــا مهمــا كــان طــور حیاتــه طفــًال 

  .اعة ینتمي إلیهاجم
وقــد أوضــح بارســـونز أهمیــة دور األســـرة فــي عملیـــة التنشــئة االجتماعیــة، إذ یـــرى أن علــى الوالـــدین تقــع مســـؤولیة  

 فـرصمـن خـالل مـا تـوفره األسـرة مـن  ،الطفل في المراحل النمائیة األولى فـي حـدود قدراتـه الوراثیـةتشكیل شخصیة 
ســلوك األساســـیة المنزلیــة مـــن القواعــد والتوقعـــات والقــیم واالتجاهــات وأنمـــاط التــه ومــا یتعلمـــه الطفــل مـــن بیئ ،للنمــو

االنحــراف االجتمــاعي، الــذي اعتبــره ممــا یســاعد علــى الضــبط االجتمــاعي، ویقلــل مــن فــرص  الســائدة فــي مجتمعــه؛
  .)3(بارسونز نتیجة طبیعیة لفشل عملیة التنشئة االجتماعیة 

فالطفولـة السـویة تـؤدي إلـى رجـل سـوي، واألسـرة هـي التـي تضـع  لطفولتـه،یقول علماء النفس أن الرجل هـو امتـداد "
یتعــاظم دور األســرة فــي تربیــة الطفــل "حیــث  ،)4("نـواة وأســس شخصــیة الفــرد فــي الســنوات الخمــس األولــى مــن حیاتــه

اجتماعیــة  اعتبارهــا أول نــواة وجماعــة أولیــة ومؤسســةب یة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتنشــئته تنشــئة اجتماعیــة ســو 
فسـه ومن خاللها یكتسب العدید من الخبرات التي تشـكل األسـاس للعدیـد مـن المفـاهیم عـن ن ،یعیش في ظلها الطفل

ن یشــكلون نــه یــرى المجتمــع الخــارجي مــن خــالل عیــون الوالــدین واألخــوة الــذیإذ إ ،والعــالم مــن حولــهوعــن اآلخــرین 
فـإن نظـرة  ولـى لـه صـفة الثبـات واالسـتمراریة،وبما أن معظم ما یتعلمه الطفـل فـي سـنواته األ األسرة النوویة الصغیرة

                                     
 .20،دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دس، ص علم االجتماع: عبد الحمید لطفي) 1(

 .63صبیروت، لبنان، دس، ، ، دار الجیلعلم االجتماع التربوي: إبراهیم ناصر) 2(
 .31ص ، مرجع سابق: سمیرة أحمد السید) 3(

  . 93، ص2002،السعودیة، الریاض، 1ط،، دار عالم الكتبالمدخل المیسر في الصحة النفسیة: عبد العزیز حسین ءأسما )4(
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تعتمــد إلــى حــد  بعــد فــي الســنوات الالحقــة،ریبــة واألالطفــل ومفهومــه عمــا یجــري مــن حولــه فــي بیئتــه االجتماعیــة الق
ن األسـرة أل)1("أي فـي أسـرته بشـكل أساسـي ،كبیر على ما تكون لدیه من مفاهیم وقیم واتجاهات في الطفولة المبكرة

 مكـــان آخـــرأكثـــر مـــن أي األســـرة  الـــذي یقضـــیه الطفـــل فـــي وقـــتألن ال ؛فـــي تربیـــة الطفـــلهـــي الركیـــزة األساســـیة 
  .فهو طول الوقت في البیت مع األم وأفراد األسرة ، خاصة في سنواته الخمس األولىكالمدرسة والمسجد مثال 

واألسـرة هـي جماعـة  التطبیع االجتماعي للطفـلتشترك األسرة مع المدرسة والمجتمع في عملیة :"وظائف األسرة -1
هــذه الســنوات  األولــى مـن عمــره،لســنوات التشــكیلیة والتــي یعــیش معهـا ا ،اإلنسـانیة األولــى التــي یتعامــل معهـا الطفــل

یبقــى معــه بعــد ذلــك بشــكل مــن ، التــي یؤكــد علمــاء الــنفس والتربیــة أن لهــا أكبــر األثــر فــي تشــكیل شخصــیته تشــكیًال 
كــن لهــا التخلــي مالقیــام بهــا، كمــا ال ی ائف هامــة ال یمكــن ألیــة مؤسســة أخــرىتقــوم األســرة بوظــحیــث ، )2("األشــكال

                   )3(" :إجمالها في ما یليعنها بأي حال من األحوال یمكن 
ال تزال األسرة هي أصـلح نظـام للتناسـل، یضـمن للمجتمـع نمـوه واسـتمراره عـن طریـق اإلنجـاب، كمـا أنهـا تواصـل  -

 .ا لتقدیمهم للمجتمعا وتنشئتهم خالل الطفولة المتأخرة تمهیدً مهمتها نحو األعضاء الجدد فتتولى تغذیتهم صغارً 

وقــد تعمـــل  بنائــه، وتقــوم األم بأعمــال المنــزلوحــدة اقتصــادیة متضــامنة یقــوم فیهــا األب بإعالــة زوجتــه وأاألســرة  -
 .الزوجة أو بعض األبناء فیزیدون من دخل األسرة

 .األسرة هي المكان الطبیعي لنشأة العقائد الدینیة واستمرارها -

عـن التنشــئة والتوجیـه إلـى حــد  ةالمسـؤولوهــي  القومیـةي یـتعلم فیهــا الطفـل لغتـه تعتبـر األسـرة المدرسـة األولــى التـ -
 .تشاركها النظم التعلیمیة الموجودة ،كبیر

ــــى - ــــة والســــلوك وآداب  ،تعتبــــر األســــرة بالنســــبة للطفــــل مدرســــته األول ــــة االجتماعی ــــادئ التربی التــــي یتلقــــى فیهــــا مب
 .المحافظة على الحقوق والقیام بالواجبات

نهــا ذات تعمــل علــى تكامـل شخصــیته أوال، ثــم إو  ،ها، فهــي التــي تكـون الطفــلتعكـس األســرة علــى المجتمـع صــفات -
 .عادات وتقالید خاصة تربط أفراد األسرة بعضهم ببعض ثم تربطهم بالتالي بالمجتمع

 .من إطار ثقافة المجتمعضا تنظیم التصریف الجنسي بالطریقة المشروعة اجتماعیً  -

 .التي تخلع علینا من اسم وعنصر وجنسیة ودیانة ومهنة وطبقیة ومحل إقامةا بإعطاء المراكز تقوم األسرة أخیرً  -

هـــو أشـــد تعلـــق "و وأبیــهشـــدید التعلـــق بأمـــه فـــي هـــذه المرحلــة یكـــون الطفــل  :فـــي تربیـــة الطفـــلواألب دور األم  -2
ـ ـبالشخص الذي یتخذ موقفً نمـا  ،الطفـلت سـتجابة لحاجـااتـه، فـال یقتصـر دوره علـى مجـرد اال فـي حیا فعـاًال ا إیجابیً وإ

ــفــي اســتث یأخــذ أیضــا المبــادرة ــارته اجتماعیً ــا وانفعالیً ــ اا ومعرفیً ا علــى اتصــال بــه یحضــنه ویعانقــه وذلــك بالبقــاء دائمً
وقــدرة  .وباختصــار یكــون معــه عنصــر اطمئنــان وأمــان. ویتحــدث معــه ویالعبــه ویداعبــه ویشــترك معــه فــي ألعابــه 

                                     
  .22ص، 2006، األردن، عمان، 1ط، دار المسیر األسرة وتربیة الطفل،:هدى محمود الناشف) 1(
 .81ص، 1981،لبنان، بیروت، 8ط، دار النهضة العربیة، األسس االجتماعیة للتربیة :محمد لبیب النجیحي )2(
  .123ص مرجع سابق،: عبد اهللا الرشدان) 3(
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أن  وهـذا یثبـت ،االلتقـاء والمحاكـاة یـتعلم الكـالموعـن طریـق  ،وكـذلك قدرتـه علـى المحاكـاة ا،الطفل االلتقاء كبیرة جدً 
  )1("م األصوات والمفردات والجملا من الوعي یكفي لتعللدیه قدرً 

ا بالبیــــت نهــــا أكثــــر التصــــاقً أل ؛مــــن عمــــرهاألم دور األب فــــي تربیــــة الطفــــل خــــالل الســــنوات األولــــى  یغلــــب دور"   
ومــن هنــا جــاءت أهمیــة اختیــار  هفهــي أقــرب إلــى قلبــ ،وألن عاطفتهــا أقــوى مــن عاطفــة األب نحــو الطفــل ؛والطفــل

لمالهـــا  :المـــرأة ألربـــع تــنكح(قـــال  أن رســـول اهللا  -ض-الزوجــة ذات الـــدین فقـــد أخــرج الشـــیخان عـــن أبـــي هریــرة 
  :كما قال الشاعرو ، )ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك

  أعددت شعبا طیب األعراق         األم مدرسة إذا أعدتها 
ع العضـویة و هذا الدافع العضـوي أقـوى الـدواف ،ولم یزود به الرجل ،ومةدافع األمو  األم بعاطفة الحنان لقد زود اهللاو 

ــ ثــم الجــوع ثــم  ،ثــم العطــش ،األمومــة: ترتــب دوافعهــا علــى الشــكل التــاليتالمــرأة  وقــد قــال علمــاء الــنفس أن ،اجمیعً
وهـذا الحنـان یمكـن  ،لرعایة الطفل والتضحیة من أجله براحتها ونموهـا وهـي راضـیة ة فإن األم مهیأ  ولذلك ؛الجنس

ً حیـــث  ،ناألم مـــن الســـهر علـــى راحـــة الطفـــل وخاصـــة فـــي الســـنتین األولیتـــی ولهـــاتین  ،اا جـــدً یكـــون دور األب ضـــعیف
منـذ اللحظـة األولـى للـوالدة حتـى یبلـغ سـنتین علـى  ابنهـافـاألم تبـدأ بإرضـاع  )2("السنتین أثر كبیر في شخصـیة الفـرد

ـا ونفســیً األكثـر، فتـؤثر علیــه جسـمیً  كمـا تعلمــه النظـام مــن خـالل ضــبط  ،ا وتلهمـه حضـنها وحنانهــا،ا وأخالقــيً ا وعقلیً
  .وكذلك تبدأ تعلمه المشي وبعض المفاهیم البسیطة ،عملیات الرضاعة والنوم واإلخراج

یتـوهم بعـض اآلبـاء أن مسـؤولیة تربیـة الطفـل تقـع علـى "حیـث ، ولكن هذا ال یعفـي األب مـن دوره فـي تربیـة طفلـه  
فنجــده یقضــي معظــم وقتــه خــارج المنــزل فــي  ، وزوجتــه مین الحاجــات المادیــة ألطفالــهأاألم وال یطلــب منــه ســوى تــ

 تعكیـر  لألطفـال  ا زوجتـه مـن أن تسـمححـذرً م ، العمل أو مع األصدقاء وحتى إذا عاد إلى المنزل جلس في غرفته
 والثالــث ا مـن الشـهر الثـانيبسـیطً  لـألب دور فـي تربیـة الطفـل یبـدأ  وفـي الواقـع،صـفو تأمالتـه أو أحالمـه وهـو نـائم 

  )3("ا عندما تشغل األم بالمولود الجدید الذي سیصادر أمه منهویزداد مع نمو الطفل، حتى یصبح كبیرً 
دراك  ب تقـدیر مسـؤولیاتهما إزاء الطفـلواألفعلـى كـل مـن األم      والغایـة مـن إنجـاب  ،جتماعیـة للـزوجالفلسـفة االوإ
لمــام كلی طفــالاأل حســاس كــل طــرف بحاجتــه إلــى اآلهمــا بالتعــاطف الوجــداني والتوافــق الروحــيوإ إلــى أقصــى  خــر، وإ

ویجــب أن ال یتوجــه اهتمامهمــا إلشــباع الحاجــات المادیــة فقــط، فیقتصــر دورهمــا علــى اإلنفــاق فحســب، بــل  ،درجــة
  .یجب أن یتعدى ذلك إلى النواحي الخلقیة واألدبیة والروحیة والعاطفیة

ــ"   فكالهمــا  ،ا علــى األب وحــده بــل تشــترك فیــه األما مقــررً فیجــب علــى األب أن یعــي بــأمر أوالده ولــیس هــذا واجبً
 وهـــم أجنـــة فـــي األرحـــام عـــن هـــذه الودائـــع البریئـــة، فعلیهمـــا أمـــر العنایـــة بهـــم لـــیس فقـــط منـــذ والدتهـــم ولكـــن ولمســؤ 
ویجـب  ،والدة وفـي أیـام الطفولـة والحضـانةالنظم االجتماعیة علـى الوالـدین أمـر السـهر علـى أوالدهـم منـذ الـ توأوجب

                                     
  .309-308، ص 2006،الكویت، 1ط، دار الوفاء: التربیة ودورها في تشكیل السلوك: مصطفى محمد الطحان )1(
 .17،ص1990، الجزائر، غردایة، 4ط، ، المطبعة العربیةالمسلم دور البیت في تنشئة الطفل: خالد أحمد الشنتوت )2(
 . 21ص ، المرجع نفسه )3(
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ونهم العامــة وتــأدیبهم ، والقیــام علــى شــؤ جیة واالجتماعیــةالســیكولو علــى الوالــدین العنایــة بهــم مــن النــواحي الجســمیة و 
یم ، وتقـــو اآلداب العامـــة والتـــراث االجتمـــاعي وترویضـــهم لیكونـــوا مـــواطنین أفاضـــلوتعلـــیمهم وتلقیـــنهم اللغـــة والـــدین و 

  .)1("والحرص علیهم من مظاهر الشذوذ واالنحراف ،اتجاهاتهم
  .)2(:القیام بما یليولكي تقوم األسرة بواجباتها یجب علیها 

  .التزود الدائم بالثقافة التربویة والعمل بها -
  .نفسها بأنها المدرسة األولى في التربیة ال تنس -
  . هموة فیما یودون أن یكون علیه أبناؤ أن یكون اآلباء واألمهات قد -
  .اف والمعاییرالتعاون مع المدرسة ومتابعة أبنائهم وتقویمهم وتقویم عمل المدرسة في ضوء األهد -
ـــة ألوالدهــــــم مثــــــل تــــــربیتهم علــــــى األدب والقــــــیم االجتماعیــــــة والدینیــــــة  - االهتمــــــام بالتربیــــــة األخالقیــــــة واالجتماعیـــ

  . واألخالقیات العلمیة
  .جتماعیة في كل تصرفاته ومراعاة الحالل والحرام بعد تعریفهم بهان الشعور بالمسؤولیة الدینیة واالتكوی -
  .   وتدریبهم علیها باستمرار القهم والوالدین واألقارب وغیرهانحو ختعریفهم بواجباتهم  -

اتهما الخلقیـة ا بالطفـل، فتظـل بصـماتهما راسـخة فیـه مـدى الحیـاة فیكتسـب صـفن أكثر أفراد األسرة احتكاًكـفالوالدا   
ویجــب أن یعتبــرا نفســیهما مؤسســـة  ،األولــى للطفــل فــي كثیــر مـــن األحیــانفالوالــدین همــا القـــدوة  والنفســیة والعــادات

ـوالمدرسـة األولـى التـي یتكـون فیهـا الطفـل جسـمیً  ،تربویة ـا وعقلیً ـا وخلقیً ـا واجتماعیً ـا ودینیً ن لهمـا همـا اللـذا ا،ا وعاطفیً
المربیــة  وأ ،ل یأخـذ التربیـة مــن أمـه وأبیـه فقـطفالطفـ ،األكبـر فـي تربیــة الطفـل إذا كانـت األسـرة نوویــةالـدور التربـوي 

بعـض المقــربین  تـهیتـدخل فــي تربیأمــا إذا كانـت األسـرة ممتــدة فقـد إذا كانـت األم تعمــل خـارج المنـزل،  ،لحاضـنةاأو 
   .األسریةوالعادات  تالسلوكیاطریقهم یكتسب بعض  والذین بفضلهم یتعلم وعنكالجد والجدة والعم والعمة 

فـي  ن هـي التـي لهـا النصـیب األوفـرا الوالـداهـیتبعالتـي الطرق و إن األسالیب   :أسالیب تربیة الطفل في األسرة -3
فـإذا كانـت الطـرق المسـتخدمة "فـي بنـاء شخصـیته المسـتقبلیة ،  شخصیة الطفل بـل هـي العامـل الـرئیسالتأثیر على 

ذا لـم  ،وصـاحب آراء متطرفـة غیـر معتدلـة ، غیـر متـزنهي طرق فظة وغیر متوازنة فقد ینشأ الطفل لیصیر رجًال  وإ
وال یكـون  ،رق المثـال والنمـوذج العملـي والقـدوة الطیبـة فقـد ینشـأ الطفـل ال یفـرق بـین القـول والعمـلیصـاحب هـذه الطـ

داخـل  تربویـةسـالیب الاألوسـائل و الومـن أهـم  )3("وهكـذا ،وال یسمع إلى النصائح بجدیة في المسـتقبل ،ا في حیاتهجادً 
   :یلي لتربیة الطفل ما تباعهاإاألسرة التي ینبغي على الوالدین 

التربیة بالقدوة الحسنة أفضـل طـرق وأسـالیب التربیـة وخاصـة فـي المراحـل األولـى مـن عمـر  :التربیة بالقدوة -3-1
ـب أوًال واألوالقدوة في هذه المرحلة من األم " ،الطفل  الطفـل علـى االلتقـاط ةوالواقـع أن قـدر  ،ا وجمیـع أفـراد األسـرة ثانیً

                                     
، ص 2003مؤسسـة شــباب الجامعـة، اإلسـكندریة، مصــر، األسـرة والمجتمــع دراسـة فــي علـم االجتمــاع األسـرة،: حسـین عبـد الحمیـد رشــوان) 1(

158. 

 .67، الریاض، السعودیة ، ص1دار عالم الكتب، ط، العوامل الفعالة في النظم التربویة:مقداد یالجن) 2(

 .75-74، ص2006، بیروت، لبنان، 02، دار السالم، طأوالدنا أكبادنا: إكرام بشیرو محمد رضا بشیر )3(
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فـــي منتصـــف الســـنة الثانیـــة، فینطـــق بعـــض  مفـــردات اللغـــةومـــن المعلـــوم أن الطفـــل یـــتلفظ  ،عـــادة أكبـــر ممـــا نظـــن
ســرة والتقــاط أنمــاط الســلوك المتعــارف بــین أفــراد األوتقلیــد اللغــة یــأتي بعــد التقاطهــا  المفــردات فــي نهایــة العــام الثــاني
فـي األسـرة واحتـرام الصـغیر الرجـل ن ترسـیخ مبـدأ الشـورى والتعـاون ومبـدأ قوامـة وإ  ،أسـهل مـن التقـاط مفـردات اللغـة

ـ ،وعطف الكبیر على الصغیر أحسن األنماط السلوكیة التي یلتقطها الطفـل فـي هـذه المرحلـة للكبیر ا لهـا، وینشـأ وفقً
ســه مكانــة األب الصــحیحة فــي فالطفــل الــذي یعــیش منــذ نعومــة أظفــاره فــي أســرة القوامــة فیهــا للرجــل تترســخ فــي نف

ــــوالطفــــل  األســــرة ــــاة رى الــــذي ی ــــدأ الشــــورى فــــي الحی والدیــــه یتشــــاوران ویســــتثیران أوالدهمــــا یترعــــرع ویشــــب علــــى مب
ه  نجــده یقلــد أبــا، فمـثًال ه لحركاتهمــا دون وعـي لمــا یفعلــهیــا مــا یقلـد الطفــل والدكثیــرً  وفــي هــذه المرحلـة )1("االجتماعیـة

وحتــى فــي األمــور الضــارة كالتــدخین، فیجــب علــى األب أن یحتــاط عنــد إقدامــه علــى فعــل  ،فــي الوضــوء والصــالة
، كمـا یجـب علـى األبـوین فـرض االحتـرام المتبـادل بینهمـا بحیـث یعطیـا ذلـك طفلـهمشین أن یتجنبه على األقل أمـام 

شـاعة روح التقـد ج والقدوة في التعامـل مـع األبنـاءالنموذ  الحتـرام لفـرض االحتـرام فـیهمیر واوتـدعیم المحبـة بینهمـا، وإ
ا عــن المجــون والفجــور ن وبــاألخص األب علــى خلــق جــو یســوده اإلیمــان واألمــان والحــب، بعیــدً وأن یحــرص األبــوا

 ذلـــك فینبغـــي أن یكـــون األب م مدرســـة وفســـاد األخـــالق الـــذي یبعـــث علـــى فســـاد األبنـــاء وانحـــرافهم، فـــإذا كانـــت األ
الظــــروف اضـــطراب فـــي حالــــة والســــند  األســـرة یجــــد كـــل فـــرد فیــــه الحمایـــةوالحصــــن األمـــین علــــى متـــین الجـــدار ال

  .االجتماعیة
  )2(":أطفالهمفي تربیة التالیة  اآلباء أن یلتزموا باألموروعلى 

  .والحرص على تدعیم كیانها لألسرةشعارهم بأهمیة االنتماء اآلباء وإ  و الرابطة بین األبناء متدعی -
ومـا تحملــه هـذه القــیم  الشـهامةو التعــاون و لصــداقة والنجـدة، او  ةالجیـر و واألرحـام  واألخــوةعیم قـیم األبــوة واألمومـة تـد -

  .اإلنسان یةألنها في النهایة تدعیم لذاتبات وتبعات ینبغي القیام بها برًضا؛من معان سامیة، وما تفرضه من واج
شــراك أبنــائهم تــدرجیً  یجابیــة والتضــامن االجتمــاعيفــي اإلإعطـاء المثــل والقــدوة  - فــي القیــام ا والمشــاركة الوجدانیــة وإ

نـائهم التـي تتـیح لهـم إتاحـة الفـرص ألب و.ومسـتویاتهم العمریـة تسمح به قـدراتهم بمایجابیة ببعض هذه الممارسات اإل
  .وتحمل المسؤولیات االجتماعیة االستقاللیة

االجتماعیـــة مـــن خـــالل التـــزاور مـــع القـــیم تـــدعیم .ومحاربـــة األنانیـــة والتمركـــز حـــول الـــذات تنمیـــة الغیریـــة واإلیثـــار -
ذكاء وروح الفریق بینهم اآلخرین والتفاعل االجتماعي واللعب                          .     الجمعي، وإ

مـن خـالل ن في تعوید الطفـل وتلقینـه اآلداب االجتماعیـة بواألیجتهد ا وهي أن :التربیة بالتعوید والممارسة -3-2
عـن طریـق التكـرار، یحـول إلـى مـا  قولـهألن اعتیـاد فعـل الشـيء،أو "؛خطـأ أالتربیة والمراقبـة الدائمـة لـه وتوجیهـه إذا 

المنـــال وقـــد قـــال  الشـــيء صـــعوبة فـــي فعلـــه ولـــو كـــان صـــعبیقـــرب مـــن الصـــفات الشخصـــیة لإلنســـان بعـــد اعتیـــاد 
  رأیت المرء یألف ما استعادا     تعود صالح األخالق إني  :الشاعر

                                     
 .30-29مرجع سابق ص : خالد أحمد الشنتوت )1(

 . 199، ص1999مصر،، دار قباء، القاهرة، سیكولوجیة العالقات األسریة: محمد محمد خلیل بیومي) 2(
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وهـذا یحتـاج إلـى إصـرار مـن المربـى  ،دة مـن الوسـائل المهمـة فـي التربیـةتحویل السلوك المطلـوب إلـى عـالذلك كان 
عـادة فتـرة یصـیر ذلـك ویتابع ذلك متابعـة شـدیدة، ثـم بعـد  ،افیكرره كثیرً  ،على تحویل السلوك المرغوب فیه إلى عادة

) الحمـد هللا( علـى قـول غیر أن یطلب ذلك منـه، فالمسـلم الـذي تعـود مـثًال من  لدى الطفل یفعله عند حدوث دواعیه،
-بعــد العطــاسالحمــد هللا بعــد العطــس، لــو جــاءه العطــاس وهــو مســتغرق التفكیــر فــي أمــر ســیطر علیــه، فإنــه یقــول 

والشـر لجاجـة،  ،الخیـر عـادة(لك جـاء فـي الحـدیثولـذ ...وهكـذا ،ار عـادة لـهص هن كان غیر منتبه، ألنوإ  -العطس
  .)1()"أخرجه ابن حیان في صحیح) (ا یفقه في الدینمن یرد اهللا به خیرَ 

ـــة بالقصـــة والموعظـــة -3-3  ا فـــي تثبیـــت القـــیم اإلیمانیـــةواســـعً  ام  القـــرآن الكـــریم القصـــة اســـتخدامً اســـتخد":التربی
وترســیخها وتعمیقهــا فــي نفــوس المــؤمنین، نســتطیع أن نبســط قصــص القــرآن كمــا نســتطیع أن نؤلــف للطفــل قصصــا 

عــن  ویــروى ،ي نریــد تثبیتهــا وتوجیــه الطفــل لهــامناســبة تؤكــد علــى الفضــائل والمشــاعر النظیفــة والمواقــف الطیبــة التــ
ألنهـا آداب القـوم  ن الفقـه؛مـن كثیـر مـ إلـي عـن العلمـاء ومحاسـنهم أحـبن الحكایـات قولـه إ -رحمـه اهللا-أبي حنیفـة

ْ  ﴿ في ذلك قوله والشاهد مُ اْقتَِده َداهُ ُ ه ِب ُ فَ ه ِذیَن َهَدى الّل ـئَِك الَّ َل    .)2("]90األنعام [﴾ ُأوْ
 مـن القصـص ا هـائًال ا فـي هـذا المجـال أن یسـتفید المربـي مـن كتـب التـراجم، فـإن فیهـا قـدرً ومن األمـور المفیـدة جـدً " 

واألبطـال ) ض(جم الصـحابة وتـرا  الحقیقیة الغنیـة بكـل مـا نحتـاج إلیـه فـي تربیـة الطفـل وخاصـة غـزوات الرسـول 
وسـرایاه مـادة عظیمـة لتربیـة أطفـالهم، فعـن   یجعلـون مـن غـزوات الرسـول ) ض(وقـد كـان سـلفنا الصـالح  ،والقادة

یـا بنـي هـذه (:ویقـول ویعـدها علینـا، وسـرایاه كـان أبـي یعلمنـا مغـازي رسـول اهللا : إسماعیل ابن محمد بن سعد قال
وسـرایاه كمـا نعلـم السـورة  كنـا نعلـم مغـازي النبـي : (، وعـن علـي بـن الحسـین یقـول)مآثر آبائكم فال تضیعوا ذكرهـا

ققهــا فــي الواقــع ولــیس أمــا افتعــال القصــص فلــیس لــه التــأثیر نفســه، ألن األولــى یســندها ویعضــدها تح ،)مــن القــرآن
  . )3("مجرد تخیالت

عیــة كالصــدق أمــا إذا كانــت القصــص خیالیــة فینبغــي اختیــار القصــص الهادفــة التــي ترســخ األخــالق والقــیم االجتما
ویــتعلم  ل تنمیــة الضــمیر الخلقــي لــدى الطفــلوالمســاكین مــن أجــاإلقــدام والعطــف علــى الفقــراء و  واألمانــة والشــجاعة

أ لـه األب أو األم بصـوت عـال ویقـر  فـي الواقـعویحـاول تجسـیدها  هـمالمعاییر األخالقیة من أبطال القصص ویتأثر ب
   .عتاد على اإلصغاءحتى ی

ن القــراءة للطفــل فــي ســن مبكــرة ســتو " والقــارئ، والكتــاب، إلــى أن یســتطیع أن  هــو: جعل الصــغیر ینتبــه إلــى ثالثیــةإ
وذلك یعنینا من دون شك علـى اإلسـراع فـي تعلیمـه القـراءة،  ،یعتمد على نفسه في قراءته، ویتوق لذلك ویتشوق إلیه

 ال مـا قبـل السـنة األولـى مـن العمـرولهـذا ظهـر لـون مـن الكتـب ألطفـ ؛ب ویتمنى أن یحققه في سن مبكـرةیحأي ما 
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ـــــة ب ـــــة والثالث ـــــي والثانی ـــــك الت ـــــب تل ـــــداولونهجان ـــــاضالفـــــي دار الحضـــــانة و  ایت ـــــل أن یتعلمـــــوا قـــــراءة الكلمـــــات  ،ری وقب
  .  )1("والحروف

یســتطیع كــان إذا ، المطالعــة علــى هتعویــدو لــه  القــراءةاالســتماع للقصــص عنــد كمــا یجــب أن یشــجع الطفــل علــى   
ات عـن القصـة التـي والعظـص العبـر یتلخـ ویقـدمممـا یبـث الثقـة فـي نفسـه  سـمع األب واألم قراءتـه؛یو لوحده   القراءة
 كحــب الحلــوى ،ویجــب غــرس حــب القــراءة فــي نفــس الطفــل.فهمــه لمــا قــرأنكتشــف مــدى ســعة  حیــثأو ســمعها  قرأهـا

   .العلمطالع وحب ا بالقراءة واالشغوفً و  اذاتیً  افیولد في نفسه دافعً  واللباس الجدید،
، فهـو الذي یناله من األسرة علـى فعـل مـا بالترغیب والثواب اكثیرً إن الطفل یتأثر : التربیة بالثواب والترغیب -3-4

علـى فعـل أو إقدامـه في حاجة إلى الثواب لحظـة "  فنراه ،ابسیطً   ولو كانجز عمًال نویرغب فیه متى أ ،للثناء محب
لـذلك هــو فـي حاجــة إلـى مــا  ؛ولضــعف قوتـه عــن االحتمـال ،وذلــك لضـعف إرادتـه أمــام المغریـات ،قـول مـا یــراد منـه

وال یغنـي  ،وتتعدد كیفیات اإلثابة ما بین معنوي وآخـر مـادي، وكالهمـا مطلـوب یحمله على التمسك والتجلد واإلقدام
وینبغــي علـى المربــي إذا وعــد بثـواب أو جــائزة أن یــوفي بمـا وعــد مــن  أحـدهما عــن اآلخـر خاصــة فــي هـذه المرحلــة،

كبیــر علـى الطفـل، مـن جهـة أنـه ال یثــق فـي وعـد المربـي، ومـن جهـة التــأثیر  الثـواب، فـإن إخـالف الوعـد فیـه ضـرر
السیئ في اإلقتداء به، ومما یعین المربي على الوفاء أن ال یعد بمـا ال یمكـن تحقیقـه فـي الواقـع، أو یصـعب تحقیقـه 

ممـــا  ؛مــثًال  ةائر كمــا ال یعــد بـــأمر كبیــر ال یتناســـب مــع المطلـــوب كالوعــد بمبلــغ مـــالي ضــخم، أو القیـــام برحلــة بالطـــ
  .)2("یجعله یتقاعس عن الوفاء

ـي أن ال نبالغ فـي الثـواب والمكافـأكما ینبغ فیصـبح  ،اة حتـى یتمـرد الطفـل ویصـبح یـؤدي أبسـط األمـور بالمقابـل دائمً
ـ بــوین األ ىعلــف  ،ویقــوم بمعظـم األعمــال مـن أجــل الحصــول علـى الثــواب أو المكافـأة ،ال یحــب الخیـر لآلخــرین انفعیً

وحـب الخیـر للنـاس دون  ،اإلنجـاز لذاتـه وقیمتـها بحب ربطه دائمً و  ا،في العمل مهما كان بسیطً  هترغیبو حث الطفل 
  .حسن عند اهللا تعالىالعمل الوالتذكیر بالجزاء على  ،انتظار الجزاء منهم

خـالل نهیـه ودفعـه عمـا ال ن الترهیب والعقاب یعتمد علیها في تربیة الطفل مـن إ: التربیة بالترهیب والعقاب -3-5
معاقبتـه إذا لـم و وذلـك مـن خـالل تبصـیره باألعمـال التـي ال ینبغـي القیـام بهـا،  فعله من األعمال المشینة ینبغي علیه

فــي حالــة   یعــیش ال حتــى ،نبــالغ فــي اســتعمال القســوة والترهیــب المفــرط علــى الطفــلال أن ویجــب  ،یلتــزم بــاألوامر
فإن خالف ذلك في بعض األحوال مـرة واحـدة فینبغـي التغافـل "إفراط وال تفریط،ل شيء، ولكن ال رعب وخوف من ك

ا والسـیما  إذا سـتره الطفـل واجتهـد فـي إخفائـه، فـإن عـاد ثانیـة فینبغـي أن یعاقـب ســرً  ،عنـه وال یهتـك سـره وال یكاشـف
یـف الشـدید عنـد الخطـأ إیاك أن تعود لمثل هـذا فتفضـح بـین النـاس، ومـع ذلـك فـال تسـتخدم معـه لغـة التعن: ویقال له

وینبغــي أن یمنــع مــن كــل مــا یفعلــه خفیــة، فهــو لــم یخفیــه إال وهــو یعتقــد أنــه قبــیح، فــإذا تــرك تعــود فعــل القبــیح، كمــا 
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ویعلــم آداب الجلــوس وآداب الحــدیث،وأن یحســن  والریاضــة حتــى ال یغلــب علیــه الكســلیعــود علــى المشــي والحركــة 
  .)1("وأن یوسع له المكان ویجلس بین یدیه  ،االستماع لها بمن هو أكبر منه سنً توقیر و االستماع، 

إلــى العقـــاب البــدني علــى أنـــه  إذا قــرر معاقبـــة الطفــل ،فـــي العقــاب وال ینبغــي أن تتجــه همـــة المربــي أول شــيء"   
العقاب المفضل، بل هو كما قالوا آخر الدواء الكي، والعقاب البدني فـي هـذه السـن الصـغیرة غیـر مرغـوب فیـه، ولـه 

وذلـك أن  ،الشـدة علـى المتعلمـین مضـرة بهـم( أضرار كثیرة، كما أشـار إلـى ذلـك ابـن خلـدون فـي مقدمتـه حیـث یقـول
الملكة، ومن كـان مربـاه بالعسـف والقهـر  ؛ ألنه من سوءتعلم سیما في أصاغر الولدإرهاق الحد في التعلیم مضر بال

الممالیـك أو الخـدم، سـطا بـه القهـر وضـیق علـى الـنفس فـي انبسـاطها وذهـب بنشـاطها ودعـاه إلـى من المتعلمـین أو 
علیـه وعلمـه  القهرا من انبساط األیـدي بـوهو التظاهر بغیر ما في ضمیره، خوفً  ،الكسل وحمله على الكذب والخبث

ــــ المكـــر والخدیعــــة لــــذلك وفســــدت معـــاني اإلنســــانیة التــــي لـــه مــــن حیــــث االجتمــــاع  ،اوصـــارت لــــه فهــــذه عـــادة وخلقً
وینبغـي للمربــي أن یتـدرج فــي  أن ال یسـتبد علــیهم فـي التأدیــب لمعلـم فــي متعلمـه والوالــد فـي ولــدهفینبغــي ل...والتمـدن

عقوبــة الطفــل فتكــون لدیــه عقوبــات متعــددة، لیســت علــى منــوال واحــد فــي الشــدة، فیســتخدم منهــا فــي كــل موقــف مــا 
أو  األحـــوال عقوبـــة بدنیـــة حســـیة كالضـــربالعقوبـــة وال نجعلهـــا فـــي كـــل ا فـــي ع أیًضـــیـــیجـــب التنو حیـــث . )2()یناســـبه

ألن الهـدف  ؛،إلـى النتیجـة المرجـوة مـن العقـاب ، وهـو ال یـؤدياللفـظ والفعـلد وجرح كرامته بسوء أسالیب تحقیر الول
بیـــه إلـــى الخلـــق الحســـن، وضـــمان عـــدم العـــودة إلـــى الفعـــل لغـــرض التوجیـــه والتن امـــن العقـــاب لـــیس القصـــاص ولكنـــ
ن الوالـدایلجـأ كـأن  وأ ،عـل الفعـلولـیس علـى فا لفظیـة بـاللوم والعتـاب علـى الفعـل السیئ، فنكتفي بأن تكـون العقوبـة

دم البشاشـة فـي وجهـه أو الضـحك ، وعـم الكالم معـه لمـدة مـن الـزمنإلى أسالیب أخرى كاإلعراض عن الطفل، وعد
ونكتفـي  ،بالعصـا أو السـوطمـع تجنـب الضـرب  ،خر حـللبدنیة آواإلقبال على غیره من إخوته، وجعل العقوبة ا معه

  .ببعض الضربات بالید على دبر الولد أو على أطراف یدیه أو رجلیه 
عطـاء  فـيإن األسـرة لهـا عـدة میـادین ینبغـي اإلحاطـة بهـا  :تربیة الطفل فـي األسـرةمیادین  -4 كـل تربیـة الطفـل وإ

ب وحیــة والمعنویــة المادیــة والر  لبنــاء شخصــیة إنســانیة متكاملــة الجوانــب  ؛حقــه ومســتحقه مــن التربیــة والتوجیــه جان
فتنشـأ شخصـیة  ، یؤثر على بقیـة الجوانـب هذه الجوانب من جانبتكوین اختل ألنه إذا  ؛والنفسیة والصحیة والعقلیة

  :التاليك في التربیة والتي ندرجهاالتي ینبغي اإللمام بها میادین ومن أهم ال ،سویة منهكة القوة، كثیرة العیوب غیر
والمتمثلـة فـي مشـاعر الـنفس وطاقـة الـدوافع  لطاقـة الحیویـة المنبثقـة مـن الجسـماتلـك هـي :"الجسـمیةالتربیة  -4-1

وحینمــا نــتكلم عــن التربیــة الجســمیة  )3("طاقــة الحیــاة الحســیة علــى أوســع نطاقهــا...،الفطریــة والنزعــات واالنفعــاالت
 جســـم، حتـــى ال ینـــتج عنهـــا ســـلوك منـــافنقصـــد بـــذلك كـــل تهـــذیب أو توجیـــه لهـــذه الطاقـــة الحیویـــة المتدفقـــة مـــن ال

وتنمیــة  تـهطاقلتفریـغ الفـائض مـن  لعـب الهـادف للمعـاییر االجتماعیـة، كمـا یجـب إشـغال الطفـل فـي هــذه المرحلـة بال
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 ؛وتشــجیع اللعـب الجمــاعي وركـوب الخیــل والرمایـة كالســباحة  الجسـم والعاطفــة النفسـیة مــن خـالل ممارســة الریاضـة
ـــ ممــا یحفـــظ صـــحة الطفــل ویقیـــه مـــن األمــراض وینبغـــي  ،  ا بعمـــل تربـــوي مفیـــدالطفـــل أیضــ وجهـــد ا شـــغل وقــتدائمً

كمـــا بإمكـــان ضـــم الطفـــل إلـــى بعـــض النـــوادي  الحـــروف، كتابـــةهـــا و تلویناألزهـــار و  رســـمكتنظیـــف حدیقـــة المنـــزل، 
إلـى بعـض النـوادي التـي تعلـم المهـن ضم الفتـاة تو  ریاضي ن نضم الفتى إلى ناد، كأالریاضیة حسب الجنس والرغبة

وال نقصـد بـذلك عـدم  ،الشـوارعاللعـب فـي  أویضیع وقتـه فـي مشـاهدة التلفـاز  جل أن الأ، من والحرف النسائیة مثًال 
ـ أنا یجب لكن أیًض  ،عب ضروريلفال ،ترك الفراغ للطفل في اللعب ، یقـول أبـو حامـد الغزالـي فـي ایكون اللعـب هادفً

ـ:"(لطفـلتأكید ضرورة اللعـب ل  یسـتریح فیـه ا جمـیًال ینبغـي ألن یـؤذن للطفـل بعـد االنصـراف مـن الكتـاب أن یلعـب لعبً
ـ رهاقـه إلــى الـتعلم دائمً ـن تعـب الكتــب بحیـث ال یتعـب فــي اللعـب، فــإن منـع الصـبي اللعــب، وإ ا یمیــت قلبـه، ویبطــل م

  .)1()"وینغص علیه العیش حتى یطلب الحیلة في الخالص منه ،هذكاء
-وهـو فـي الوقـت نفسـه  یكـون عرضـة لألمـراض أكثـر مـن غیـره، الصـغر الطفل في سن" :صحیةالالتربیة  -4-2

كمـا یعتنـي بهیئتـه  ،فعلـى المربـي أن یتفقـده ویتحسسـه ،ال یدرك بصورة حسـنة وضـعه الصـحي أو العنایـة بـه -اغالبً 
مـالي (ألسـماء بنـت عمـیس نحیفة ونحیلـة فقـال ) ض(أجسام أبناء جعفر بن أبي طالب  ومنظره، فقد رأى الرسول

قالــــت  ،)هــــمأرق: (ولكــــن العــــین تســـرع إلــــیهم، فقــــال ،ال: فقالــــت) أرى أجســـام بنــــي أخــــي ضــــارعة؟ تصـــیبهم الحاجــــة
عـــن  ، فقـــد استفســر الرســول )الجســم النحیــف الضــاوي: الضـــارع)(خرجــه مســلمأ(.)هـــمأرق: (فقــال ،فعرضــت علیــه

 .)2("ن ذلك من العینلیهم لما علم أین عسبب نحافة جسم الطفل وأرشد إلى رقیهم لدفع الع

نفسـه مـن األمـراض، مـن خـالل  قـيیوتعلیمـه كیـف  بل المـرضقوینبغي على الوالدین تقدیم الوقایة الصحیة للطفل 
ظافــة لباســـه نو الوضـــوء رغیبـــه فــي والطهــارة مـــن الحــدث وت ق النظافــة وطهـــارة الجســم مـــن الخبــثإرشــاده إلــى طـــر 

  .وغذائه في كل األحوال

فـــإن التربیـــة  ،اإلدراكیـــة تـــؤدي إلـــى نمـــو العقـــول وزیـــادة القـــدرات العقلیـــة أو التربیـــة العقلیـــة":التربیـــة العقلیـــة -4-3
عقـــل للأو هـــي توجیـــه   )3("أكبـــر ثـــروة وأكبـــر رأس مـــال فـــي حیـــاة األمـــةالعقلیـــة تـــؤدي مـــن هـــذه الناحیـــة إلـــى زیـــادة 

الحــق والباطــل الخیـر والشــر، فــي إطــار ضــوابط معینــة، وتبصـیره بــالعلوم والمعــارف التــي یجــب معرفتهـا للتمیــز بــین 
ل ومراقبـــة قدرتـــه علـــى التخیـــ اعتقـــاده بوجـــود خـــالق للكـــونویرســـخ التأمـــل فـــي المخلوقـــات ممـــا یزیـــد إیمانـــه  كـــتعلم

  .واإلدراك
  ")4(:أن أهم ما ینبغي على األبوین اإلحاطة به في التربیة العقلیة ما یلي 
تنمیـــة القـــدرات العقلیـــة فـــي مراحـــل التربیـــة و .األمـــراض العقلیـــة وأســـباب التخلـــف العقلـــيوقایـــة العقـــل مـــن أســـباب " -

 .على منهجیة التفكیر المنطقي اإلسالمي للوصول إلى الحقائق المادیة والمعنویة هتدریبو .لإلنسان
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أیـن مـا (أحـد العلمـاء بهـا یـرى أدلـة اهللا، كمـا قـال و  ینظر إلـى دنیـا العلـوم ،مؤمنة بها ابتكاریهتكوین عقلیة علمیة  -
  .)األعلىلوم رأیت األدلة على وجود الخالق اتجهت ببصري في دنیا الع

عـــن ات، وعـــن الحكمـــة فـــي مبـــادئ الـــدین، تكـــوین عقلیـــة حكیمـــة بهـــا یبحـــث النـــاس عـــن الحكمـــة فـــي المخلوقـــ -
َت ﴿ :ل تعـالىقـا شءاعیة، فالحكمة مهمة فـي تربیـة الـنالتصرفات والسلوكیات الحكیمة في العالقات االجتم ـؤْ ُ ـن ی مَ وَ

رًا َكثِیراً  يَ َخیْ ْد ُأوِت َة فَقَ  .}269: البقرة{﴾ اْلِحْكمَ

 وتكـوین الشــعور بالمســؤولیة العلمتكـوین روح االلتــزام بــو ، حــل المشــكالت الفردیـة واالجتماعیــةتـدریب العقــل علـى  -
دراســـة الحقـــائق التـــي یوجـــه اإلســـالم بیـــان طریقـــة و ، حـــو الـــتعلم وطلـــب العلـــم باالســـتمرارن ةتنمیـــة المیـــول اإلیجابیـــو 

 ."المتعلمین إلیها

أول مـا تعنـي حمایتهـا ممـا یشـوه جوهرهــا "التربیـة الروحیـة هـي تربیـة للـروح وتزكیـة للـنفس، :التربیـة الروحیـة-4-5
ــــ ،وأســــباب مرضــــها وتعنــــي كــــذلك  ،ا تنمیتهــــا بتغــــذیتها وریاضــــتها بالعبــــارات المختلفــــة بأســــالیب خاصــــةوتعنــــي ثانیً

ولتكـون علـى  ؛وترقیتهـا لتسـتطیع التقـرب إلـى خالقهـا ،المختلفـةثـم تحلیتهـا بالفضـائل  ،تخلیتها من الرذائلتطهیرها و 
ألن الحیـاة الروحیـة هـي التـي تضـفي  د منـه العـون واإلشـراق والطمأنینـة؛سـتمولت ؛السـر والعلـنفي صلة مستمرة به 

هـي األكثــر لتربیـة الروحیــة فا .)1(" فـي اآلخــرة مـل الســعیدجـة فــي الـدنیا واألشــراق والبهإلعلـى حیـاة اإلنســان القـوة وا
وتحفظــه مــن  یــث تــربط الطفــل مــن أول أمــره بــاهللا فــي بنــاء شخصــیة الطفــل التــي تبــدأ ببنــاء العقیــدة والعبــادة حتـأثیرً 

بـادات المطلوبـة للتقــرب وتعلیمـه الع تعلـیم الطفــل وتوجیهـه نحـو عقیدتـه ولألسـرة دور كبیـر فـي"الضـیاع واالنحـراف 
 یقـول اإلمـام الغزالـي" )2(والثـواب والعقـاب  والمسـموح والممنـوع والشـر الخیـر كما تعلمه كیف یمیـز بـین من الخالق،

ـــ هعلـــم أن مـــا ذكرنـــا مـــن أمـــور العقیـــدة، ینبغـــي أن یقـــدم إلـــى الصـــبي فـــي أول نشـــوئه، لیحفظـــا( ثـــم ال یـــزال  ،احفًظ
وذلــك ممــا  ؛م االعتقــاد واإلیقــان والتصــدیق بــهثــم الفهــم، ثــ ،الحفــظ ا، فابتــدأوهفشــیئً ا ینكشــف لــه معنــاه فــي كبــره شــیئً 

یحصــل فــي الصــبي بغیــر برهــان، فمــن فضــل اهللا ســبحانه وتعــالى علــى قلــب اإلنســان أن یشــرحه فــي أول نشــوئه 
طریــق إلــى وال: غیــر حاجــة إلــى حجــة أو برهــان، ثــم یــدلنا علــى الطریقــة فــي ترســیخ العقیــدة، فیقــولفــي لإلیمــان، 

، فــال یــزال اعتقــاده یــزداد ویشــتغل بالعبــادات هیــتقویتــه یكــون باالنشــغال بــتالوة القــرآن وتفســیره وقــراءة الحــدیث ومعان
وبمــا یـرد علیـه مــن الشـواهد األحادیـث وفوائــدها وبمـا یسـطع علیــه  یقــرع سـمعه مـن أدلــة القـرآن وحججـه ا بمـارسـوًخ 

      .)3( )من أنوار العبادات ووظائفها
الطفولــة لیســت مرحلــة ف" ، هــاوال عقــاب حتــى یحــب أداءوال تخویــف تعلــم الطفــل هــذه األمــور دون تعنیــف یجـب و    

نما هي مرحلة إعداد وتـدریب  ـوعبـادة اهللا تفعـل فعـًال  وتعویـد للوصـول إلـى مرحلـة التكلیـفتكلیف وإ ا فـي نفـس  عجیبً
الصـالة عـن كیفیـة تعلـیم فـي ، جـاء  م انفعاالتـهوتلجـ اهللا عز وجل وتهدئ من ثورات نفسهتشعره باالتصال ب الطفل،
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ربـط الوالـدین علـى ف،  )1(")أبـو داود)(واضـربوه علیهـا ابـن عشـر ،علموا الصبي الصـالة ابـن سـبع سـنین:(قال النبي
 وأذكــار الصــباح والمســاء رمضــانوصــیام ، ة فــي المســجدتعویــده الصــالة فــي وقتهــا جماعــمــن خــالل ؛ الطفــل بــاهللا

ــ:" لجنامقــداد یــیقــول ، وغیرهــا ا ابتــداء مــن المرحلــة ینبغــي علــى األســرة أن تبــدأ هــذه التربیــة بــالتعلیم والممارســة معً
وال یعاقـب إذا  دون اسـتخدام القـوة والقهـر والضـرباالبتدائیة، وذلك بتعلیم الصالة وأداء الصالة بالترغیب والتشـجیع 

 أو هـا ونشـأ علیهـا فـال یصـعب علیـه أداؤهـا عنـد البلـوغأداءعتـاد اا حتـى إذا مـا ئً یا فشـاء بعـض العبـادات شـیئً ترك أد
  . )2(عندما یكلف بالواجبات

ــ یمــان بــاهللا ومالئكتــه والمعاملــة، فتبنــى العقیــدة علــى اإلأمــور هــي العقیــدة والعبــادة  ةتقــوم التربیــة الروحیــة علــى ثالث
وهـــذا یغـــرس فـــي الطفـــل بعـــض الصـــفات اإلنســـانیة واالجتماعیـــة،  ،وكتبـــه ورســـله والیـــوم اآلخـــر بالقـــدر خیـــره وشـــره

والتعــاون والتقــوى، أمــا العبـــادة فتتمثــل فــي تربیــة الطفــل وتعویــده القیــام بـــأداء والتضــحیة والمحبــة والرحمــة كاإلیثــار 
الصالة في وقتها، تعویـده علـى الصـدقة مـن مصـروفه الخـاص وصـیام بعـض أیـام رمضـان، أمـا المعـامالت فتشـمل 

  .تزامه ببعض اآلداب االجتماعیة، كزیارة األقارب واحترام الجارال
مــن أهــداف التنشــئة االجتماعیــة  تربیــة الطفــل علــى الخلــق القــویم الــذي ترضــى عنــه  إن":خالقیــةالتربیــة األ-4-6

وهـي  ،حسـن الخلـق زینـة اإلنسـانو " الحسن هو الغرض الحقیقي للتربیة ن الوصول إلى الخلقوإ  )3("األسرة والمجتمع
 وسـوء ولدخولـه الجنـة فـي اآلخـرة باب سـعادة اإلنسـان فـي هـذه الحیـاةمن أسوهي   ،ا في المجتمعمحبوبً  التي تجعله

 لتــين األخــالق التــي ینشــأ علیهــا الطفــل هــي اوإ ، )4("األخــالق مــن أســباب شــقاوة اإلنســان ودخولــه النــار فــي اآلخــرة
ن ،والوالــداالفطــرة  علــىفالطفــل كمــا هــو معلــوم یولــد  ،تلقــائيوتنطبــع علیــه بشــكل  ،یــوم فــي ســلوك الوالــدین لیرهــا كــ
لــى بــر األمــان، مــن الــنقش الحســن والبنــاء األخالقــي القــویم، فــیلقن الطفــل إ عــن توجیــه هــذه الفطــرة والنئالمســهمــا 

 ،والقریـبأفـة بالجـار ور  ،وتـوقیر الكبیـر ،واألدب مـع األخـوة ،تـرام الوالـدین وطاعتهمـااآلداب األخالقیة مـن تحیـة واح
وزرع األخــالق الحســنة مــن صــدق وأمانــة وحــب الخیــر  ق الذمیمــة كــالغیرة والحســد والحقــدوتطهیــر قلبــه مــن األخــال

وترتقـي بهـا إلـى بنـاء شخصـیة سـویة معتدلـة  التـي تزكـي الـنفس ،والوفاء بالوعد وغیرهـا مـن اآلداب األخالقیـة للناس
منـــذ  الطفـــل األخـــالق الحســـنة نفـــس حشـــه، لكـــي نرســـخ فـــيوف خالیـــة مـــن األمـــراض النفســـیة بعیـــدة عـــن لغـــو الكـــالم

  .الصغر
مــع عـــادات  تنشــئة الطفــل تنشـــئة تكفــل لــه االنــدماج" التربیــة االجتماعیـــة للطفــل تعنــي:االجتماعیــةالتربیــة -4-7 

امــل تقــدم هــذا المجتمــع وتطــوره نحــو وتضــمن التكیــف مــع ظروفــه وتهیئتــه لیكــون مــن عو  وتقالیــد وطبیعــة مجتمعــه
اآلداب والرقابــة االجتماعیــة  تربــي الطفــل علــى أداء الحقــوق والتــزام ظــاهرة ســلوكیة وجدانیــة " و هــي أ.)5("األفضــل
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وقوتـه وتباینـه تجربـة وواقعـا أن سـالمة المجتمـع  ومـن الثابـت ،تزان العقلي وحسن السیاسة والتعامل مـع اآلخـرینالوا
  . )1("عدادهموتماسكه مرتبطان بسالمة أفراده وإ 

مـــن خـــالل ســـهر الوالـــدین علـــى أن یســـلك الطفـــل الســـلوك الســـلیم بالتوجیـــه  ،والتربیـــة االجتماعیـــة تبـــدأ مـــن األســـرة 
فـي أربعـة أشـكال وتظهـر التربیـة االجتماعیـة  ،وتكوین الضمیر االجتمـاعي لدیـه ،یةوتعلم األدوار االجتماعوالضبط 

  )2(":هي كالتالي
والتحـــــدث بثقـــــة دون  ،واالتـــــزان االجتمـــــاعي ،راءة والحســـــابالقـــــ اكتســـــاب الســـــلوك المرغـــــوب فیـــــه مثـــــل مهـــــارات -

األمانــة، الوجــدان أو الضــمیر الحــي، الثقــة ، النظافة،راكتســاب القــیم المقبولــة ثقافیــا مثــل اإلخــالص، اإلیثــاو ،..قلــق
  ...الطموح

الكــف عــن ...الغضــب، التبــول مثــل الطبیعـة العدوانیــة، التواكلیــة، البكــاء، ،الكـف عــن الســلوك غیــر المرغــوب فیــه -
  ..."، النرجسیة، الكذب الغش، والخداعالقیم المرفوضة مثل الكراهیة، الكسل

كمــا ینبغــي علــى األســـرة أن تعمــل علــى غــرس االنتمـــاء القــومي فــي نفــس الطفـــل مــن حــب الــوطن واالعتـــزاز      
     .معتز بتراثه وماضیه، بل ینشأ مفتخرا و سالمیة حتى ال ینشأ محبطا منهزمابقومیته العربیة اإل

لصــراحة والشــجاعة والشــعور تربیــة الطفــل منــذ أن یعقــل علــى الجــرأة وا" التربیــة النفســیة هــي:التربیــة النفســیة-4-8
 طـــالقواالنضـــباط عنـــد الغضـــب والتحلـــي بكـــل الفضـــائل النفســـیة والخلقیـــة علـــى اإل خـــرینوحـــب الخیـــر لآل بالكمـــال

سـن التكلیــف، أن یقــوم بالواجبــات المكلــف حتــى یســتطیع إذا بلــغ ...واتزانهــان شخصــیة الطفــل وتكاملهـا وهـدفها تكــوی
أن یعلمـا الطفـل منـذ نعومـة أظـافره علـى الجـرأة واإلقـدام یجـب علـى الوالـدین ف. )3("بها على أحسن وجـه وأنبـل معنـى

وأمــراض  ،والشـعور بـالنقص الضـطرابات النفســیة كالخجـل والخـوف واالنطـواءاویحـرراه مـن والحیـاء مـن اهللا والنـاس 
وحــرص وكبــر حتــى تنشــأ نفســه طــاهرة عفیفــة تقودهــا الــنفس المطمئنــة بعیــدة عــن قیــادة القلــوب مــن حســد وبغــض 

  .أو إغراء الشیطان أو النفس األمارة بالسوءالهوى 
وأول شــهوة تظهــر فــي الطفــل هــي شــهوة حــب الطعــام والغیــرة مــن  ،قمــع الشــهواتفیجــب تــرویض نفــس الطفــل علــى 

، كمـا یفضـل ، فیتعلم حب اآلخرین واالبتعاد عن الشبع حتى ال تنمو فیه غریزة إتبـاع الهـوى دون قیـد أو شـرطأقرانه
ود األدب فینشــأ علــى الصــراحة التامــة والجــرأة الكاملــة، ضــمن حــد لحــق ونصــر المظلــومقــول اشــغله بــأمور أخــرى ك

نــزال النــاس منــازلهم، اآلخــرینواالحتــرام ومراعــاة شــعور  ال وإ والصــراحة إلــى قلــة  ،فــإن الجــرأة ســتنقلب إلــى وقاحــة وإ
ن، وعلینـا أن نمیـز بـین الحیـاء والخجـل للفــرق الواضـح بینهمـا فالخجـل هـو انكمـاش الطفـل وانطــواؤه أدب مـع اآلخـری

فلــیس مــن الخجــل فــي  ،منــاهج الفضــیلة وأدب اإلســالمالتــزام الطفــل وتجافیــه عــن مالقــاة اآلخــرین، أمــا الحیــاء فهــو 
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، وارتكـاب المعصـیة ولـیس مـن الخجـل فـي شـيء شيء أن نعود الولد منذ نشأته على االستحیاء مـن اقتـراف المنكـر
  .ن المحرماتحین نعود الطفل على توقیر الكبیر وغض البصر ع

التربیة الجنسیة هي تعلیم الطفل األمـور المتعلقـة بتناسـل الجـنس البشـري وكیفیـة المحافظـة  :جنسیةالتربیة ال-4-9
الطاقـــة "، لكـــون ألن الطفـــل الصـــغیر ال یســـتوعب هـــذه األمـــور وهـــو صـــغیر ؛وأن ذلـــك یكـــون علـــى مراحـــل ،علیـــه

، أمـا فـي مرحلـة الرضـاعة، وال یجب القلق عند اكتشاف الولید ألعضائه التناسلیة فـي في حالة كمون هالجنسیة عند
أسـماء أجـزاء الجسـم بمنهـا تعریـف الطفـل  فیجـب علـى الوالـدین والمـربین مراعـاة العدیـد مـن األمـور  الطفولـة المبكـرة

، مــع اإلشــارة إلــى الــتحفظ االجتمــاعي علــى هــذه التســمیات مــن ا األعضــاء التناســلیة بشــكل طبیعــي وصــریحوضــمنیً 
وتعریــــف الطفــــل  ،أســــئلة الطفــــل دون إفـــراط أو تفــــریط ب اإلجابــــة علـــىبـــاب قواعــــد األدب االجتمــــاعي، كـــذلك یجــــ

، ویجــب عــالج خــرالفــرد، أي دون انتقــاص مــن جــنس عــن آبــالفروق بــین الجنســین دون ربــط الشــأن الفــردي بجــنس 
وكـذلك تـدریب ، كاللعـب والجـري مواقف العبث الجنسي بحكمة وصرف الطفـل وتحویـل نشـاطه إلـى نشـاط بنـاء آخـر

  . )1( ضبط النفس خلقیاعلى الطفل 
ویجـب أن  ،تمـوا بتوعیـة أبنـائهم بـأمور جنسـهمفعلـى الوالـدین أن یه فات الجنسـیة تبـدأ مـع بـدء الحیـاة،ن االختالإذ إ"

ین مناسـبة لمـدارك الطفـل كـون أجوبـة الوالـدوأن ت ،العلمیـة بالتـدرجر الحقائق وذكتكون التوعیة قائمة على الصراحة 
مــع وجــوب عــدم المبالغــة فــي أمــور تفســیر بعــض المفــاهیم والتســاؤالت  وقــائع الحیــاة فــيســتفادة مــن واال ومفاهیمــه

  .)2( كي ال یصاب بالعقد النفسیة والمخاوف التي ال لزوم لها واإلقناع، بل یتم ذلك بالشرح واإلیضاح ،نهيال
وتوعیتــه بضــرورة  ،ذلـك ن أول مـا یربــى علیـه الطفــل فـي ســن مبكـرة تعریفــه بأعضــائه التناسـلیة وعــدم المبالغـة فــيإ 

ـــیهماالوتعلیمـــه  ،وعـــدم النظـــر إلـــى عـــورتهم ،ســـترها أمـــام النـــاس ـــیم الطفـــل وتوعیتـــه و " ســـتئذان عنـــد الـــدخول عل تعل
الطفـل وترعـرع ومصارحته منذ أن یعقل القضایا التي تتعلق بالجنس وترتبط بالغرائز وتتصـل بـالزواج حتـى إذا شـب 

ـ ،یحـرم وتفهـم أمـور الحیـاة عـرف مـا یحــل وعـرف مـا ا وعـادة فـال یجــري وراء وأصـبح السـلوك اإلســالمي المتمیـز خلقً
  . )3("المجتمعتحلل شهوة وال یتخبط في طریق 

  )4( :یجب على الوالدین والمربین مراعاة الجوانب التالیة في التربیة الجنسیة وهي كما یلي
بمــا فــي ذلــك أعضــائه التناســلیة الخارجیــة لكــل مــن  ،القیــام بالتربیــة الجنســیة وتعریــف الطفــل أســماء أجــزاء الجســم -

الجنســین مـــع اســـتخدام المصـــطلحات العلمیـــة ویجـــب الصـــراحة فیمــا یخـــتص بالجســـم فـــي حـــدود األســـرة مـــع بعـــض 
 .التحفظ في المجتمع

حـول الجـنس حـین یسـأل بمـا یتناسـب مـع مسـتوى فهمـه دون تفصـیل زائـد  ،اإلجابة الموضوعیة عن أسئلة الطفـل -
 .عالودون انف

                                     
 . 292-291مرجع سابق ، ص  :عبد الواحد علواني) 1(

 .69مرجع سابق، ص: إبراهیم ناصر) 2(

 .  499مرجع سابق، ص: عبد اهللا ناصح علوان )3(

  .229ص، 1999، مصر، القاهرة، 5ط، عالم الكتب، -الطفولة والمراهقة -علم نفس النمو: د السالم زهرانحامد عب )4(
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وتقبـل الفـروق بــین  ،ا أو أنثــىل دوره الجنسـي كونـه ذكـرً تعریـف الطفـل الفـروق بــین الجنسـین والعمـل علـى أن یتقبــ -
 .خر لما لذلك من أهمیة في تطوره الجنسي فیما بعدوأال یقلل من شأن الجنس اآل الجنسین خاصة عند البنات

كاللعـــب  ،وصـــرف الطفـــل وتحویـــل نشـــاطه إلـــى نشـــاط بنـــاء آخـــر مواقـــف العبـــث الجنســـي بحكمـــة وهـــدوء عـــالج -
كـل هـذا أجـدى مـن العقـاب ومـا یجـره مـن  أي توتر انفعالي یعاني منـه الطفـل،والجري والتفاعل االجتماعي، وعالج 

 .أضرار لصحة الطفل النفسیة

والتربیــة ، ك الجنســير الخلقیــة الخاصــة بالســلو ســبة وتعلیمــه المعــاییتــدریب الطفــل علــى ضــبط الــنفس بدرجــة منا -
    .یرها من األسالیب المتبعة في تربیة الطفلوغ "اإلنسانیة الكاملة هي التي تتضمن قوى اإلنسان وملكاته جمیعها

    
تسـتجیب  میادین كثیرة ومتعددة تستطیع من خاللهـا األسـرة تنشـئة الطفـل تنشـئة متكاملـةفي األسرة أسالیب و لتربیة ل 

بالتربیـــة بالقـــدوة والتعویـــد والممارســــة ذا شخصـــیة متزنـــة وذلـــك  اصــــالًح  اوتكـــون فـــردً  لحاجاتـــه وتحـــد مـــن مشـــكالته
التربیـــة الجســـمیة والصـــحیة أمـــا المیـــادین فمـــن خـــالل  ،والترهیـــب والعقـــاب والثـــواب والترغیـــب وغیرهـــا مـــن األســـالیب
  . والعقلیة واالجتماعیة والنفسیة واألخالقیة والروحیة والجنسیة
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المبنى واألثاث : من حیث تلف عن المراحل التعلیمیة األخرىهي مؤسسة تربویة تخ:تعریف الروضة - 1 

والغرض منها تهیئة  ،قة سویة في مرحلة ما قبل المدرسةوالبرنامج واألنشطة المختلفة التي تساعد الطفل بطری
 )1(وتقبل هذه الریاض الطفل السوي من أربع إلى ست سنوات ،أي مرحلة اإللزام ،الالحقةدراسیة الطفل للمرحلة ال

نما یتعدى  فال وحراستهم أثناء غیاب والدیهممؤسسة تربویة اجتماعیة، دورها ال یقتصر على رعایة األطأو هي  وإ
م بالمعاني والمعارف وتعلیمهم ومده الیقظة الفكریة لألطفالتربویة تعمل على تنشیط  ا مؤسسةحدود ذلك باعتباره

وباعتبارها مؤسسة  ،وهو المدرسة ،لتأهیلهم للدخول على عالم جدید ؛األساسیات األولى في الحساب والقراءة
إلى جانب ذلك فهي تعمل على تنمیة قدراتهم وتوسیع  االجتماعیةفهي تمدهم بالخبرات والمعاییر  ،ةاجتماعی
  .معارفهم

 ،ة والعقلیة والحسابیة في شكل مسلریاض األطفال على تنمیة قدرات الطفل اللغویعمل ت: مناهج النشاط -2
أن اللعب وسیلة تعلم لما یفسحه من ) جون بیاجیه(ویعتبر  ،ا في تربیة الطفولة المبكرةأساسیً ا ویعد الترفیه عنصرً 

روضة األطفال مجموعة من وتوفر  ،تبره نزعة طبیعیة وظاهرة إنسانیةویع ،مجال للطفل لتعلم الشيء الكثیر
  :األنشطة الترفیهیة ألطفالها مثل

ي لتي تعطي للطفل فرصة للنشاط الحركلخ واإ...الجري والقفز والرفع والتعلق وهي تتضمن ،األلعاب التلقائیة -
  .في وسط جماعي

لعبه لهذه األشیاء یتخیل فالطفل أثناء  ،والفك والتركیب یبدو في بناء المكعبات والنماذج  األلعاب التركیبیة، كما -
  .ویكتسب خبرات عملیة مهمة

  .وهذا یساعد الطفل على تنمیة حواسه وقدراته ،األشغال الیدویةو األنشطة الفنیة كالرسم  -
  .الخ...النشاط الموسیقي كالنشید الجماعي والحركات اإلیقاعیة والتمثیل -
 عن الحلول لمواقف ومشكالت معینة التفكیر والبحثاأللعاب الفكریة التي توسع مدارك الطفل وتعتمد على  -
  .)2("تنظیم رحالت وجوالت داخل وخارج المدینةو 
  
  

                                     
 .22ص ،مرجع سابقال :أحمد الشیبانعزیزة محمد ) 1(

  .118المرجع السابق، ص:كمال عبدو نخیري خلیل الجمیلي، بدر الدی )2(
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  :في ریاض األطفال أركان حجرات النشاط والتعلیم -3
وبمنضدة واحدة صغیرة  ا،ركن برفوف توضع كتب األطفال علیهویجهز هذا ال: ركن القراءة والمكتبة -3-1

 سبة وسجادة وبعض الوسائد الكبیرةإن أمكن في وسط الركن مع ما ال یزید عن أربعة من الكراسي المنا  ومستدیرة
الرسم من اإلسفنج السمیك المغطاة بألوان زاهیة، كما یزود هذا الركن بجهاز استماع ومسجل ومجموعة من أوراق 

  .)1("م بعض شخصیات قصتهكأن یرس ،لمن یرید من األطفال أن یرسم واأللوان الشمعیة والخشبیة
ومشاهدة مسرح العرائس وأفالم الكرتون والتمثیل من خالل  ،ا في نشاطات الرسممثل عمومً تی :ركن الفن -3-2

  .تقمص الشخصیات المؤثرة برسمها وتمثیل دورها لتنمیة الموروث اللغوي والكالمي للطفل
باإلضافة إلى  ،یحتاج األطفال إلجراء تجارب تساعدهم على فهم طبیعة األشیاء من حولهم :ركن الطبیعة -3-3

واألحوال الجویة والسماء واألرض واألشجار والحیوانات  الحرة من خبرة مباشرة مع الطبیعةما تتیحه لهم الجوالت 
التي یتم اختیار محتواها بحیث و  ،یووالنباتات وغیرها، ویزود هذا الركن عادة ببعض األدوات واألجهزة وأشرطة فید

حیث تعمل هذه التسجیالت الهادفة على جذب انتباه الطفل  ،)2( "یناسب األطفال وأهداف تعلمهم في الروضة
  .وتثبیت المعلومات في ذهنه وعرض الواقع بصورة مبسطة یمكن استیعابها

الستقاللیة في القبول نزوعه ل و ،في تنمیة ثقة الطفل في نفسه وفي اآلخرین اكبیر  الریاض األطفال دور     
مع تعویده على وجود وقت ال یستطیع أن یفعل  ،،على أن یقرر ما یتعلق به اوتشعره بأنه شخص قادر  ،والرفض

 عاره بالخجل، مع تجنب إحراجه أو إش ،وقواعد سلوكیة یلزمه بها الكبار ا عامةكل ما یرید وأن هناك آدابً  فیه
كما تساعده على  على تنمیة االتجاه العاطفي لدیه والعمل ،تنمیة القدرة على التعبیر عن أحاسیسه وشعورهو 

الطفل وذلك ببث الروح وتساعد األسرة على تربیة  ،يسهولة تكیفه وتفاعله مع الجو األسري والمجتمع المدرس
وذلك  ؛المدرسة لدخولا مستعدً  هجعلمما ی اللعب والعمل الجماعي؛ فيلدیه وتنمیة الرغبة  الخلقیة في الطفل

المالحظة باالجتماعي وتساعده على التعرف على محیطه  ،األولى في الحساب والقراءة والخطبتعلیمه األساسیات 
ومهارات  صحیة عادات بجسمه وصحته من خالل تعویده علىطرق العنایة مه یتعلو  المنظمة واكتشاف البیئة

  .ریاضیةبدنیة و 
  
  

                                     
  .91-90ص ، 1997الفكر العربي، الطبعة الثالثة، مصر، ، دار ریاض األطفال، د الناشفو هدى محم  )1(
  .75ص، 2001، عمان األردن، 1ط، دار الفكر، برنامج ما قبل المدرسة: منى أبوطه، سامي عرفج )2(
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وهـي المؤسسـة  .جیـال، وتعـدهم للحیـاة فـي المجتمـعاأل المجتمع لتربیـةالمدرسة هي المؤسسة التربویة التي أعدها "  

اجتماعیـة  وتـأتي بعـد البیـت مـن حیـث هـذا الوقـت، كمـا أنهـا مؤسسـة ، مـن عمـرها طـویًال وقتً  الطفل التي یقضي فیها
 .)1("التربیــة أحــدها التــي تقــوم بعــدة وظــائف اجتماعیــة تكــون  ،وهــذا یمیزهــا عــن األســرة ،متخصصــة فــي التربیــة فقــط

محافظـة علـى ثقافـة تعمـدها المجتمـع لتربیـة الـنشء بهـدف تعلـیمهم ونقـل المعرفـة إلـیهم  ا مؤسسة تربویةفالمدرسة إذً 
نشـاء فـرد صـالح یحــافظ علـى هـذه الثقافـة ویحمیهـا ،المجتمـع وتمیـزه فالطفـل یـدخل المدرسـة فـي ســن .مـن االنــدثار وإ

االبتـــدائي  :الـــثالث ةتعلیمـــال هـــافـــي مراحل تـــدرج بعـــد أن  ســـنوات وال یغادرهـــا إال وهـــو شـــاب یـــافع) 6-5(مبكـــرة بـــین
المعرفـة ویتخصـص فـي العلـم وتتـاح لـه فرصـة التعـرف علـى فیهـا الطفـل  ىیتلقـ، طول هذه الفتـرة المتوسط فالثانويو 

وبنـاء شخصـیة سـویة  ،وتعدیل سلوكه إذا احتاج إلـى ذلـك ،االجتماعیةمه قیاكتساب و  ،وطبیعة مجتمعهحقیقة نفسه 
الطفـل وتعلـیم فمهمـة القـائم علـى تربیـة  ،على التربیة في المدرسـةالتي ال تتكامل إال بتفاعل دور القائمین و  ،متكاملة

 ،وفر لـه األمـن والشـعور بأنـه مقبـولویـ ،فهو یتقمص شخصـیته ،)الطفل( هكبیرة ومتشعبة فهو یمثل السلطة في نظر 
كــل شــيء یعطیــه قیمــة  ، كمــا أنویحثــه علــى بــذل الجهــد ،ت عــدة مــن اكتســاب الخبــرة والمهــارة ویمكنــه فــي مناســبا

المناسـب والـودي بـین فالقـائم علـى التربیـة قـادر علـى تهیئـة الجـو  ؛ا لـهولـو كـان الطفـل رافًضـ تـأثیر كبیـرلـه  سـیكون
 ألسـرةلفمهمتـه نبیلـة والشـعور بأهمیتهـا أنبـل كمـا أن  ،كما أنه األقدر علـى إثـراء شخصـیة الطفـل وتعمیقهـا ،األطفال

لطفــل إلــى ألن دور األســرة ال ینتهــي بمجــرد دخــول ا"الــدور الفعــال فــي المحافظــة علــى عالقتهــا التربویــة بالمدرســة 
 ،ومـؤثرات أخــرى ،آخـرخــر ومجتمـع حـت أعــین األم أصـبح اآلن فـي عـالم آ؛ فالطفــل الـذي كـان تبـل یـزدادالمدرسـة 

  .)2("فیه ةوتقویة األمور اإلیجابی السلبیة إبعاد اآلثارة في مما یزید من مسؤولیة األسر 
ثرائها في یجابیة یمكن لألسرة تزكیتها المدرسة تمد الطفل بأمور إف كما "، لزیادة سعة الفهم والوعي لدیه نفسیتهوإ

ویتعلم  االجتماعیة لعدة سنواتفیه الطفل كافة الخبرات الحیاة المكان الذي یكتسب  المدرسةیعد بعض المفكرین 
 هذا الجانب من العملیة التربویة أهمیة ، وكما یؤكد الكثیر من التربویین محددة لالستجابةأشكاًال التعاون وینمي 

. الطورین األول والثاني من التعلیم االبتدائيخاصة في  )3("ویجعلون التكیف االجتماعي للطفل في المقام األول
ا من المفاهیم المحسوسة عددا متزایدً الطفل  فرد الفترة التي یكتسب فیهااألولى من حیاة ال العشرتشكل السنوات و "

وبصفة عامة یشكل التعلیم  ، وبالعالقات السببیة التي تحكمه هنو یسكباألشخاص الذین و المتصلة بالعالم 
موضوعیة  ومن التفكیر بذاته إلى نظرة أكثر ،إلى الواقع االبتدائي مرحلة هامة في عبور الطفل من مرحلة الخیال

تسیره لم ا في ع فعاًال مًال بوصفه عاومن مفهوم السیطرة المطلقة للرغبات إلى تصور واقعي لألنا  ، لألمور
ً  اتأثرً  في تصوره لذاته نموه العقلي والوجداني واألخالقيویتأثر الطفل في  ،القوانین   ا بكل ما یجري ا ومستمرً عمیق
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دون خطـر علـى وحـدة وال یمكـن تجزئـة عالمـه  الریـف،نـة وفـي یدمالاللعـب وفـي میـدان له في البیـت والمدرسـة وفـي 
وبـین التربیـة العقلیـة والتكـوین األخالقــي  لخبـرات العائلیــة وخبـرات المدرسـیةنمـوه، فالطفـل بـین التعلـیم والتربیـة وبـین ا

   . )1("في أغلب األحیان
عشـوائیة علـى غیـر علـى الـتعلم بصـورة  یكـون الطفـل مقـبًال االبتدائیـة المرحلـة فـي  :المدرسةالطفل في حاجات  -1

ـــ لمجهـــود الكبیـــرا ، حیـــث یكـــونوعـــي  بصـــفته الموجـــه لخصـــائص الطفـــل  الشخصـــیة أو المربـــي ى علـــى المعلـــمملقً
واعتبـــر " علـــى أســـس معرفیـــة واجتماعیـــة وخلقیـــة حســـب المعـــاییر المحـــددة لـــألداء فـــي هـــذه المرحلـــة، واالجتماعیـــة،
ا حتــى التلمیــذ والمــدرس مســؤول عــن مســاعدة التلمیــذ علــى إدراك أســس تقــویم األداء مبكــرً    مــن أســرةبارســونز كــًال 

ً یصبح التحصیل واإلجادة ف  المدرسـة مؤسسـة اجتماعیـة أنشـأها المجتمـع"على اعتبـار أن  )2(ا لسلوكهي األداء موجه
ــــ لتقابــــل حاجــــة مــــن حاجاتــــه األساســــیة ــــوهــــي تطبیــــع أفــــراده تطبیعً ا یجعــــل مــــنهم أعضــــاء صــــالحین فــــي ا اجتماعیً

  )4(":ليأهمها ما یجات متعددة وأساسیة احأن الطفل یدخل المدرسة وهو محتاج إلى إشباع  حیث  )3(،"المجتمع
  .وحتمیة التعبیر واالستعالم تتمثل في ضرورة شعور الطفل باألمن والطمأنینة والتقدیر :اجات نفسیةح" -
والتوافـق االجتمـاعي والجماعـات التـي یعـیش  والمشـاركة وتظهر فـي رغبـة الطفـل فـي االنتمـاء: جات اجتماعیةحا -

 .فیها

  .التعلیمیة المهارات والخبراتواكتساب  االحتیاجات الرغبة في المعرفةذه ونقصد به: اجات تعلیمیةح -
لیـــتمكن مـــن اســـتخدام طاقاتـــه إلـــى  لـــه الصـــحة البدنیـــة، وســـالمة الجســـم؛ بحیـــث تـــوفر: اجــات صـــحیة وغذائیـــةح -

  .أقصى حد ممكن دونما خلل في كیانه الصحي
ناسـب، وتـوفیر موالملـبس النظیـف ال دون إجهـاد واالنتقـال تساعد على السكن الصحي المالئم: اجات اقتصادیةح -

  .اإلمكانات المادیة المدرسیة للتحصیل الدراسي
حیـــث یســـتطیع أن یمـــارس أنشـــطة وهویــات تقابـــل طاقاتـــه وتكســـبه مهـــارات ضـــروریة لحمایتـــه : ةاجــات ترویحیـــح -

  ."واالقتصادیة االجتماعیة
لحقیقــة علــى جانــب عظــیم مــن وهــذه ا .خــاص مــن أنظمــة التفاعــل االجتمــاعي المدرســة نظــام":المدرســة ظیفــةو  -2

یحـــب علینـــا أن نمیـــز بوضـــوح بـــین  ،ذلـــك ألننـــا إذا أردنـــا أن نـــدرس المدرســـة علـــى أنهـــا وحـــدة اجتماعیـــة األهمیـــة،
 وتوجـد مدرسـة ،فیـهفالمدرسـة تتمیـز بوضـوح الوسـط االجتمـاعي الـذي تعـیش  هم خـارج المدرسـة، المدرسة وبین من

هــو تعلــیم شــكلي یجــري داخـــل  ،ةوالتعلــیم الـــذي یجــري داخــل المدرســ مدرســون وتالمیــذ للتعلــیم والــتعلم یــث یوجــدح
أن هنـــاك   Bourdieu" بوردیــو"فیمــا یـــرى  )5(،"أن یقتصـــر علــى ذلــكعلــى أنــه لـــیس مــن الضــروري  الفصــل،
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ـــهللمدرســـة  وظیفـــة المدرســـي والـــذي یعیـــد إنتـــاج الثقافـــة إن الفعـــل البیـــداغوجي ":تتمثـــل فـــي إعـــادة إنتـــاج الثقافـــة بقول
ن الوظیفــة األولــى للمدرســة هــي إ".)1("المســطرة یســاهم فــي إعــادة إنتــاج نفــس عالقــات القــوى فــي البنــاء االجتمــاعي

فمــن واجــب القــائمین علــى تخطــیط  ،األساســیة الســائدة فــي المجتمــععلــى القــیم والمبــادئ  إعــداد الناشــئة للمحافظــة
جتماعیـة ویلبـي احتیاجاتهـا، لتتمكن من وضع منهـاج تربـوي یسـایر األوضـاع اال  ،المنهج تحلیل هذه القیم والمبادئ

ــ ــ ،ا مــن أهمیــة التعلــیموانطالقً وظیفــة  تلیهــا كــل مجتمــع، فقــد أصــبحیســعي إالتــي ق األهــداف كقــوة فاعلــة فــي تحقی
لزامیً مجانیً ذا ما دفع معظم الدول الحدیثة إلى جعل التعلیم وه ،تشرف علیها الدولة عامة   .ا لفترة من الوقتا وإ

   )2(: "قامت بإرساء األمور التالیة إال إذاوتحقق أهدافها التعلیمیة تقوم بوظیفتها التربویة  أنوال یمكن للمدرسة     
طفــل یعتمــد علــى غیــره بــه مــن  واالنتقــال فــي حــل مشــكالتهومســاعدته یم الرعایــة النفســیة إلــى كــل طفــل تقـوم بتقــد -

  .ا، یعتمد على نفسه ومتوافق نفسیً إلى راشد مستقل
  .مما یؤدي إلى توافقه االجتماعي ؛مع المعاییر االجتماعیةتعلیمه كیف یحقق أهدافه بطریقة مالئمة تتفق  -
رشـاد النفسـي والتربـوي والمهنـي بالتوجیـه واإلاالهتمـام و  كل ما یتعلق بعملیة التربیة والتعلـیم في الطفلمراعاة قدرة  -
  .فلطلل

  .االجتماعیة األخرى وخاصة األسرةبعملیة التنشئة االجتماعیة في التعاون مع المؤسسات  االهتمام -
المعرفیـة والثقافیـة  المهـارةفـل الهادفة والمفیدة إلكسـاب الطباألنشطة  واالهتمامراعاة الفروق الفردیة بین الطالب م -

  .لذاته وتعلیمه التعاون والبناء هزیادة تأكیدو  واالجتماعیة
  .تقوم فیها عالقات المعلم والطالب على أساس من المودة والتوجیه واإلرشاد السلیم -
 لــى النمــو العقلــيباإلضــافة إ ،هــي التــي تتعــاون مــع المنــزل فــي عملیــة رعایــة النمــو النفســي ،المدرســة النموذجیــة -

 .أو االتصال بهم في عملیة منتظمة ودائمةوذلك من خالل مجالس اآلباء  ،والمعرفي للطالب

نستطیع أن نحدد مفهوم مهنة الخدمة االجتماعیة في المجال  :درسیةخدمات االجتماعیة المنسق ال -3
ئة وتوثیق العالقات بین التالمیذ وهی تكالوبمعالجة المش هنة تهتم بتنظیم الحیاة المدرسیةباعتبارها م ،المدرسي

فیما له  ا بیئة المدرسة والمجتمع الخارجي، واستغالل كل اإلمكانات التي تنتجه التدریس وبین المدرسة والمنزل
لخدمة االجتماعیة المدرسیة تعني الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة في او  )3("المدرسةفي عالقة بحیاة التلمیذ 

سواء على المدرسة أو المستویات اإلشرافیة والتخطیطیة واإلداریة وغیرها التي ینصب تأثیرها  ،التعلیميالمجال 
: مجموع النشاطات المكملة للنشاط التربوي التي تكفلها الدولة للمجتمع وتهدف إلىهي "أو اعلى المدرسة أیًض 
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وتخفیف  جغرافیة سباب اجتماعیة أو اقتصادیة أوتمكین التالمیذ من مواصلة دراستهم بإزالة الفوارق الناتجة عن أ
  .)1("تكالیف العائالت

بقصد تهیئة أنسب الظروف  ،طفاللأل االجتماعيمج التي تعمل على رعایة النمو مجموعة الخدمات والبراأو هي 
 والتشخیص والعالجفردیة بالدراسة الطفال لذلك فهي تتعامل مع مشكالت األ مالئمة لتقدمهم التعلیمي التربوي؛ال

 كیر الواقعي والمشاركة واالنتماءاكتساب الشخصیة االجتماعیة والتفومع الجماعات المدرسیة لتنمیة قدراتهم على 
ومع المجتمع المدرسي لتهیئة المناخ الصالح لحركة المجتمع المدرسي سواء في عالقته الداخلیة أو الخارجیة أو 

    .)2("مع المجتمع الخارجي
ة على د ظهر مجال الخدمة االجتماعیة المدرسیة بموازاة مع ظهور المجاالت األخرى ولمساعدة المدرسلقو     

جهود والبرامج واألنشطة التي من بین مجموع ال ، لتالمیذتقدیم خدمات تربویة تعلیمیة لو  ها في المجتمعأداء وظیفت
ه إلى أقصى حد تسمح بالتعلیمیة االستفادة من الفرص والخبرات  فيمساعدتهم و  التالمیذتعمل على رعایة 

میة والمشكالت االجتماعیة التي تواجه المؤسسة التعلی االحتیاجاتوالتعامل مع  قدراتهم واستعداداتهم المختلفة
 المراحل الدراسیة الموالیة مي فيبقصد تهیئة أنسب الظروف لتقدمهم التربوي والتعلی وتؤثر على العملیة التعلیمیة،

الصحیة النفسیة الترفیهیة خدمات لة من الها تقدم جمنجد حیث جل السیر الحسن للعملیة التربویة،من أو 
تقالل وخالل لة من الخدمات المدرسیة منذ تأسیسها بعد االسمإلى تقدیم ج ةولقد سعت المدرسة الجزائری.والتكوینیة

أهم الخدمات  ذي حددال المتعلق بتنظیم التربیة والتكوین: 35-76 األمر رقم هؤكدیوهذا  ،اإلصالحات المتعددة
تتضمن الخدمات المدرسیة للتالمیذ الخدمات الالزمة في میدان : 68المدرسیة التي تقدم للطفل الجزائري في المادة

سوف نتعرض  )3("واإلسعاف الطبياإلسكان والترویح ،والنقل والتغذیة والكساء وازم المدرسیةللالوسائل التعلیمیة وا
  .لهذه الخدمات المتوفرة في المدرسة الجزائریة بشيء من التفصیل خالل عرض أنواع الخدمات المدرسیة

یقصد بالخدمات الصحیة ذلك الجانب من الرعایة الذي یركز على النواحي الصحیة : الخدمات الصحیة-3-1
  ووقایته  االهتمام بصحة الطفلالمدرسیة وتتضمن الرعایة الصحیة ، )4("في حیاة الطفل، بشقیه العالجي والوقائي
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من حیث التهویة واإلضاءة وتوفیر المیاه  المدرسي صحیً االوسط ویتم ذلك من خالل جعل من األمراض المعدیة، 
عاف بعد كشفها بتقدیم برامج اإلس یةاألطفال ذوي األمراض الخطیرة والمعدالصالحة للشرب، كما یجب عزل 
 ، من خالل تنویع األطعمةفي المطاعم المدرسیةصحي الغذاء التوفیر  والتطعیم ضد األمراض المعدیة،

عادات النظافة وغسل : تكوین العادات الصحیة السلیمة، خاصة منهاو من المواد الغذائیة والفیتامینات محتویاتها و 
  .األیدي ونظافة المالبس والتخلص من العادات السیئة

نشاء وحدات كشف إعلى توفیر الخدمات المدرسیة الصحیة من خالل ، المدرسة الجزائریة وقد عملت    
ة متواجد 1187منها  1460قدر عدد الوحدات اإلجمالي بحوالي " والمتابعة في الوسط المدرسي حیث األمراض

ي هیأتها الت وحدة في المقرات 12و ،على مستوى الهیاكل الصحیة 336و ،على مستوى المؤسسات التربویة
 28ضد األمراض المتنقلة بموجب قرار  الجزائري إلى تطعیمتلمیذ كما یخضع ال الجماعات المحلیة،

كما عملت المدرسة في إطار البرنامج الوطني لصحة األسنان في الوسط المدرسي في عملیة . 2000أكتوبر
مع تنظیم حمالت لإلعالم  سنوات) 9- 7- 6(من شریحة   %50یقل عن  الكشف عن األمراض بالتكفل بما ال

في شكل محاضرات ونقاشات  ولت نظافة الجسم والمحیط التربوي،للوقایة والتربیة الصحیة في الوسط المدرسي تنا
نیة على یسهر قطاع التربیة الوطو ، ...مكافحة التدخین ثل الوقایة من مرض الكساح التسممم، ومعارض ودروس

والذین یعانون من أمراض مزمنة ویسهر على  ذوي االحتیاجات الخاصة بالتالمیذ مالتكفل البیداغوجي المالئ
   .)1("إدماج هؤالء في المسار المدرسي

من المتابعة  االستفادةوذلك من خالل  ،تربیة التحضیریةكما وفرت وزارة التربیة الرعایة الصحیة ألطفال ال   
قصد الكشف عن أشكال اإلعاقة الحسیة أو الحركیة أو العقلیة  لتي تضمنها مصالح الصحة المدرسیة،الصحیة ا

  .)2(اوالعمل على معالجتها مبكرً 
انون من ویقصد بها تلك الجهود المهنیة التي تستهدف مساعدة األطفال الذین یع :الخدمات النفسیة-3-2

الخدمات النفسیة القیام  وتهدف، )3("على تخطي تلك االضطرابات وتجاوزها بنجاحاضطرابات نفسیة وتربویة 
التغذیة والنطق وصعوبات كمشكالت  وصراعات نفسیة، اضطراباتالسلوكیة التي تنجم عن  تكالعالج المشب

                                     
نجازات–إصالح التربیة في الجزائر : بوبكر بن بوزید ) 1(   .267-266ص ،2009، الجزائر، دار القصبة،-رهانات وإ
  .2008/2009،الجزائر، تدابیر تنظیمیة خاصة بالتربیة التحضیریة: وزارة التربیة المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص ) 2(
  .178ص، مرجع سابق: بدر الدین عبده، خیري خلیل الجمیلي) 3(
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ویتم استدعاء أحد الوالدین أو كالهما في المدرسة الخ، ...المعلمأو  زمالءالسوي مع الأو السلوك غیر  التعلم
            .ومحاولة عالجها وفقا لتوجیهات األخصائي النفسي المشكلةلالطالع على 

  .)1(":یتم دراسة نفسیة كل طفل بإتباع الخطوات التالیة 
 هاختبارات نفسیة للتعرف على قدراتو  تعرف على قدرات واستعدادات الطفلالفحص الطبي النفسي من أجل ال -

  .العقلیة
دراسة التاریخ التطوري و  ،جاهات وطبیعة حیاته النفسیةاتید بهدف تحد ،عرض الطفل على طبیب نفسي -

  .هلمشكلة الطفل النفسیة وعالقته بأسرت
وتهتم بإكسابه  ،واالجتماعیةحاجات الطفل النفسیة تبنى الخدمات الترفیهیة على  :ةالخدمات الترفیهی -3-3

مثل األناشید وسماع  من خالل اختیار أسالیب الترفیه التربوي تنوعة التي تناسب مستواه العقليبرات المالخ
  .  الموسیقى والرسم والمسرح وغیرها من األنشطة الترفیهیة

التي تقدمها  ،في تلك المساعدات المادیةالخدمات االجتماعیة المدرسة تتمثل  :االجتماعیةالخدمات -3-4
مما یساعد على بقاء التالمیذ  ؛وتحسین ظروف التمدرس  المساواةوالفقراء عمال بمبدأ المدرسة لألطفال المعوزین 

  :)2("التالیةریة على توفیر الخدمات وقد عملت المدرسة الجزائ ،بالمداس فترة أطول
، حیث منح الطفل الجزائري المعوز منذ الدخول المدرسي التي أقرها رئیس الجمهوریة :منحة التمدرس -3-4-1

میذ موزعین عبر كل من التالمالیین  ةتمس هذه المنحة ثالث  ،اجزائری ادینار  2000بـــحیث قدرت  2000/2001
منح إضافیة باإلضافة إلى  ،2008في سبتمبر  اجزائری ادینار  3000المنحة إلى رفع كما تم  أطوار التعلیم،

ویقدر مبلغ هذه المنح  ، لتغطیة نفقات األكل واإلیواءيلصالح التالمیذ المعوزین في الطورین المتوسط والثانو 
في السنة للتكفل   اجزائریً  ادینارً  648لى مستوى مدارس النظام الداخلي وبـــفي السنة للتكفل ع اجزائریً  ادینارً  1296

  .  على مستوى مدارس النظام النصف داخلي
استفاد سنة  واألدوات المدرسیة لألطفال المعوزین إذب مجانیة الكت :جانیة الكتاب المدرسيم -3-4-2

باإلضافة إلى األدوات المدرسیة التي ، بما فیهم عمال التربیة اتلمیذً  3.870.350 ما یعادل  2008/2009

                                     
ــةمشــكالتنا : ســامیة محمــد فهمــي )1( ، دار المعرفــة الجامعیــة، االســكندریة، -منظــور الممارســة فــي الرعایــة والخــدمات االجتماعیــة- االجتماعی

  .157، ص1997مصر، 
  .264-260ص ،مرجع سابق: بوبكر بن بوزید ) 2(
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التضامنیة حیث خصصت وزارة التضامن الوطني واألسرة لهذه العملیة في سنة  االلتفاتةضمن  تقدمها وزارة التربیة
 .كمرحلة أولى  اجزائری املیون دینار  164منه وصرف  ،ا قیمته ملیار دینارا مالیً صندوقً   2008/2009

تم التكفل بالنقل المدرسي من قبل وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة التي : م المدرسیةوالمطاعالنقل -3-4-3
إال أن الحاجیات  ،مما سمح بمواجهة الصعوبات المسجلة في النقل حافلة للنقل المدرسي؛ 1300بلدیات وفرت لل

في إطار االجتماع الوزاري  28/07/2008وبتاریخ  ،حافلة 1423زال العجز یقدر بنحو  تبقى معتبرة وما
باإلضافة إلى مبلغ ملیاري   ،اجزائری ادینار  ملیار 5.7حافلة إضافیة بمبلغ یقدر بنحو  1300تم توفیر المشترك 

   .ألسرة لهذا الغرضخصصتها وزارة التضامن الوطني وا دینار جزائري 
من مجموع تالمیذ  %70حیث تم التكفل ب  ،كما عرفت شبكة المطاعم المدرسیة تطورا وتدعیما كبیرین   

والهدف المؤمل تحقیقه هو جعل  2008بالنسبة لسنة ملیار دینار 12.5االبتدائي؛ وقد كلفت هذه العملیة لوحدها 
  . كل التالمیذ یستفیدون من وجبات المطعم المدرسي

المعمول بها مع  ،كما یستفید أطفال التربیة التحضیریة من خدمات المطعم المدرسي في حالة توفره بنفس التدابیر 
    . درسي واألدوات المدرسیة إن وجدتالكتاب الممجانیة باإلضافة إلى  )1(تالمیذ التعلیم االبتدائي 

داخل تنشئة االجتماعیة السلیمة هي كل ما یتلقاه الطفل من التربیة وال :التعلیمیة التربویةالخدمات  -3-4-4
والتوجیهات التي لها الممارسة الیومیة و  االجتماعیة العامةاآلداب معارف و التعلیمه عن طریق  ،الوسط المدرسي

تنظیم حیاته واالعتماد على بعض المهارات تمكنه من من خاللها یكتسب الطفل و  قسمالب هل ةعلمتقدمها الم
  .النفس

صحیة ونفسیة بما تقدمه من خدمات  ،في تربیة الطفل وتلبیة حاجاته والحد من مشكالته اكبیرً  اإن للمدرسة دورً    
عداده للمحافظة على القیم والمبو وترفیهیة واجتماعیة    . تحقیق أهدافهالسائدة في المجتمع و ادئ األساسیة إ

  
  
  
  
  

                                     
  .مرجع سابق، تدابیر تنظیمیة خاصة بالتربیة التحضیریة: وزارة التربیة المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص ) 1(
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:  
مــن المؤسســات المهمــة التــي تســهم فــي تربیــة الفــرد وتشــكیل شخصــیته، فباإلضــافة إلــى مــا ، وتعتبــر دور العبــادة    

دیمقراطیـــة تغرســـه فـــي نفـــوس األفـــراد مـــن حـــب الخیـــر وبعـــد عـــن الشـــر عامـــة، فإنهـــا تكســـبهم اتجاهـــات وعـــادات 
                .  )1("واجتماعیة وخلقیة وتعاونیة سلیمة

ي ا -1 جد ف ة المس قــر للعلمـاء فــي وم ،تعلـیم مختلــف المعـارف والفنـونل المســجد هـو المكـان الــرئیس :لمجتمعمكان
نایـــة وهـــو مكـــان الرعایـــة والع ،للقریـــب والبعیـــد والمقـــیم والمســـافر والطالـــب والمســـتفید ومقصـــد  ،الحضـــارة اإلســـالمیة

وفیــه یــتم تعلــیم الصــغار القــراءة والكتابــة والخــط وحفــظ القــرآن، فكانــت المســاجد بمثابــة  ،لتعلیم والتربیــةواالهتمــام بــا
  .فهي المكان الرئیس للتعلیم ،المدرسة

قدام الرسولو ولعل ما یبرر مكانة المسجد ودوره في المجتمع اإلسالمي    ووضـع حجـر  ،جدعلى بنـاء أول مسـ)(إ
األساس فیه، حیث أشرف علیه بنفسه هو مسجد قباء، أثناء هجرته مـن مكـة وفـي طریقـه إلـى المدینـة قبیـل وصـوله 

وقبـل أن ینـزل عـن  ظـة األولـى التـي وصـل فیهـا المدینـةإلیها، ثم مسجد المدینة الـذي اختـار أرضـه ومكانـه منـذ اللح
وكـان هــذا اإلسـراع فــي بنــاء المسـجد دلــیال علـى أهمیتــه فــي  )ض(راحلتـه ویــدخل فـي ضــیافة أبـي أیــوب األنصــاري 

توجیــه للتربیــة واإلعــداد وال اا للعلــم ومركــزً ا للدولــة، ومجلًســوأصــبح مقــرً  ،بنــاء المجتمــع اإلســالمي والدولــة اإلســالمیة
ــ الجســمي والحربــي واالجتمــاعي للــدخول فــي اإلســالم ومبایعــة  المدینــة المنــورةد التــي قصــدت ا الســتقبال الوفــو ومكانً

د ثــم ذهــب المســلمون علــى أثــره یشــیدون المســاجد فــي كــل رقعــة فتحوهــا، فصــار لكــل مدینــة أو بلــ )2("الرســول الكــریم
والعلمـاء وعـابر السـبیل وطالـب  ءوكونـه مركـز التقـاء األمـراء والخلفـا،مسجد كمنارة للعلم ومركز إشـعاع تسـتنیر منـه 

قصـد الـتعلم والتفقـه والسـؤال  وألداء الصـالة،والنسـاء واألطفـال  ا للرجـال ونهـارً وقـات لـیًال فبابه مفتوح في كل األ لمع
ذاع صــیتها بفقــه علمائهــا فصــار یشــد لهــا و عــن أمــور الــدین والــدنیا، حتــى انتشــرت مســاجد فــي المجتمــع اإلســالمي 

 ،والحــرم المكــي /جــامع الزیتونــةو  ،زهــرجــامع األ :الرحــال لطلــب العلــم فكانــت بمثابــة الجامعــة بمفهومنــا الحــالي مثــل
وجــامع غرناطـة وقرطبــة فــي  ،العـاص بمصــر وجــامع عمـر بــن ،وجــامع المنصـور ببغــداد ،وجـامع بنــي أمیـة بدمشــق

  .األندلس
جد -2 ة المس إن للمســجد وظــائف متعــددة لــو اســتغل لكــان المؤسســة التــي تنصــهر قلــوب األفــراد فیهــا مــن  :وظیف

نقیـة صـالحة، مرتدیـة ثـوب اإلیمـان والتقـوى مجاهـدة الهـوى ووسـاوس الـنفس األمـارة  أجیاًال  الذنوب والخطایا، فتخرج
بالســوء مطــاردة للشــیطان، فیــؤدي بــذلك المســجد وظیفــة یحقــق بهــا الهــدف المتــوخى منــه فــي المجتمــع ومــن وظــائف 

  :المسجد ما یلي
 فإنهــا عمــاد ،وهــي الصــالة ،فالمســجد مكــان العبــادة ألعظــم فریضــة مــن فــرائض اإلســالم :وظیفــة روحیــة -2-1

  وبین فضلها وفضل  ،وطلب المحافظة علیها ،ة في المسجدا على صالة الجماعكثیرً   وحث الرسول الدین،

                                     
  ..85ص ،مرجع سابق: عبد اهللا الرشدان) 1(
  .63-62ص ، 2005، لبنان، بیروت، الیمامة للطبع والنشر،  أصول تدریس التربیة اإلسالمیة: محمد الزحیلي ) 2(
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رواه ()   كلمــا غــدا أو راحمــن غــدا إلــى المســجد أو راح  أعــد اهللا لــه فــي الجنــة نــزًال (فقــال ،الجلــوس فــي المســاجد

یرفـد  األطفـال  -بعد األبوین –في تكوین شخصیة األطفال الثقافیة، فهو معین أثر فللمسجد دور مهم. ")1(" )البخـاري
ــ نبشـتى ألـوان الثقافــات المفیـدة النافعـة، فیعمــل علـى تغذیـة أرواحهــم وأفكـارهم بـروح و رحــاب اإلیمـا ا ویزیـدهم ارتباًط

والوفــاء المســتمر  معــاني األخــوةر فــي نفسـهم الصــافیة ومحبتــه ومراقبتــه فـي الســر والعالنیــة، كمــا یبــذ بـاهللا عــز وجــل
وكــان  ،یاء، وســائر أصــناف المعرفــة والعلــموســیر أعــالم النــبالء وطبقــات األصــف مــن أدب القــرآن وشــمائل النبــي
ا فـي حضـورهم إلـى المسـجد وأداء الصـالة ا باألطفـال وخصوًصـیهتم اهتمامـا بـارزً  سیدنا وحبیبنا محمد رسول اهللا 

  .)2("فیه
یلتقـي فیهـا المسـلمون كـل یـوم خمـس مـرات علـى األقـل،  ،ن المسجد مؤسسـة اجتماعیـةإ :اجتماعیةوظیفة  -2-2

 ،هم التعـــارف والمحبـــة وتـــآلف القلـــوبفتقـــوى الـــروابط االجتماعیـــة فیمـــا بیـــنهم عـــن طریـــق العبـــادة والـــتعلم، ویـــتم بیـــن
وال شـك فـي أن ارتبـاط األطفـال " ،)3("ألخالقیـة متجسـدة بشـكل عملـي حقیقـيوتتحقق فیهم المبادئ اإلسالمیة والقـیم ا

، وتنمیـة لـروح الجماعـة والتعـاون والتـآزر والمـودة، ا لهـم علـى آداب السـلوك االجتمـاعي السـلیمبالمساجد یعتبر تـدریبً 
 عـة التـي یوصـي بهـا الـدین اإلسـالمي؛وسائر القـیم وآداب السـلوك الرفی لى المبادرات االجتماعیة السلیمةا لهم عوحًث 

ي علــى التربــویین أن یضــعوا فــي االعتبــار دور المســجد التربــوي والثقــافي لــدى األطفــال عنــد التخطــیط ولــذلك ینبغــ
ومـن هنـا ال  ،المجتمـع اإلسـالمي تنبـع مـن المسـجدحیث إن ثقافة المدرسة وثقافة األسـرة فـي ، لسیاسة تربویة جدیدة

  .      )4("التربوي والثقافيتستطیع أي سیاسة تربویة واعیة في مجال الطفولة أن تغفل دور المسجد 
لتثقـف والتهـذیب والتربیـة العلمیـة وتعقـد وكان جامعة شعبیة للدراسة وا فالمسجد مكان للتعلم :وظیفة تعلیمیة -2-3

  .)5("العلمي، ویرتادها الناس من كل فجویتم فیه النشاط  فیه حلقات الدراسة
لسـور واألحادیـث الحروف الهجائیـة وقصـار ا فیتعلمون لها بالمسجد في سن مبكرةفیجب على األسرة ربط أطفا     

عبـــادات وكیـــف یؤدیهـــا وتعریفـــه بأركـــان اإلیمـــان واإلســـالم، وتعریفـــه بال" وبعـــض األناشـــید الدینیـــة، النبویـــة وأهـــدافها 
ا، والحــث علــى تــالوة القــرآن وحفظــه وتفســیره وتعریفــه بالمعــامالت اإلســالمیة وفهمهــا فهمــا صــحیًح  ،بطریقــة ســلیمة

  .      السلوك السلیمو ا في التهذیب وتعلیم الطفل دروًس ، وفهم واستیعاب العبر والعظات
وارتباطــه بالمســجد لیكــون مــن رواده  ،ه علــى ذلــك تجعلــه یألفــه ویــرتبط بــهن تــردد الصــغیر إلــى المســجد وتنشــئتوإ  

ولكــن یجــب تعلیمــه  )6("مصــلحة عظمــى ال یجــوز التفــریط فیهــا بحجــة تلویــث المســجد أو التشــویش علــى المصــلین
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حتـى یشـب علـى تقـدیس العبـادة  ظیمه وتقدیره كمكان ألداء الصـالة،وتع دخول والخروج والجلوس في المسجد آداب
وأهمیة المسجد ودوره الدیني والتربوي واالجتماعي فـي حیـاة المسـلم فیكـون المسـجد المكـان الطـاهر الـذي یرتـاح فیـه 

  .ویلجأ إلیه في أوقات الصالة الخمس
ـــ ومـــن المتعـــارف علیـــه أن الرســـول     للصـــالة فـــي مســـجده بـــین الرجـــال والنســـاء  اكـــان یخصـــص لألطفـــال مكانً

 ن بالرجـــالفـــي الصـــالة واألطفـــال یقتـــدو  لیشـــعرهم بمكـــانتهم ووجـــودهم فـــي المجتمـــع، فجعـــل الرجـــال یقتـــدون بـــه 
ھ أ عــن رســول اهللا ) ض(عبــد اهللا بــن غــنم عــن أبــي مالــك األشــعري "وهــذا مــا یرویــه ، والنســاء یقتــدون باألطفــال ن

ان  یجعــل الرجــال قــدام الغلمــان، والغلمــان خلفهــم، والنســاء خلــف الغلمــان، ونــدرك مــن خــالل الحــدیث كیــف كــان ك
ا مـا بعـده خیـر، فالمسـجد یشـارك خیـرً  ألن فـي ذلـك على حضور األطفال إلـى المسـجد؛  حرص الحبیب األعظم 
ا تــؤتى األكــل الطیــب فــي المجتمــع ویجعــل مــنهم غرًســ ة ثقافــة أطفــالهم، وبنــاء شخصــیاتهماألســرة المســلمة فــي زیــاد

تبر األطفال هم نواته، فاألسرة الواعیة تبذر في أغوار أطفالها بـذور الثقافـة اإلسـالمیة المهمـة مـن معتقـدات الذي یع
بـادة ن المسجد إذا كان المربي والمقیم فیه ینظر إلـى توجیـه األطفـال وتعلـیمهم العوإ  )1("دات كریمة سلیمة، وقیم وعا
األمور التي تناسب سنهم، ولفـت نظـرهم إلـى التـدبر فـي ملكـوت اهللا والخشـیة منـه ومراقبـة ضـمائرهم  الصحیحة وفق

هذا یؤدي إلى ترسیخ العقیدة في القلوب وتهذیب النفس وتزكیتها ضمن أجـواء الثقافـة الهادفـة وفـي مقـدمتها  ،وغیرها
لكن ال یمكن للمسـجد أن یـؤدي دوره إال إذا تـوفر علـى وسـائل وبـرامج تربویـة وتثقیفیـة .المحافظة على أداء الفرائض

مــات إســالمیة مــن كتــب ومراجــع ومجــالت تناســب اشــتماله علــى مصــادر معلو " تســاعده علــى أداء هــذا الــدور مثــل 
مــن  وتنظــیم المســجد لــدروس ومحاضــرات ونــدوات ومنــاظرات تــرتبط بثقافــة الطفــل، أعمــار ومیــول األطفــال القرائیــة

ا للمعلومات اإلسالمیة یرجع إلیه الطفـل تلبیـة الحتیاجاتـه الثقافیـة واعتبار المسجد مركزً  ،الناحیة اإلسالمیة والدنیویة
ا لتوجیــه األطفــال والشــباب مــن أجــل واعتبــار المســجد مقــرً  ،ون حیاتــه الخاصــةته أو بشــؤ یــة المرتبطــة بدراســوالمعرف

ـــواعتبـــار المســـجد منبـــرً ،  إلنشـــاء األســـرة المســـلمة الصـــالحةتـــوعیتهم وتهیئـــتهم مســـتقبًال  األطفـــال ا لتبصـــیر ا إعالمیً
  .      )2("بار وأحداث محلیة وعربیة وعالمیة وما یستجد في الساحة اإلسالمیة من أخ بمشكالت الحیاة المعاصرة

ســالمیة هویــة ممیــزة لهــا المســجد التربویــة فــي المجتمــع المســلم أن یعطــي التربیــة اإل"ولعــل مــن أهــم مــا یمیــز وظیفــة 
 وأنــه مكـــان للــتعلم والتوعیـــة الشــاملة، والتـــي یفیـــد منهــا جمیـــع أفــراد المجتمـــع علــى اخـــتالف مســـتویاتها ،عــن غیرهـــا
ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن عظــیم األجــر  فة إلــى ذلــك فضــل الــتعلم فــي المســجدوثقافــاتهم وأجناســهم، إضــاوأعمــارهم 

مــا اجتمــع قــوم فــي بیــت مــن بیــوت اهللا  :( قــال رســول اهللا: أنــه قــال) ض(وجزیــل الثــواب فقــد روي عــن أبــي هریــرة
رواه )(م الرحمـة،وذكرهم اهللا فـیمن عنـده یتلون كتاب اهللا ویتدارسونه إال حفتهم المالئكة ونزلت علیهم السكینة وغشیته

             .)3(") 82ص 225احلديث رقم  1ابن ماجة ج

                                     
 .262مرجع سابق، ص: خلیل جمعة  أحمد )1(

 .  83ص، مرجع سابق: فهیم مصطفى) 2(

 . 192مرجع سابق،ص : كمال ع اهللا ،ع اهللا قلي )3(



 االجتماعیة والتربویة لدور المؤسسات االجتماعیة في تربیة الطفلاألبعاد       الثالث                                 الفصل 

102 
    

  )1(":وللمساجد كمؤسسة اجتماعیة دینیة هامة دور تربوي واضح تعمل على
 والتـي تعتبـر أساسـیة ،المسـتمدة مـن الـدین اإلسـالمي الحنیـف) Central Values(التأكیـد علـى القـیم المركزیـة  -

 .الستقرار المجتمع وتماسكه وتقدمه

مســاعدة األفــراد عنــدما یمــرون بأزمـــات أو تــواجههم مشــكالت، ففــي وقــت األزمـــات یمــوت الفــرد وجــدانیا بحاجـــة  -
كبیــرة إلــى رأى الــدین كــي یشــعر بالراحــة النفســیة ویســاعده ذلــك علــى فهــم المشــكلة فیحــاول حلهــا مدعمــة بنصــوص 

 .الدین

ـ قویـة الصـلة بیـنهم، وتعتبـر الصــالة فـيالتقریـب بـین األفـراد وت - والمسـاواة بــین  ،ا فـي اإلسـالما أساسـیً المسـجد مطلبً
المســـلمین فـــي الصـــالة فـــي المســـجد أمـــام اهللا تعـــالى تقـــرب بـــین قلـــوبهم وتشـــعرهم بـــاألخوة الصـــادقة ممـــا یزیـــد مـــن 

 .صالتهم

 .النهوض بهربط الفرد بمجتمعه وتوعیته بمشكالته وحثه على اإلسهام الفعلي في  -

نشــاء مكتبــة بالمســجد مــزودة بعــدد كبیــر مــن الكتــب الدینیــة متاحــة  - نشــر المعــارف الدینیــة والثقافیــة اإلســالمیة، وإ
              .للجمیع دون مقابل یزید من الثقافة اإلسالمیة إلفراد المجتمع المحلى

     
  ا وصقل شخصیة قویة لدیه ال تخشى إال اهللا تعالى،  ا وخلقیً في تربیة الطفل روحیً  اكبیرً  اإن للمسجد دورً  

مـاكن الترفیــه ألفاألفضـل للطفـل أن یقضـي وقـت فراغـه فـي المسـجد فـي قـراءة القـرآن وحفـظ الحـدیث بـدل أن یـذهب 
 ضــیاع الوقـــت وفســاد نفســـه والتســلیة كالســینما أو المســـرح، لمشــاهدة أفــالم الرعـــب والخیــال التــي ال یجنـــي منهــا إال

أو الذهاب إلى جماعة الرفاق التي یقل في وقتنا الحالي أن نجد رفقة صـالحة ألطفالنـا، فـال نسـتطیع منعـه  ،الطاهرة
  . من مرافقتهم، وال نقوى على أمره بتركهم
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 د    
تتنـــاول كـــل الجوانـــب  أداة لالتصـــال الجمـــاهیري وســـائل اإلعـــالم هـــي :دور وســـائل اإلعـــالم فـــي تربیـــة الطفـــل -1

وتعـد  عادة مرئیـة أو مسـموعة، أو مقـروءةإعالمیة تكون في ال  اجتماعیة تربویة ةمؤسسفهي "الخاصة في المجتمع،
، من أهم وأبرز الوسائل التربویة فـي عصـرنا الحاضـر، وأكثرهـا تـأثیرا علـى تربیـة على اختالف أنواعها هذه الوسائل

، حیــث تقــدم بــرامج مختلفــة وثقافــات متنوعــة مــن خــالل وســائلها الجماهیریــة المختلفــة التــي منهــا الفــردوثقافــة ووعــي 
والمســارح والمعــارض  ینمااإلذاعــة والتلفزیــون والفیــدیو والصــحافة، وشــبكة االنترنــت وأشــرطة التســجیل الســمعیة والســ

وتـدخل كـل بیـت، وتصـل إلـى  والمتاحف وغیرها من الوسائل األخرى التـي تخاطـب جمیـع الفئـات ومختلـف األعمـار
 والثقافـات والبیئـات، ب اهتمـام النـاس مـن مختلـف األعمـاركل مكان وتمتاز وسائل اإلعالم بقدرتها الفائقـة علـى جـذ

ــ اكمـا تمتــاز بـأن لهــا تـأثیرً  وأن تأثیرهــا یصـل إلــى قطاعـات عریضــة مــن  الــرأي العــام فـي مختلــف الظـروف علـىا قویً
  .)1("المجتمع

مسموعة أو مرئیة أو مدونـة فـي كتـب األطفـال لطفل من خبرات لیمكن أن یتعرض  وتشمل وسائل اإلعالم كل ما"
ویصـل إلـى أیـدي األطفـال وقصصهم ومجالتهم إضافة إلى الرادیـو والتلفزیـون وال یتسـع المجـال هنـا لتقیـیم مـا ینشـر 

 ونكتفــي باإلشــارة هنــا إلــى أكثــر المواقــف التــي یــتم بهــا حــدوث ا األمــر یحتــاج إلــى دراســات متخصصــةألن مثــل هــذ
ــفقــد أصـبحت هــذه الوســائل مصـدرً  لــتعلم مـن وســائل اإلعــالم واالتصـال،هـي عملیــة او الرمزیــة  النمذجـة ا للــتعلم ا مهمً

بـل ویمكنهـا  فة المتعلقـة بالسـلوكیات المختلفـة،سائل بإمكانیة نقل معظم المعر وتتمیز هذه الو ، االجتماعي واألخالقي
ــورً وتــؤدي هــذه الوســائل د، فصــیلي وواضــحعــرض ســلوكیات ال یمكــن مالحظتهــا فــي حیاتنــا الواقعیــة بشــكل ت ا ا مهمً

  .)2("ألطفـــالبمـــا تقـــوم بـــه فـــي غـــرس وتعمیـــق القـــیم االجتماعیـــة واألخالقیـــة لـــدى افـــي عملیـــة التنشـــئة االجتماعیـــة 
فـي  ادورً  اكتسـاب القـیم والعـادات االجتماعیـة الخاصـة بـالمجتمع ممـا یعنـي أن لهـاو في التربیـة  لها دور هاموبالتالي 

 )3(:الدور التربوي لوسائل اإلعالم فیما یلي دویمكن تحدی قرار المجتمع وضمان تطوره وتقدمهاست

  .ویكون في معظم صوره بشكل غیر مباشر ،التعلمو  وخارجها یدور حوله داخل المجتمع تبصیر الفرد بم" -
  .العمل على تنمیة المجتمع والنهوض به وب اتجاهات وقیم واستعدادات جدیدة تعلم مهارات واكتسا -
أو  المسـئولینالقضاء على الشائعات التي قد تهدد المجتمع عن طریق توضیح المعلومات مـن خـالل تصـریحات  -

  .الرأي العام لیشكتو یح الموقف یها وتوضالمتخصصین للقضاء عل
الصـور والكتابـة الترفیه من خالل عرض التمثیلیات والمسرحیات وغیر ذلك من البرامج الترفیهیة باالعتمـاد علـى  -

عبـــرة وذلـــك بجـــذب اهتمـــام المتلقـــي إلـــى بـــرامج تربویـــة واجتماعیـــة قـــد تســـبق هـــذه البـــرامج، وال ،واألصـــوات والرمـــوز
  .فكریةمما یساعد الفرد على اكتساب مهارات  الترفیه الموجه؛والموعظة من 
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ن الشخصیة اإلنسانیة ما هي إال حصیلة تفاعل الفرد بتكوینه الـوراثي المعقـد مـع بیئتـه إ :إبراز الشخصیة القومیة -
الح واإلعــالم بــدوره یعمــل علــى إبــراز الشخصــیة القومیــة فیصــور شخصــیة المــواطن الصــ،...الطبیعیــة واالجتماعیــة

           .   "المتكیف مع مجتمعه، وما تتضمنه من قیم ومعاییر واألنماط السلوكیة المحددة لها
ا تـأثیر فعـال فـي نجــاح ذهـف ،علـى اخـتالف وسـائلها وتنـوع برامجهـافـي تربیـة الطفـل  ابـارز   اولوسـائل اإلعـالم دور    

وقنـوات فضـائیة خاصـة ألطفـال، البـرامج لتخصـص بعـض هنـاك حصـص إذاعیـة ف ، وتحقیق أهدافهالنظام التربوي 
فبقـــدر تعاونهـــا مـــع المؤسســـات التربویـــة كاألســـرة والمدرســـة بقـــدر مـــا یـــنجح  خاصـــة بهـــموجرائـــد ومجـــالت  باألطفـــال

             )1(:ذا راعت في برامجها األمور التالیةوبتحقق ذلك إالنظام التربوي 
  .العمل الدائم لنجاح النظام التربوي في تحقیق مهامهو تناقض مع النظام التربوي وأهدافه تجنب ال" -
تخصـیص برامجهـا لتنمیـة كـل جوانـب النمـو وبنـاء الشخصـیة و .استخدام أدواته ومنشوراته لخدمة التربیة وتدعیمها -

   ."اإلسالمیة المتكاملة لنقل هویة األمة إلى أجیالها
ألن الصـورة  ؛ا وهیمنـة علـى األطفـالاألكثـر حضـورً "هـو الجهـاز التلفزیـون :فـي تربیـة الطفـل التلفزیون دور -1-1

 مــن الســـلوك تقــدم أشــكاًال ترجمــة فمــا یبــث مــن نمــاذج كرتونیـــة م، المتحركــة هــي اللغــة األساســیة فــي هـــذا النمــوذج
أو األدوار  لــیس فقــط مــن خــالل محتــوى النصــوص الروائیــة التــي تتضــمنها المشــاهد، تفــرض نفســها علــى األطفــال

واألســلوب والموقـف والتــي تتــآلف ، ولكـن مــن خــالل مجموعـة المــؤثرات فــي الحركـة والنغمــة ،التـي تؤدیهــا الشــخوص
قـــیم مـــع بعضـــها الـــبعض فـــي المشـــهد الواحـــد لتبـــرز إیجابیـــات ســـلوك أو قـــیم اجتماعیـــة معینـــة وســـلبیات ســـلوك أو 

ـن التلفزیون یعتبـر مـن أحـد أهـم وسـائل اإلعـالم وأكثرهـا شـیوًع ومجمل القول إ، اجتماعیة أخرى ا وجاذبیـة لـدى ا وقربً
ولكـن  ،و الهـدف الظـاهري منهـا هـو التسـلیةوقـد یبـد، بمـا یعرضـه مـن قصـص وأفـالم وبـرامج یشـاهدها الطفـل الطفل

ح تصــب يالوظیفـة الكامنــة لهــذه المضــامین هــي دمــج وغــرس الكثیــر مـن القــیم التــي تحملهــا فــي شخصــیة الطفــل والتــ
الطفـل  یـؤثر فـي ألنـه والـد الثالـثاللقبـه الـبعض بلـذلك .)2("ة واألخالقیـةفیما بعد ذات تأثیر على سلوكیاته االجتماعی

، كمـا یعـد أفضـل نافـذة یطـل فـي شـتى أنحـاء العـالم طفـلالسـلوك علـى الوسائل المـؤثرة  رأكثیعتبر من ف ا عنه،أرغم
إلـى القـراءة بحیـث تـاج مشـاهده كل بیت، وال یحي موجود ف هألن ؛على العالم الخارجي بأقل تكلفة ممكنة الطفلمنها 

اهد الطفــل وهــو فــي ا مــا نشــ، فكثیــرً ا علیــها ســحریً فتتــرك أثــرً  ه منــذ إدراكــه للصــوت والصــورةیــیبــدأ الطفــل باالنتبــاه إل
قنـوات فضـائیة لـذلك سـعت المجتمعـات إلـى تخصـیص  ؛ینتبه للصوت والصورة القادمـة مـن التلفـازمرحلة الرضاعة 

الجزیـرة لألطفـال وغیرهـا مـن القنـوات التـي -)  spston-سبیسـتون(تقبل خاصة ببـرامج األطفـال فقـط مثـل قـادة المسـ
خاصــة  اجتماعیــةوعـادات وتقالیــد  علمـه مهــارات معرفیــة وســلوكیةت األنهــخـر ســلبي علــى الطفل،بي وآیجــاأثیر إلهـا تــ

بــرامج ، كمــا أن بعــض الطفــلســلوكیات المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه ممــا یهــدد  ول عــن تلــك القنــاة؛بــالمجتمع المســؤ 
ا ن التلفزیـون یعلـم أمـورً فـإومن اإلیجابیـة  بث فیهم السلوكیات السلبیةتعلم األطفال العنف وت التلفزیون وأفالم الكرتون
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وفیمــا یلــي بعــض .وضــبط الــنفس والتعــاون ومهمــات أكادیمیــة وســلوكیات اجتماعیــة مناســبة مثــل الكــالم والمســاعدة
  :)1(أطفالهم للتلفزیون اإلرشادات لمساعدة الوالدین في تنظیم مشاهدة

 .اختر له ما ترید أن یشاهده ؟ومتى تعرف على ماذا یشاهد طفلك؟ -

  .كلما سمحت لك الظروف قم بمشاركته في المشاهدةو  ،ا على أوقات وشروط المشاهدةحدودً  ضع -

  )2(:"یلي الطفل واألسرة في قیامه بما هتجااویتضح دور التلیفزیون التربوي   

مــن خــالل البــرامج التلیفزیونیــة  ،بمجتمعــه ومســاعدته علــى تحقیــق النمــو المتكامــل فــي شخصــیتهتعریــف الطفــل  -
ــالموجهـة التــي تناســب العمــر الزمنــي للطفـل والتــي تعمــل علــى نمــوه جسـمیً  ــا ومعرفیً ــا واجتماعیً ا، مثــل بــرامج ا وانفعالیً

  .التربویةسمسم وغیرها من البرامج التربویة الترفیهیة ذات االهتمامات افتح یا 
  .توجیه ومساعدة الطفل على انتقاء الخبرات والمعارف التي تتمشى مع میوله وحاجاته وخبراته -
بداء الرأي بالنسبة للموضـوعات التـي تعـرض ممـا ینمـي لـدى الطفـل و .ربط المعارف والخبرات بالواقع االجتماعي - إ

              .   قیمة النقد البناء
نهـا تعمـل سـاعات  فـي المجتمـع، بحیـث إبـین الوسـائل األكثـر تنـاوٍال  هـي مـن:فـي تربیـة الطفـل ةدور اإلذاع -1-2

كمـا قـد ، )3("یلتفـون حـول سـماع بـرامج المـذیاع فـي أوقـات متعـددة أثنـاء الیـوم ا مما یجعـل األطفـالالیوم بأكمله تقریبً 
فیجــب التــدخل والســماح للطفــل بســماع  ،علــى الطفــل بالســلب واإلیجــابالمخصصــة للكبــار  اإلذاعیــة المحطــةتــوثر 

ــ ،بعــض البــرامج الخاصــة بــه فقــط مــزودة بشــكل أجهــزة صــغیر ا خص إذا علمنــا أن جهــاز الرادیــو صــار متــوفرً ألاوب
وقـد یسـمع الطفـل أمـور ال یفهمهـا أو ال تتوافـق  ،سـماع مـا یریـده و شـراؤ وبإمكـان الطفـل  ،بمسجل وبأسعار منخفضـة

 الخلقـي فیقلـدها ثر علـى سـلوكهفتـؤ  ،المنحرفـة التـي تنهـى عـن بعـض السـلوكالتمثیلیـات یسـتمع لـبعض  مع سـنه، أو
ـــ ة مخصصـــي توجیـــه الطفـــل إلـــى بـــرامج معینـــة و ویمكـــن لألســـر أن تتـــدخل فـــ ،لـــذلك ا منـــه أنـــه الســـلوك األصـــلحظنً

أیامنـا هـذه اإلذاعـات المحلیـة فـي المحطـات ن معظـم حیـث إ،یسـتفید الطفلحتـى  تنتقي الحصص الهامـةو ، ألطفالل
یمكــن لألســرة  تخصــص صــبیحة یــوم الجمعــة لألطفــال وتقــدم فیهــا العدیــد مــن البــرامج الخاصــة بهم،وهــو یــوم عطلــة

  )4(:"یلي بهذا الدور یعمل على تحقیق ما ن قیام األسرة، وإ تشجیع الطفل لالستماع والمشاركة في الحصة
  .االستفادة من خبرة المتخصصینو حب المعرفة والبحث عنها و ،حسن االستماع والتدقیق لدى الطفلتنمیة مهارة  -
        . تنمیة القدرة على النقد البناءیلة التلمیذ اللغویة وتحسین نطقه و إثراء حص، حسن استغالل وقت الفراغ -
مـن الوسـائل المحببـة لـدى الصـغار بحیـث تجـذب انتبـاههم وتسـتحوذ السـینما  :في تربیة الطفل االسینم دور -1-3

 هــبطرى كثیــر مــن البـاحثین أن الســینما تالمشـكالت وفــي هــذا یـلعدیــد مــن فـي ا علـى تفكیــرهم بطریقـة تجعلهــم یقعــون
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وقد أثبتـت الدراسـات األمریكیـة التـي أجریـت  ذا لما یعرض فیها من أفالم خلیعةوه المستوى الخلقي لألجیال الجدیدة
مــن اإلنــاث دفعــتهم الســینما إلــى ممارســة العنــف % 5و ،مــن الــذكور% 10علــى مؤسســات إعــادة التربیــة أن نســبة 

ممـــا یجعلهـــم  ؛، كمـــا أن للصـــورة والصـــوت والمشـــاهدة الحیـــة أثـــر كبیـــر علـــى عقـــول ونفســـیات األطفـــال)1(واإلجـــرام
لـذلك علـى  ؛السـلوكیات العنیفـةا بعد مشاهدة تلك االنحرافات و جدً  ا سهًال ویكون التقلید لدیهم أمرً  ،یتبعون كل ما رأوه

   . ومنعه إذا دعت الضرورة نمایفي الس ما یشاهده الطفلاالنتباه إلى الوالدین 
 وقـــد ،الكمبیـــوتر أو الحاســـب اآللـــي آلـــة العصـــر بـــال منـــازع" :فـــي تربیـــة الطفـــل الحاســـوب واالنترنـــت دور -1-4

واإلنســـان الـــذي ال یســـتطیع التعامـــل مــــع  الممكـــن لكـــل أســــرة شـــراؤه ألطفالهـــا تطـــورت صـــناعته بحیـــث صـــار مـــن
األمي في هذا العصر مـن ال یعـرف طریقـة تشـغیل هـذا أن كما ، )2("أساسیات الكمبیوتر یظلم نفسه في هذا العصر

التلفزیــون وســـیلة " وینـــافس التلفزیــون فــي البیــت، ألن  لعلــم والمعرفــةاخــدم ت اآللیـــة التــي  ةوهــو مــن األجهــز الجهــاز 
، كمــا أن الــتحكم بالحاســب م الــذاتي والفــرديوســیلة تعلیمیــة فردیــة، تشــجع الــتعلتعلیمیــة جماهیریــة، والحاســب اآللــي 

   . )3("أسهل بعدة مرات من التحكم بمشاهدة التلفزیوناآللي من قبل األب واألم 
والتــدرب علــى الرســم والتلــوین ممــا ینمــي  تعلم الطفــل فــي ســنواته األولــى طریقــة تشــغیل الحاســوب،كمــا یمكــن أن یــ
وهــي أفضــل یمكــن تزویــد الجهــاز بأشــرطة تعلیمیــة  اكمــ. ، فیســتغل وقتــه الفــائض أفضــل اســتغاللمواهبــه وهوایاتــه

لـــه رســـالة علـــى الشاشـــة وتطلـــب منـــه فبمجـــرد وضـــع الشـــریط فـــي الجهـــاز تظهـــر ، لـــتعلم بواســـطة الحاســـبلوســـیلة 
فیفضــل الطفــل ذلــك ألنهــا  ،خــر معلومــةوهكــذا حتــى آ ،متابعــة البرنــامجفــي  ألجــل االســتمرارالضــغط علــى المفتــاح 

فـرط فـي أن نتـرك الطفـل ی، كمـا ال یجـب ممـا یتـرك الطفـل یتعلـق بهـا ویحبهـا أكثـر ؛وتوجهـه كمـا یریـد تخاطب عقلـه
   .الكمبیوتر فیدمن على ذلك، بل ینبغي تخصیص بعض الساعات من الیوم فقط استعمال

كمــا أنهــا تحتــوى  ،یســهل علــى الطفــل تصــفح نوافــذها و فقــد یــربط الحاســب اآللــي بشــبكة االنترنــت ،أمــا االنترنــت  
فینبغـي علــى  ،ال ینبغـي أن یطلـع الطفـل علیهـا ومواقـع ســلبیة مخلـة بالحیـاء ،علـى مواقـع مفیـدة تعلـم الطفـل وتبصـره

                    .ونهیه عن تخطي غیرها واقع التعلیمیة للطفل فقطمبعض ال األبوین التدخل وفرض
والمـواد  خاصة تتـوافر فیهـا الكتـب والمراجـعأماكن " لمكتبات العامة هيا:دور المكتبات العامة في تربیة الطفل -2

والتوعیــة الالزمــة ألفــراد  واإلعالمیــة التعلیمیــة والتثقیفیــةا مــن الخــدمات المطبوعــة أو غیــر المطبوعــة التــي تقــدم عــددً 
وعــادة مــا تكــون هــذه المكتبــات تحــت إشــراف بعــض الجهــات الرســمیة، كمــا أنهــا قــد تكــون ملحقــة بــبعض  ،المجتمــع

والنــوادي وبعــض المرافــق االجتماعیــة األخــرى،  ات التربویــة والتعلیمیــة والجوامــع، كالمؤسســالمؤسســات االجتماعیــة
  .  )4("وقد تكون بعض المكتبات خاصة ببعض األفراد
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ل لتســه نترنــتا بقاعــة إدت معظــم المكتبــات مــؤخرً و كمـا ز  ،ة تخصــص لقضــاء أوقــات الفــراغوالمكتبـات العامــة عــاد  
ا مــا نجــد هــذه المكتبــات تتــوفر ثیـرً ك، و ، بــدل الكتــاب التقلیــديلكترونیــةاإلطــالع علــى المكتبــة الرقمیـة علـى القــارئ اال

كمــا یشــرف علیهــا أمنــاء مكتبــات  الطفولــةعلــى جنــاح خــاص باألطفــال، مــزود بعشــرات الكتــب المخصصــة لمرحلــة 
علـى حسـن اســتغالل  اعدهألنهـا تسـ الطفـل االنخـراط فـي مثـل هـذه المكتبـات دفـعویجـب  یعملـون علـى راحـة القـارئ،

ممـا یسـاعد الطفـل مـن خـالل القـراءة والبحـث علـى اكتشـاف  فـي سـن مبكـرة؛ ، وتنمیة موهبـة القـراءة لدیـهوقت فراغه
مكتبــة التعــد ف ،بنــاء موقفــه علــى معرفــة ودرایــة یمكنــه مســتقبال ممــا  الفكــري والثقــافي؛ورفــع مســتواه  میولــه واتجاهاتــه

ـــدورً  الكتـــبقـــراءة موهبـــة  تلعـــبحیـــث  المكـــان المناســـب لقضـــاء وقـــت الفـــراغ لـــدى الطفـــل، فعـــًال  ا فـــي تكـــوین ا مهمً
ثـارة اهتمامـه وتبصـیره  اشخصیة الطفل حیث أن لها تأثیر  ة الفاضـلة وتقـدیره بـالقیم األخالقیـإیجابیا في تنمیة ثقافتـه وإ

لكـن ذلـك كلـه متوقـف  القي واقعي في تعامله مـع اآلخـرین،مما یسهل علیه ترجمتها إلى سلوك أخ للصفات الطیبة؛
علــى نــوع الكتــاب الــذي یختــاره أو القصــة التــي أراد االطــالع علیهــا فیجــب علــى الوالــدین االنتبــاه عنــد اقتنــاء كتــب 

ویبقــى الكتــاب خیــر أنــیس للطفــل فــي كــل األحــوال  ونــوع الكتــب التــي هــم بحاجــة إلیهــا مــيعلال لمســتواهمألطفــالهم 
ا لألطفــــال للقــــراءة فرًصــــتتــــیح المكتبــــات العامــــة " حیــــث، ل فــــي أوقــــات الفــــراغوتبقــــى المكتبــــة المكــــان الالئــــق للطفــــ

نحـو القـراءة والبحـث والمعرفـة یجـابي اللغویة وتنمـي لـدیهم االتجـاه اإل وبذلك تزید من خبراتهم وحصیلتهم، واالستفادة
إلــى جانــب تنمیــة الخیــال واكتســاب الكثیــر مــن القــیم واالتجاهــات االیجابیــة المرتبطــة بــالقراءة والبحــث والتعامــل مــع 

       .جد إذا دعت الضرورة لذلكوكیفیة استعمال القاموس والمن كما تساعدهم على حسن استغاللها )1("الكتب
فـي تربیـة  اكبیـر  االتـي لهـا تـأثیر نـوع مـن المؤسسـات " جماعات الرفاق هـي: دور جماعة الرفاق في تربیة الطفل -3

ــ ــالفــرد انطالقً ــا مــن كونــه كائنً ــا حیً الرفــاق فــي أي ولــذلك فــإن جماعــة  ؛یمیــل بفطرتــه إلــى االجتمــاع بغیــرها ا اجتماعیً
ــمجتمــع بمثابــة جماعــة أولیــة شــأنها شــأن األســرة فــي الغالــب  ا ألنهــا صــغیرة العــدد، وتكــون عضــویة الفــرد فیهــا تبعً

كشـف الدارسـون أن هنـاك "وقـد ، )2("لروابط الجوار والشریحة العمریة والمیول والـدور الـذي یؤدیـه الفـرد فـي الجماعـة
علــى شخصــیة الطفــل، یظهــر النــوع األول فــي التجمعــات  نــوعین مــن جماعــات الرفــاق، كعامــل مــن عوامــل التــأثیر

، مثــل جماعــة اللعــب والعصــابة والشــلة واألصــدقاء، أمــا النــوع الثــاني فهــو تلــك ة التــي یؤلفهــا األصــدقاءغیــر الرســمی
ـا دورً جماعة الرفـاق وتلعب  )3("،إلى التنظیمات الرسمیة كاألندیة الجماعات التي تمیل ـا تربویً ا فـي حیـاة ا وأساسـیً هامً

كمـــا تســـاعده  رغباتـــه وتأكیـــد وجـــوده ضـــمن الجماعـــة،یعملـــون علـــى إشـــباع میـــول الطفـــل و  ن الرفـــاقإذ إ" األطفـــال،
للوقــت الطویــل الــذي یقضــیه الرفــاق مــع بعضــهم ا نظــرً ، )4(قویــة مــع مــن هــم فــي ســنهالجماعــة علــى إقامــة عالقــات 

مصــدر إلشــباع  حیــث تشــكل هــذه النشــاطاتداخــل المدرســة وخارجهــا، بحكــم اشــتراكهم فــي مختلــف ألــوان النشــاط 
ــممــا  الحاجــات االجتماعیــة؛ شــأ نفت" .اا كبیــرً تــأثیرً  مؤثر فــي ســلوكهم واتجاهــاتها وشــدة بیــنهم، ویــیزیــد مــن التفاعــل عمقً
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وقــد ینشـــأ عــن ذلـــك فهـــم ، بیــنهم معـــاییر وقواعــد تحكـــم ســلوكهم أو الطریقـــة التــي یســـتجیبون بهـــا للمواقــف المختلفـــة
تمراره فــي الحــدود الخاصــة ویظــل هــذا التــأثیر مــن حیــث اســ مختلــف لمــا تفرضــه المدرســة واألســرةمختلــف أو تفســیر 

وبفعــل عوامــل الســلطة الكبــرى فـــي ، وتتغیـــر بتقــدم العمــر لیا بالتعــدن معــاییر مجتمــع الرفــاق تأخــذ تــدریجیً إذ إ، بــه
   .)1("األسرة والمدرسة

لــذي یتطلــع إلــى بینـت الدراســات الكثیــرة فـي الوالیــات المتحــدة ومنهـا دراســة بارســونز علـى جماعــة الرفــاق، أن الفـرد ا
تــار الجماعــة التــي تســهل لــه تطلعــه هــذا، ففــي هــذه الجماعــات لــن تتــاح لــه الفرصــة لــتعلم وظیفــي أعلــى یخ مركــز

   )2("السلوك والقیم المناسبة فحسب، بل البد له من تعلم ذلك حتى یحظى بقبولها
ذا لـم  ،سـلبيو إیجـابي  :نتـأثرالجماعة الرفاق   بشكل عام    ایجابیاتهـوتشـجیع إوتـدعیم االهتمـام بهـا ومراقبتهـا یـتم وإ

شـــباع إل، وذلــك والتســول ، كــالعنف والســرقةفــي تشــكیل اتجاهــات خاطئـــة لــدى األطفــالســلبیات فتســاهم  قــد تطغــى
   .نتباه الكبار كأسلوب لتنبیههم أنهم لیسوا أطفاالراد داخلها وتحقیق ذاتهم للفت احاجات األف

  
 فـي تربیـة الطفـل وتعلیمـه وتثقیفـه وجماعـة الرفـاق دورإن للمؤسسات االجتماعیـة مـن وسـائل إعـالم ومكتبـات عامـة 

وتســـاهم فـــي مســـاعدة المؤسســـات التربویـــة مـــن أســـرة  یب تربویـــة تتوافـــق مـــع حاجـــات الطفـــلوذلـــك إذا اتبعـــت أســـال
  .   تربوي-االسوسیوومدرسة في أداء دورها 
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 :الثالث خالصة الفصل
 

تم تط  رييطأ أو بديط   الطفل ليس سليل أبويه فقطط بطل  طو سطليل لطل الت سسطتم اية تتتيطس ال ط  سطت   
فطط  ارسططيا وتططت اعطط تلم تليططه تطط  أفططيا   سال يبويططس الدلتيططس الةططاياس والسططليتسل الت ت لطط سفطط   وةي ططه الوة طط
وتططت ا بد ططه تطط  أسططتليأ ووسططتتل فطط   يبي ططه ايطط  ي طط يا الطفططل فطط  أسططتليأ ال يبيططس بططي   لتايطططي  بتلطفططل

تظطططس وال يبيطططس اللطططي  والعططط ا اسطططأ التيااطططل الدتييطططس ب ايطططس بتل يبيطططس بتلقططط وا الاسططط سل وال يبيطططس بتلقةطططس والتو 
بتلدطططت ا والتتتيسطططس وال يبيطططس بطططتل واأ وال ي يطططأ وال يبيطططس بتلدقطططتأ وال ي يطططأل لتطططت أ  تيطططت ي  ال يبيطططس ت دططط  ا 
وتخ لفطططسل ت طططل ال يبيطططس الةسطططتيس وال يبيطططس الةطططايسل وال يبيطططس الدقليطططس وال يبيطططس ال فسطططيسل وال يبيطططس اية تتتيطططس 

سط دتل ت ارسطيا فط  رتلطأ تتيط  ا طو  سط  و  الطفطل فيخ ط  وال يبيس اليوايس و يي طت تط  التيطت ي  ال ط   
والت ت لططس فطط   لل ططت وي خلططا ب ططت وفطط  خ ططب  ططألس ال يبيططس ارسططييس ي  قططل الطفططل ىلططو ت سسططس  يبويططس أخططي 

وتططت اعطط تلم تليططه تطط  ت ططت و  يبويططس ووسططتتل تلتيططس  سططت ب فطط    تيططس ت ططتيام الطفططلل  لييططتا ارطفططتل
ت ت و وأ  اف  يبويس ووستتل وطيا  دليتيس وتة ت  ت يس  يتة  وظيفس  والت يسس وتت اا وم تليه ت 

الت يسططس و تلططو يأسطط ب التدلططب لقتتطط  للدتليططس ال يبويططس  اخططل القسططب وختيةططهل ولتطط ت  بتر طط اف ال يبويططس 
ويسد  ل اقيق تل لتت  ست ب ت سستم اة تتتيطس أخطي  فط   يبيطس الطفطلل لتلت سسطتم ال ي يطس تلطو يأسط ت 

وتت له ت   وي فدتل فط    ليطس خلطا الطفطلل و يبي طه  يبيطس يوايطس ختليطس تط  العطواتأ وت سسطتم  التسة 
-ال يفي يس وال قتفيس  وتت ل ت تط   وي سوسطيوالييت يس اإلتالب التيتيس والتستوتس والتل وبسل والت سستم 

يعطيف تلي طت تط يأ  يبو   تب  ف  عغل فياغ الطفل فيتت يفي  ةا ه وب  ه ت  ايلطتم ييت طيس سطليتسل 
 وةتتتس اليفتا أي ت وتت ل ت ت   وي ف   وةيه الطفل تلو أ   لو  يفقس ةتلاس.          ل تةح
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 في الجزائر التعليم التحضيريالفصل الرابع: 

 

      
      الفصل تمكيد      
 تاريخ المدردظ الجزائريظ – أوال

 التطليم التحضيري في الجزائر قبل االحتالل.  -ثانيا

 التطليم التحضيري في الجزائر خالل االحتالل - ثالثا

 التطليم التحضيري في الجزائر بطد االدتقالل. - رابطا
             الفصل خالصظ     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 :الرابع تمهيد الفصل
 

علترررم ت ررر      ،علترررم يمرررل بفررري علاتررر   رررم مييتررر يعتبرررل علتع ررريض علتمنررريلا مرررل الرررض علملعمررر  علتلب يررر      
 لررر  تع ررريض مة ررر    ،اسيسرررييم همررر ل مرررل علهررر عمم علمةت تررر  علوسرررمي   علعال يررر   ع وتمي يررر   ع هتعيليررر 

تارل  للرت تريليل علمدلسر  علويع،لير ،  رض ألاتي  مي قب  علمدلس   ميث سأمي   عل ق ف   ي  مرل ةر   عل
يمتررد مررل علتع رريض علويع،رررلا علرر ا  ررلم ملم رر  علتع رريض علتمنرريلا  ررم علويع،ررل قبرر  ع مررت   علتلهسررم،   

ض للت علويع،رل للرت ةيير  دةر   ع مرت   علعلبم عإلس مم  مؤسسيت  قب  ع مت  ؛ اا مه  دة   عإلس 
 ة لررر   ا رررل  لرررؤ   رررت علمؤسسررريم علتع يميررر ، للرررت ع سرررتال    عئ ررريد  بهررري  علمدلسررر  علويع،ليررر  علتلهسرررم، 

 للت عإل  ميم  عإل  ميم علتلب ي  علمتعدد  علتم ملم بفي علمدلس  علويع،لي  ة   ع ستال  ،    ً  
 منيلا بيلمدلس  علويع،لي   ل ع مي سأهيق    م ل ع علت  .  عألةيل  علتم ادلوم علالسض علت
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تلفــة نمــوه مــن النــواحي المخوالتــي تســاهم فــي بنــاء  ،بعــد األســرة یــدخلها الطفــل تربویــةمدرســة أهــم مؤسســة ال تعــد   
ن ك .تماعیـة واالنفعالیــةلعقلیـة واالجالجسـمیة وا  ریخ إنشــائها بصـفة مباشـرة إال أنــيى تـاسـتطیع الوقــوف علـال أ نـتوإ

مــن خــالل عــرض تــاریخ المدرســة الجزائریــة عبــر فتــرات تاریخیــة عریقــة علــى اعتبــار أن الطفــل فــي  أتتبعــهســوف 
 ومــع نشــأة الحضــارات ،رســخ القــیم االجتماعیــة فــي نفســیتهتغالــب األحیــان یتلقــى تعلیمــه فــي ســن مبكــرة مــن أجــل 

بنقلــه إلــى األجیــال القادمــة، مثـــل  ةهتمــم ،تربیــة وتعلــیم أجیــال الحقــة قــادرة علـــى حفــظ التــراث جــاءت الحاجــة إلــى
نشــر رســالة التوحیــد الحضـارة اإلســالمیة التــي اهتمــت بتعلــیم الــنشء منــذ ظهورهــا مـن أجــل إیجــاد أجیــال قــادرة علــى 

  . وبناء المؤسسات الدینیة في كل بقعة تصل إلیها المعمورة، حیث شجعت على طلب العلمأرجاء  في
ا ألحــداث الــدول اإلســالمیة التــي تعاقبــت علــى مســرًح  التــي كانــت  وتعــد الجزائــر مــن بــین الــدول المغــرب العربــي   

بــدأ االهتمــام بــاألمور االجتماعیــة  ،هــابمــن االســتقرار  نشــأ نــوعو  هــالمــا اســتتب أمــر اإلســالم فیو  ،المغــرب اإلســالمي
 ،مؤسسـاته الدینیـةبالعربـي التعلـیم اإلسـالمي ازدهـار التربیـة و و  ،وانتشار المساجد والكتاتیب ،تربويالجانب البما فیها 

انتشــرت اللغــة العربیــة مــع انتشــار اإلســالم  حیــث  ،هم، إلــى جانــب القــراءة والكتابــةدیــنمبــادئ  ســكانهاتعلــیم  قصــد 
فقـام البربـر بـتعلم اللغـة العربیـة وأحكـام الـدین ، للدین الجدید بعـد الفـتح العربـي لـبالد المغـرب األوسـط البربر واعتناق

وكانــت "، فانتشــرت اللغــة العربیــة بــین أوســاط القبائــل البربریــة ،تطبیــق الشــریعةوحثــوا علــى ضــرورة  هشــر نبــل قــاموا ب
محـو قیا ثورة فكریة وفاتحـة حركـة نشـطة فـي بعـث العلـوم و العلمیة إلى أفری) ه101-99(بعثة عمر بن عبد العزیز 

فبنیـت المسـاجد والمراكـز  ،)1( ها بـین األوسـاط البربریـة بالمـدن والقـرى فـي ذلـك العهـداألمیة التي كانت ضاربة أطناب
هــذا  فــي إشــارة إلــى ثــورة فكریــة وعلمیــة قادمــة مــع هــذه الحضــارة اإلســالمیة الجدیــدة الناشــئة فــيالمــدن فــي الثقافیــة 

لــى آ، وبقیــت شــاالمجتمــع القــدیم كمدینــة القیــروان ومســجد القیــروان التــي  خــر الــدهرهدة علــى ذلــك إلــى یومنــا هــذا وإ
 )123-114(عبیــد اهللا بــن الحجــاب الــذي أسســه (جــامع الزیتونــة بتــونس  ، ه50ســنة عقبــة بــن نــافع أسســها الفــاتح

بهم الخلیفة الفاطمي إلـى المغـرب لصـد الثـورات التـي بعث  نبن هالل الذیو كما كان لقبائل بن سلیم  .)2(ه116سنة
التـــي كانـــت  ؛ بمـــا فیهـــا الجزائـــرونشـــر اللغـــة العربیـــة بهـــا ،المغـــرب كبیـــر فـــي تعریـــب بـــالددور فضـــل و ثـــارت ضـــده 

حیـث تعــد محطـة عبـور بــین المشـرق واألنـدلس، مــن خـالل رحـالت العلمــاء  ،ا لشـتى األفكـار الدینیــة والعلمیـةمسـرًح 
أنتجـــت الكثیـــر مـــن  والحجــیج، فتـــأثر بهـــا المجتمـــع واهـــتم بهـــا الســـالطین فأنتجـــت ثــورة علمیـــة بـــاهرة فـــي تلـــك الفتـــرة

  .المدارس وقالع العلم
حیـــث بنیـــت  إلـــى الجزائـــر، مدخـــول اإلســـال إلـــىیعـــود ظهـــور المدرســـة الجزائریـــة العربیـــة اإلســـالمیة ومؤسســـاته    

ن و  "،المساجد وقامت بتربیة األجیال على مبادئ الدین الجدیـد سسـاتها بمختلـف التطـورات وتـأثرت مـرت التربیـة بمؤ إ
ـــ وهـــي الثقافــة العربیـــة  ،ا مصــبوغة بصـــبغة واحــدةباألحــداث السیاســیة التـــي مــرت بهـــا المنطقــة، إال أنهـــا كانــت دائمً

                                     
  .18، ص1981الجزائر،، 1، الشركة الوطنیة، طالمغرب العربي تاریخه وثقافته:رابح بونار) 1(
  .20ص ،المرجع نفسه) 2(
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ولقـــد كانـــت نتیجـــة دخـــول اإلســـالم إلـــى الجزائـــر  ،وظـــروف معشـــیته المجتمـــعمـــع احتیاجـــات اإلســـالمیة والمتفاعلـــة 
 .وذلــك لتعلـیم األهــالي مبــادئ دیــنهم إلـى جانــب القــراءة والكتابــة ؛انتشـار التعلــیم الــدیني ومؤسســاته فـي ربــوع الجزائــر

كــذا انتشــرت المســاجد والكتاتیــب ولقــد رافــق الفقهــاء والعلمــاء جیــوش الفــاتحین، العتبــار الــدین أســاس هــذا الفــتح، وه
لقـاء الـدروس، فكانـت تلـك بدایـة التعلـیم اإلسـال إلـى انتشـار  مي ومؤسسـاته بـالجزائر، وهـو مـا أدىإلقامة الصلوات وإ

ولـــم تكـــن هنـــاك وزارات مختصـــة بـــالتعلیم خـــالل هـــذه ، )1(والعلمیـــة فـــي القـــرون الالحقـــةمـــن المراكـــز الثقافیـــة كثیـــر 
ــــاء الفــــالتعلیم مســــؤولیة جماعیــــة، یتعــــاون الكــــل إلنشــــاء المســــاجد و  ،المرحلــــة مــــن الــــزمن كتاتیــــب وتــــوفیر المــــال بن

لخــدماتها، ومــن أهــم المؤسســات التــي ســاعدت علــى نشــر التربیــة والتعلــیم فــي الجزائــر فــي هــذه الحقبــة مــن الــزمن، 
مـــن  ابتـــداءوتلمســـان  أســـس الســـالطین تـــونس وفـــاس" حیـــث. )2( یمكـــن ذكـــر المســـاجد والكتاتیـــب والزوایـــا والـــروابط

القــرنین الثالــث والرابــع عشــر مــیالدي، علــى غــرار ملــوك المشــرق، مــدارس رســمیة لتتخــرج منهــا كبــار المــوظفین فــي 
وكانت هذه المدارس تنشر الثقافـة الدینیـة واألدبیـة والفلسـفیة والطـب وعلـوم اللغـة والفقـه والفلـك وقـد أصـبحت  ،الدولة

  .ومجاال باهرا للنشاط الفكري ارسالد الجزائریة خاصة بهذه المدالب
وكــان الخــواص یبــادرون إلــى تأسیســها ویمــدها  ،أخــذت المــدارس فــي االزدهــار ابتــداء مــن القــرن الخــامس الهجــري 

وتحمـل أسـماء المؤسسـین، كمـا  ،وكانـت هـذه المـدارس تقبـل الهبـات والوصـایا ،المسلمون المحبون لآلداب بتبرعاتهم
ویسـتخدم  أعنـي ال یجـوز تغییـر غرضـه ،المسـاجدكان المحصول الذي یعتبره الشرع كاألوقاف المخصصـة لصـیانة 

    . )3("لدفع رواتب لألساتذة وتخصص منح للطلبة النجباء
    
حیــث كــان الطفــل  ،الجزائــربمجــرد دخــول اإلســالم إلــى و  ،التعلــیم العربــي اإلســالميالمــدارس بانتشــار  تلقــد انتشــر  

المتمثلـة فـي المسـاجد والكتـاب التـي قـارب دورهـا فـي تلـك الفتـرة ا الجزائري یـدخل هـذه المؤسسـات فـي سـن مبكـرة جـدً 
وتحفــیظ ، فكانــت تهــتم بتعلــیم القــراءة والكتابــة وآداب الســلوك العــام فــي المجتمــع، الیــوم دور ریــاض األطفــال عنــدنا 
  . فالقرآن الكریم والحدیث الشری

  
  
  
  
  
  

                                     
  .09ص ،2006الجزائر،، 2، دار الغرب، طالتربیة والتعلیم في الجزائر:بوفلجة غیاث) 1(
  .25-24، ص1993الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، التربیة ومتطلباتها: بوفلجة غیاث) 2(
  .113،ص 1994جزائر،، الالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،رالتعلیم في الجزائر قبل وبعد االستعما: الطاهر زرهوني) 3(
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أفـراد المجتمـع عـن طریـق تكفـل حیـث ی ا،مجانیً حتالل لجزائر قبل االكان التعلیم في ا :التعلیم العربي اإلسالمي -1

حیــث یلتحــق بهــا األطفــال فــي فیهــا أطفــالهم،  لقرآنیــة لیصــلى فیهــا النــاس ویعلمــواببنــاء المســاجد والمــدارس االتطــوع  
  :یلي نجد ماحتالل وأبرز مؤسسات التعلیم في الحقبة قبل اال ومن، سن مبكرة

الجزائــریین للــدین اإلســالمي الحنیــف، ولقــد كانــت  ا نتیجــة اعتنــاقا واســعً انتشــرت المســاجد انتشــارً : المســاجد -1-1
وزخرفتهـــا، ویقــوم علیهـــا أشـــهر علمـــاء المســاجد بســـیطة متواضـــعة، ومــع الـــزمن صـــار البنـــاءون یتفننــون فـــي بنائهـــا 

ولقــد كانــت تلقــى بكثیــر منهــا الــدروس الفقهیــة والعلمیــة، ومــن أهــم المســاجد التــي اشــتهرت بــدورها التربــوي ...البلــد،
 .)1(والمسجد الكبیر بتلمسان سنطینة، والجامع الكبیر بالعاصمةضر بقالجامع األخ

همة تلقین وتحفیظ القرآن الكریم لألطفال وتعلـیم مبـادئ القـراءة والكتابـة وقواعـد مقامت الكتاتیب ب: "الكتاتیب -1-2
لــى وذلــك عــن  ،مهمـة الــتعلم فالكتاتیــب تمكـن الطفــل مــن تنمیـة الجانــب االجتمــاعي فـي شخصــیته جانــب السـلوك، وإ

طریـق االتصـال مـع اآلخـرین، أمـا تركیبهـا المؤسسـاتي فهـو عبـارة عـن حجـرة، أو حجـرتین مفروشـتین مفتوحـة البــاب 
   .)2(سنوات فما فوق) 5إلى 4(ا من البنات والبنین، وتتراوح أعمارهم من تضم عددً  ،الواحد

لقـد قامــت الكتاتیــب بمهمــة تعلــیم الصـغار مبــادئ القــراءة والكتابــة إلــى جانـب مهمــة تحفــیظ القــرآن والحــدیث وقواعــد  
الزوایــا تفــتح أبوابهــا لألطفــال الصــغار لیتلقــون فیهــا الــدروس حــول "الســلوك العامــة فــي المجتمــع، فكانــت الكتاتیــب و

هــي مازالــت منتشــرة و  )3("،ت تســاهم فـي تكــوین األجیــال الصـاعدةوكانــ ،مـواد دینیــة وغیــر دینیـة فــي المــدن واألریـاف
في المجتمع الجزائري إلى یومنا هذا وخاصـة فـي األریـاف والقـرى والمداشـر التـي تنعـدم فیهـا دور الحضـانة وریـاض 

مهمتهــا تقــارب ریــاض ،  فیــة والنفســیة فــي شخصــیتهمتمكــن األطفــال مــن تنمیــة الجوانــب االجتماعحیــث  ،األطفــال
نمـا "  .الكامنة األطفال في إیقاظ وتنمیة قدرات الطفل ولم یكن التعلیم في هذه الحقبة مـن الـزمن ینتهـي بشـهادات، وإ

عــن رضــا بتحصــیله ولقــد كانــت الثقافــة فــي ذلــك الوقــت  اكــان یخــتم بإجــازة شــفویة مــن عنــد األســتاذ، تعتبــر تصــریًح 
ض على عاتق أفراد المجتمـع، باسـتثناء  القـائمین علـى بعـض المسـاجد الكبیـرة، والـذي كانـت تصـرف لهـم مـة ئاأل بع
تتفــاهم معــه علــى مبلــغ معــین مقابــل اإلقامـــة  د، أمــا فــي حالــة وجــود فقیــه القریــةمعاشــات مــن أوقــاف هــذه المســاج

لقــاء الــدروس، فهــو مرجــع لهــم فــي كــل مــا یتعلــق بــاألمور  ــك إلمــامتهم فــي الصــلوات وإ حیــث  الدینیــة،وســطهم، وذل
اجـة المـواطنین البسـیطة وكـان هـذا التنظـیم یلبـى ح ،لى جانب مهمته التعلیمیـة لألطفـالق ویصلح البیئة إیزوج ویطل
والتــي كــان  ،وخاصــة فــي األریــاف، حیــث كــان هنــاك نــوع مــن التناســب بــین إمكانیــات الفالحــین البســیطة مــن الفقــه

ــكمــا أن هــذ ،بإمكانهـا دفــع نفقــات الفقیــه وبنــاء الكتـاب أو المســجد الصــغیر ا لمــدهم بمكــونین جــدد ا التنظـیم كــان كافیً
الكتاتیـب فــي الغالــب منتشــرة فــي كــل تجمـع ســكاني فــي القــرى والمداشــر الجزائریــة  وقــد كانــت.)4(فـي میــدان حاجــاتهم

                                     
  10-09ص ،، مرجع سابقالتربیة والتعلیم في الجزائر:بوفلجة غیاث) 1(
  .138-137ص،مرجع سابق:الحطاح زبیدة) 2(
  .13ص، مرجع سابق: الطاهر زرهوني) 3(
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یكلــف بتعلــیم األطفــال أحــد و  ،التطــوع واالهتمــام بتعلــیم أبنــائهمالعتیقــة، حیــث یقــوم أفــراد المجتمــع ببنائهــا مــن بــاب 
   .ألطفالهم مقابل تدریسهته بتسدید أجر یقوم أفراد المجتمع و  ،الذي یكون له إجازة في حفظ القرآنطالب العلم 

وهــي  ،مؤسســة نشــأت فــي المجتمعــات اإلســالمیة، تكــون ملحقــة بالمســاجدهــي  :والزوایــا القرآنیــةالمدرســة  -1-3
لحفظ القرآن الكـریم وتفسـیره وتعلـیم قواعـد اللغـة العربیـة،   النظامیة الحالیة، یلتحق بها طالب العلم مدارسهة بالیشب

لألطفــال مــا بــین الرابعــة والثامنــة، والهــدف "مخصصــة دینیــة  ونشــر الثقافــة العربیــة اإلســالمیة، فهــي مؤسســة تربویــة
یـة هـي هو حفظ القرآن كله، والدخول إلیها ألول مرة تحـف بالـدعوات واالحتفـاالت، فالمدرسـة القرآن من هذه المدرسة

لشـرعیة المسـاعدة علـى مدرسة تتبـاین فیهـا مسـتویات الـتعلم، مـن تلقـین وتحفـیظ القـرآن الكـریم وتـدریس بـاقي العلـوم ا
فالمــدارس القرآنیــة كــان یتــدرج فیهــا الحفظــة حســب الحفــظ، وفهــم دروس .)1("ألفــاظ القــرآن وروح الشــریعةفهــم معــاني 

ولـم تتكـون خـالل هـذه الحقبـة مـن الـزمن جامعـة فـي الجزائـر كمـا ".الشریعة المساعدة علـى فهـم معـاني القـرآن الكـریم
هـــو الحـــال بالنســـبة لألزهـــر بمصـــر، والزیتونـــة والقـــرویین بتـــونس والمغـــرب علـــى التـــوالي، ولقـــد كـــان الجـــامع الكبیـــر 

ذة إال بالعاصـمة نـواة للجامعـة الجزائریـة، ومركـزه وأوقافـه الضـخمة وكثـرة الحلقـات الدراسـیة بـه وانتشـار بعـض األســات
         . )2( أنه لم یصل إلى درجة الجامعة من النوع المتفق علیه

كانـت المــدارس القرآنیــة والزوایــا فــي الجزائــر تكــون الشــباب وتحضــره لبنــاء مســتقبل األمــة، كمــا كانــت ترســل النخبــة و 
وجــامع  ،ونــة بتــونسمــنهم إلــى إتمــام الدراســة فــي المســاجد والجوامــع الكبیــرة علــى المســتوى العربــي مثــل جــامع الزیت

  . األزهر بمصر
المدرســة الجزائریــة  ولقــد ظهــرت ،تقدمــة مــن تطــور المؤسســات التربویــةتعتبــر المدرســة مرحلــة م :المــدارس -1-4

وبقیــت المســاجد والكتاتیــب ودور العلمــاء هــي مراكــز النشــاطات العلمیــة، حتــى قبیــل ظهــور الموحــدین  امتــأخرة نســبیً 
أسسـت فـي تلمسـان فـي التـي تلـك  س األولى التي انتشـرت فـي الجزائـرأي حوالي القرن السادس الهجري، من المدار 

یتنـافس األمـراء والملـوك فـي   یـدةعهد الزیانیین في القرن الثامن الهجـري، بعـد ذلـك صـار تأسـیس المـدارس سـنة حم
ر السـكن یكانـت میـزة هـذه المـدارس تـوفو ....تشیدها وجلب العلمـاء لهـا فصـار تأسـیس المـدارس ینـافس بنـاء الجوامـع

ا حتــى یتمكنـوا مـن التفــرغ للدراسـة، كمــا أن طالبهـا یخضـعون لنظــام دقیـق ســواء مـن حیــث للطـالب وتـوفر لهــم منًحـ
 ، وهــي الممــول الــرئیسلقــد كانــت األوقــافو  .حیــث طــرق الدراســة ومواضــیع التكــویناختیــار المنتســبین لهــا أو مــن 

دة، لمصاریف المدارس وأجور المدرسین ومـنح الطلبـة والقـائمین علـى هـذه المـدارس، ولمـا كانـت أعـداد المـنح محـدو 
  .)3(ومنها الحاجة إلیها والنباهة فقد وضعت شروط صعبة لتقدیمها

حیــث  ،التعلــیم فــي الجزائــر فــي دون التعــرض ألهــم المــدارس التــي شــیدت فــي هــذه الفتــرةوال یمكننــا أن نتحــدث عــن 
 والتــي كانـت عاصــمة الدولــة ،لعــل أشـهرها المــدارس التــي بنیـت فــي تلمسـان ،اشـتهرت الجزائــر بالعدیـد مــن المـدارس

                                     
  .138ص ،مرجع سابق:الحطاح زبیدة) 1(
  .27ص ،، مرجع سابقالتربیة ومتطلباتها: بوفلجة غیاث) 2(
  .11-10ص ،،مرجع سابقفي الجزائرالتربیة والتعلیم :بوفلجة غیاث) 3(
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بتلمســان التــي أنشــأها  ادوأشــهر المــدارس التــي أنشــئت فــي هــذه الفتــرة مدرســة العبــ .وكــذلك الدولــة الزیانیــة ،الرســتمیة
وكلهــا كانــت  ،والمدرســة التاشــفینیة ،حســن أبركــانومدرســة منشــار الجلــد، ومدرســة ســیدي ل...الحســن الســلطان أبــو

  .)1(موجودة في القرن التاسع هجري
وأســـس أبـــو حمـــو الثـــاني  ،مدرســـة اإلیمـــان بتلمســـان) 1318-1308(قـــد أســـس الملـــك الزیـــاني أبـــو حمـــو األول "و 
وكان من عادة الملوك أن یختاروا مستشـاریهم وكبـار المـوظفین  ،بتلمسان أیضا المدرسة الیعقوبیة )1359-1389(

 وكـان النـاس یـرون بكـل فخـر أن مـدینتهم تملـك جامعـة ذاع صـیتها وامتـدت شـهرتها....من بین الطلبـة المتخـرجین،
وكانــت أوســع  ،)م1346 ه742(وشــیدت مدرســة ســیدي أبــو مــدین فــي ســنة  ،إلــى أقصــى أطــراف العــالم اإلســالمي

كـــان جمـــوع :(ا عـــن المـــدارس قـــائًال وصـــرح أحـــد المســـؤولین الفرنســـیین فـــي مجلـــس الشـــیوخ متحـــدًث .المـــدارس شـــهرة 
ـــتعلم  ـــدیني خـــالل فتـــرة ال التالمیـــذ یلتفـــون حـــول األســـاتذة المشـــهورین، مـــدفوعین برغبـــة الـــتعلم ویســـاندهم حماســـهم ال

ـ الجامعـات اإلسـالمیة، وبعـد تخـرجهم مـن المدرسـة یحظـون بالتقـدیر العـام ا لمحتـوى الدراسـة فـي الطویلة الشاقة، تبعً
وهـــذا دلیـــل علـــى أن المـــدارس النظامیـــة كانـــت منتشـــرة فـــي الجزائـــر ، )2()وأســـمى الشـــهادات یطلبهـــا كبـــار الرؤســـاء

إال أننــا ال نعلــم متــى یلتحــق بهــا  ،تربــي وتعلــم الــنشء بشــكل مجــاني ، خاضــعة للدولــة أو تحــت تصــرف الســلطانو 
خاصـة بالنسـبة ألبنـاء السـالطین  ؟أو یلتحق بها مباشرة ؟هل بعد أن یتمكن من القراءة والكتابة في الكتاتیب ،الطفل

ن المدرسـة الیعقوبیـة أي نص أورده ابـن مـریم التلمسـاني، أما من حیث البرامج الدراسیة فقد جاء ف" والوزراء والوالة، 
لتفسیر والحـدیث والفقـه واألصـول فـي فصـل الشـتاء والعربیـة والبیـان ا من انت تدرس في القرن التاسع كًال بتلمسان ك

  .)3(وأن الخمیس والجمعة كانا مخصصین لدرس التصوف ،والحساب والفرائض الهندسیة في فصل الصیف
ایـة سـواحلها مـن القرصـنة العثمـاني لحمبعد استنجاد الجزائر بالحاكم  :عثمانيالتعلیم التحضیري خالل الحكم ال -2

بــل  ،ولــم تمنــع انتشــارها ،ا فــي المؤسسـات التربویــةلــم تغیـر الدولــة العثمانیــة شــیئً وتبعیتهــا للحكــم العثمــاني   ،األوربیـة
هــا كمســؤولیة اجتماعیــة یتكفــل بهــا أفــراد المجتمــع ممــا زاد مــن انتشــار الكتاتیــب والزوایــا والرابطــات حیــث كــان كتتر 

إال أنهـم شـجعوا وقفـوا منـذ دخـولهم إلـى الجزائـر بجانـب الـدین اإلسـالمي، "یتعاطفون مـع المتصـوفة والعبـاد،  األتراك
فــي وقـت ظهــرت فیــه  ،والتعلــیم وهــو مــا لـم یخــدم التربیـة ،اعتبــروا الــدین عملیـة تعبدیــة صـرفةو  ،التصـوف فــي الـبالد

ا لـو وجـدت التشـجیع والمسـاعدة مـن المشـرفین واسـعً ا والتـي كـان مـن الممكـن أن تنتشـر انتشـارً  -كما رأینا–المدارس 
بمؤسسـاته  التـي كانـت منتشـرة قبـل دخـول العثمـانیین فـي أداء مهمتــه، علـى سیاسـة الـبالد، واسـتمر التنظـیم التربـوي 

الكتاتیــب بنــاء العدیــد مــن  عملــوا علــى  رغــم أن العثمــانیین.)4(العتمــاده علــى الجهــود المحلیــة واألوقــاف المحبوســة
ــــا والربطــــات المســــاجدرس و والمــــدا ــــى نشــــر الصــــوفیة ،والزوای ــــى دور هــــذه ممــــا أثــــر ســــلبً  ،إال أنهــــم شــــجعوا عل ا عل

ــــدً ، وجعلهــــا مجــــرد دور عبــــادة وزهــــد وترتیــــل لألذكــــار والمــــدائح الصــــوفیة ،المؤسســــات التربــــوي العلمــــي ا عــــن وبعی
                                     

  .11ص ،المرجع نفسه، التربیة والتعلیم في الجزائر: بوفلجة غیاث) 1(
  .113، صمرجع سابق: الطاهر زرهوني) 2(
  .12ص ،مرجع سابق: بوفلجة غیاث) 3(
  .12ص، المرجع نفسه) 4(
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ولكنهــا  ،ا مــن إشــعاعهاشــیئً  وابتــداء مــن القــرن الســادس هجــري فقــدت المــدارس" حیــث،التحصــیل العلمــي واالجتهــاد
 ،بقیت ناشطة وبلغت المدارس قبل االحتالل الفرنسـي ألفـي مدرسـة ابتدائیـة وعلیـا فـي جمیـع جهـات القطـر الجزائـري

ذا لــم یكــن التعلـیم مزدهــرً . )1("وكـان بهــا أســاتذة أكفــاء یعلمــون شـبیبة مقبلــة علــى الــتعلم ا فــي الســنوات ا كبیــرً ا ازدهــارً وإ
كبیـــرة مـــن الجزائـــریین یتـــرددون علـــى  ي القـــرى والمـــدن وكانـــت هنـــاك أعــدادل إال أنـــه منتشـــر فــالتــي ســـبقت االحـــتال

فحتــى فــي ظــل الســلطة  ،ان التعلــیم مســؤولیة اجتماعیــةولقــد كــ ،یــة للتفقــه فــي أمــور الــدین والــدنیاالمؤسســات التعلیم
هـذه المهمـة فـي بنـاء المسـاجد  الضعیفة التي لـم تشـجع التعلـیم فـإن الشـعب قـد اسـتمر فـي تأدیـة مهمتـه، وقـد تمثلـت

یجاد األفراد القائمین علیها أو وقف األوقاف لخدمة هذه المؤسسات ومسـاعدتها بمـا فـي  ،ودفع أجورهم ،والكتاتیب وإ
  .)2(ذلك الزوایا

) سـنوات5 -4(حیـث یلتحـق الطفـل بهـا فـي سـن مبكـرة  ،فـي الكتاتیـب والمسـاجدا كان مزدهـرً فالتحضیري التعلیم أما 
وكانت اللغة العربیة هي لغة التعلیم في جمیع المسـتویات علـى اعتبـار أنهـا لغـة  ،هتمام الشعب الجزائري بهوذلك ال

ـحـتالل كـان التعلـیم فـي الجزائـر قبـل االكمـا و  ،سـیطرة األتـراك علـى الحكـم، رغـم الوحي بها كتـب كتـاب اهللا   ،امجانیً
قامـــت حیـــث فیهـــا أطفـــالهم،  ى فیهـــا النـــاس ویعلمـــواببنـــاء المســـاجد والمـــدارس القرآنیـــة لیصـــل شـــعبحیـــث یتكفـــل ال

الكتاتیــب والمــدارس القرآنیــة بمهمــة تعلــیم الصــغار مبــادئ القــراءة والكتابــة إلــى جانــب مهمــة تحفــیظ القــرآن والحــدیث 
وقواعــد الســلوك العامــة فــي المجتمــع، فكانــت الكتاتیــب تمكـــن الطفــل مــن تنمیــة الجوانــب االجتماعیــة والنفســیة فـــي 

ذلك عن طریق االتصـال مـع اآلخـرین،  فكانـت مهمتهـا تقـارب ریـاض األطفـال عنـدنا فـي إیقـاظ وتنمیـة شخصیته، و 
أما المدارس القرآنیة فكان یتدرج فیها الحفظة حسب الحفظ، وفهم دروس الشریعة المسـاعدة علـى فهـم .قدرات الطفل

  .       معاني القرآن الكریم
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
  

                                     
  .114ص ، مرجع سابق: الطاهر زرهوني) 1(
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لوضـع التعلیمـي فـي ا، 1962إلـى غایـة االسـتقالل سـنة 1830تمتد هذه الفترة من االحتالل الفرنسـي للجزائـر سـنة   

نتشــار علــى أن اللغــة العربیــة وثقافتهــا كانــت كثیــرة اال ض التقــاریر العســكریة الفرنســیة إالبعــ"تبینــه  بدایــة االحــتالل،
وكــان فــي كــل قریــة مدرســتان، وذلــك مــا  ،ن الجزائــریین كــانوا یحســنون القــراءة والكتابــة، وإ كامــل امتــداد أرض الــوطن

، وهي وضعیة لم یـرتح إلیهـا غـالة االحـتالل الفرنسـي فـي الجزائـر بحیـث اعتبـروا 1834الحظه الجنرال فالزي سنة 
د تحــول دون بســط نفــوذهم علــى الــبالأن وجــود ثقافــة ودیانــة وتقالیــد مغــایرة لثقــافتهم ودیــانتهم وتقالیــدهم كلهــا عوامــل 

زالتهـا مـن أمـامهم تمهیـدً ، ومـن ثـم ناصـبوها العـداء ،والعبـاد ا إلدمـاج الشــعب وعملـوا كـل مـا فـي وسـعهم إلضـعافها وإ
           . )1("وهذه مشكلة المدرسة الفرنسیة في الجزائر ،الجزائري في المجتمع الفرنسي كلیة

دراج مدارســـها الفرنســـیة ذات الطـــابع التبشـــیري،دارة الفرنســـیة حاولـــت اإلكمـــا        ـــیم القرآنـــي وإ  القضـــاء علـــى التعل
وشــرعت فــي تنفیــذ "، وأنشــئت المــدارس النظامیــة العمومیــة ،ســطبالت للخیــولافحولــت معظــم المســاجد إلــى كنــائس و 

فـي  13/02/1883هذه الخطة عند تطبیق القوانین المتعلق بالتعلیم العمومي الفرنسي بموجـب المرسـوم المـؤرخ فـي 
  .)2("الفرنسیة الثالثة عهد الجمهوریة

ألنهــم هــم الــذین یحرضــون  ؛مــا عمــد لــه االحــتالل الفرنســي فــي الجزائــر هــو مطاردتــه لعلمائهــا وتشــریدهم ن أولوإ  "
مــن الكتاتیــب  ، وهــاجر آخــرون، وهــدمت كثیــرفاستشــهد الكثیــر مــن العلمــاء ،ن الغــزاةیاألهـالي علــى محاربــة الصــلیبی

بقــرار مــن الحــاكم  األمــالك الدینیــة واألوقــافادرة ي مصــوالزوایــا، إال أن أكبــر ضــربة وجهــت للتعلــیم فــي الجزائــر هــ
فكانــــت ضـــــربة قاضــــیة للتعلــــیم اإلســــالمي، أي جانبهــــا المـــــادي  ،07/12/1830العســــكري الفرنســــي كلوزیــــل یــــوم 

    .   )3("ومصدر تمویلها
المحافظــة فــي ولقــد ســاهمت الكتاتیــب والمــدارس القرآنیــة والزوایــا التــي بقیــت تحــت تصــرف الجزائــریین المخلصــین  

وقـد قـدرت "على مقومات األمة من خـالل تحفـیظ القـرآن الكـریم ونشـر اللغـة العربیـة ومحاربـة السیاسـة االسـتعماریة، 
ـر الجزائـري شـماًال موزعة علـى القطـ 2000 بعدد 1871 سنة هذه الكتاتیب والزوایا  28.000ا، فقامـت بتعلـیم  وجنوبً

ــ وســكانها قــدروا  ،1873تلمیــذ ســنة  1400مدرســة تحتــوى علــى  90فكانــت توجــد فــي قســنطینة مــثال  ،اتلمیــذ تقریبً
وفــي  ،زاویــة 40نســمة فــي نفــس الســنة حســب اإلحصــائیات الرســمیة، وكــان فــي نــواحي تلمســان حــوالي  24.000ب

لــذلك یظهــر أنــه مــن الصــعب أن یجحــد المجهــود  .مدرســة لتعلــیم القــراءة والكتابــة والحســاب 100الجزائــر العاصــمة 
الـذي قامـت بــه هـذه الزوایـا فــي سـبیل تحفـیظ القــرآن الكـریم ونشـر الثقافــة العربیـة اإلسـالمیة فــي ظـروف كـان یهــیمن 

المراكـــز ألصـــبح  فلـــوال هـــذه حوا فـــي عـــدة مناســـبات،إضـــافة إلـــى معارضـــة المعمـــرین الـــذین صـــر  ،علیهـــا االســـتبداد
مـــن طـــرف  1891جنـــة المكلفـــة ســـنةلألمیـــة، وهـــذا مـــا أعلنـــت عنـــه الان للجهـــل و األطفـــال الجزائریـــون كلهـــم معرضـــی

                                     
  .108ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،ابحاث ودراسات في التاریخ الجزائري المعاصر:عمار هالل) 1(
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  .19، ص، مرجع سابقالتربیة والتعلیم في الجزائر: بوفلجة غیاث) 3(



 التعلیم التحضیري في الجزائر                           الفصل الرابع                                                          
 

119 
  

علـى هـذه الزوایـا بـأدوار علـى الـرغم مـن قیـام بعـض المشـرفین  ،)1(المجلس الفرنسي بتحقیق حول التعلیم في بالدنـا 
مع مصلحة البالد الثائرة، كما ال تتوافق مع الدور الذي تؤدیـه هـذه المؤسسـة التربویـة كالتجسـس المـأجور  لم تتماش

تربیــــة و واألباطیـــل فــــي المجتمـــع  تالخرافـــاعلـــى عمـــل الحركــــة الوطنیـــة وتبلیـــغ اإلدارة االســــتعماریة بـــذلك أو نشــــر 
 أن بعــــض الزوایــــا  قــــد بنیــــت فــــي الفتــــرة إال، الحــــق والــــدین الصــــحیحة ممــــا یبعــــدهم عــــن العقیــــدة ؛األطفــــال علیهــــا

االستعماریة وكان لها الـدور الفعـال فـي توعیـة المجتمـع وتربیـة الـنشء مثـل زاویـة الهامـل التـي أنشـأها القاسـمي سـنة 
كمــا أن فكانــت منــارة علــم یرتادهـا طــالب العلــم مــن كـل حــدب وصــوب،   بنصــیحة األمیــر عبــد القـادر،عمـًال  1864

ـــه فـــي المـــدارس الفرنســـیة المجتمـــع الجزائـــري رفـــض قـــدات وقـــیم تعمنهـــا تربیـــة غربیـــة ال تتوافـــق مـــع ، ألتربیـــة أطفال
    .بدل أن یذهب لمدرسة االستعمار افأغلبهم فضل أن یبقى أبنه أمیً  ،المجتمع

مشــروع المدرســة االســـتعماریة  هــةواســتمرت المــدارس القرآنیــة والكتاتیـــب علــى أداء وظیفتهــا الحضــاریة فـــي مواج"  
 لطــابع التعلیمــي التبشــیري، وكــذا المــدارس النظامیــة العمومیــة،التي اعتمــدت القســم التحضــیري المــدمج قصــدذات ا

   .)2("تقریب األطفال إلى السنة أولى ابتدائي
 حیـث .)3("أما أبواب مـدارس الحضـانة وریـاض األطفـال فكانـت مسـدودة فـي وجـوه أطفالنـا ولـم تفـتح إال للفرنسـیین  

وكانــت تشــرف علیهــا الكنیســة قصــد تعلــیم أبنــاء  ،بعــض ریــاض األطفــال ودور للحضــانة  اإلدارة االســتعماریة بنــت
تعلـیم أبنـاء بعـض المـوالین لفرنسـا، حیـث عملـت ریـاض األطفـال كغیرهـا مـن ب مـا سـمحتوك  المعمرین أمور دینهم،

ـــــیم علـــــى  ـــــة والتعل ـــــة والخـــــدمات العامـــــة ومؤسســـــات التربی ـــــین خدمـــــة المالمؤسســـــات اإلنتاجی ـــــق أهـــــدافهم حتل وتحقی
ونشـــاطاتها علـــى أبنـــاء  هاخـــدمات فإنهـــا كانـــت تقتصـــر ،وصـــغر حجمهـــا ومطـــامحهم، وعلـــى الـــرغم مـــن قلـــة عـــددها

على غـرار ة مـن هـذه النشـاطات وتلـك الخـدمات،فلم یكن بمقدور األطفال الجزائریین االسـتفاددون سواهم  المعمرین،
  .التعلیمما كان قائما آنذاك في مختلف مراحل 

مماثلة لتلك التي كانت في فرنسا، ولیس من الصعب في هذه الحالة لبرامج المطبقة في ریاض األطفال وكانت ا
هذه المؤسسات أن نلمس بجالء ووضوح حرص المستعمر على أن تكون الهیئة المشرفة على التربیة والتعلیم في 

ءات، حرمان الغالبیة الساحقة من األطفال الجزائریین وقد نجم عن هذه الممارسات واإلجرا ،فرنسیة بصورة كاملة
  .)4("وفي الریاض بشكل خاص ،من حقهم في التعلیم بمختلف حلقاته، ومستویاته بشكل عام

وكانـت الراهبــات هـن الالئــي یشـرفن علیهــا  ،وكانـت هــذه الریـاض فــي فتـرة االســتعمار تحـت اســم مـدارس الحضــانة" 
أما البـرامج المطبقـة فـي ریـاض األطفـال فـي تلـك الفتـرة فقـد  ناحیة التربیة والتعلیم،ات أو من من ناحیة تكوین المربی

                                     
  .14،صمرجع سابق:الطاهر زرهوني) 1(
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وكانــــت تحـــرص علــــى أن تكــــون الهیئـــة المشــــرفة علـــى التربیــــة والتعلـــیم فــــي هــــذه ، كانـــت نفســــها تطبـــق فــــي فرنســـا
  .)1("المؤسسات فرنسیة بصورة كاملة

وطمـــس معـــالم  ،ل ضـــد الشـــعب الجزائـــريسیاســـة التجهیـــاالحـــتالل  اتبـــع: لمـــدارس االســـتعماریة فـــي الجزائـــرا -1
وحـــرق المكتبـــات ونفـــي  الشخصـــیة الوطنیـــة عـــن طریـــق غلـــق المؤسســـات التعلیمیـــة وتحویـــل المســـاجد إلـــى كنـــائس

ومحاولــة فرنســة الجزائــریین  كخرافــة االســتعمار قضـاء وقــدر، ،ونشــر البـدع والخرافــات ،وتهجیـر العلمــاء والمجاهــدین
وربطـه بالتـاریخ  تزویـر التـاریخ الجزائـري اإلسـالميوربط الجزائر بفرنسا من خالل  الفرنسیة عن طریق فتح المدارس

وكیــف  ،ال یمكننــا أن نـتكلم عــن التعلـیم الفرنســي فـي الجزائــر دون الكـالم عــن طبیعـة المــدارس التـي بنیــت .الفرنسـي
  : حیث كان هناك ثالثة أنواع من المدارس هي ،هاكان تسیر 

ولــم یعرقــل  ،مســیحیونمــدارس یســیرها وهــي  1878تأسســت ابتــداء مــن ســنة ":الدینیــة المســیحیةالمــدارس  -1-1
فتحــت أبوابهــا للتالمیــذ المســلمین فــي بعــض المنــاطق الجزائریــة كالقبائــل  ،دارس الرســمیةمــأحــد ســیرها، لتقــوم مقــام ال
تلمیـذ والبـیض وأوالد سـیدي  1039یـدرس فیهـا ،آلبـاء البـیضمدرسة مسـیرة مـن طـرف ا 21الكبرى حیث سجل فیها 

 .ورقلة قصد التسمح وتجرید بعض النواحي من ثوب العروبة والدین الشیخ و

الــذي كــان یــدعي بأنــه حــر مفصــول عــن الحكومــة لــه صــبغة تربویــة مهنیــة، كــان فــي فــال ننســى أن هــذا التعلــیم    
ا مــن طــرف الســلطات االســتعماریة، عكــس مــا مشــجعً مســیحي والسیاســي، تبشــیري والالحقیقــة ال یخلــو مــن الطــابع ال

ـــیم القـــرآن والمبـــادئ اإلســـالمیة واللغـــة القومیـــة ألبنـــاء الشـــعب ومعنـــى أن االســـتعمار  .)2("كـــان یشـــاهد بالنســـبة لتعل
شـهر المبشـرین أباعتنـاق المسـیحیة، و  أسـلوب الترغیـب إلغـراء الجزائـریین الـدین المسـیحي مسـتعمًال قد جند الفرنسي 

الـــذي اســـتغل )1825/1892(الـــذین كـــان لهـــم الـــدور الفعـــال فـــي نشـــر المســـیحیة فـــي الجزائـــر الكاردینـــال الفیجـــري 
، فأنشــــأ المعاهــــد والمــــدارس )1870-1867(الظــــروف االجتماعیــــة واالقتصــــادیة التــــي مــــر بهــــا الشــــعب الجزائــــري 

تــأوي یتــامى هــذه المــدارس كمــا كانــت  ســیحیة،طفــل وأنشــأهم نشــأة م 1500والمستشــفیات والمالجــئ، وجمــع حولــه 
وقـدم المسـاعدات باسـم المسـیح، كمـا  الحروب والمجاعات التي تعرض لها الشـعب الجزائـري وتنشـئهم تنشـئة غربیـة،

علینــا أن نخلــص (یقــول: وهــو"،أنشــأ جمعیــة اآلبــاء البــیض لتنصــیر الرجــال، وجمعیــة النســاء البــیض لتنصــیر النســاء
وعلینا أن نعتني على األقـل باألطفـال لتنشـئتهم علـى مبـادئ غیـر التـي شـب علیهـا أجـدادهم،  ،هذا الشعب من قرآنه

كمـا أنـه عنـدما  ،)3(")فإن واجب فرنسا تعلیمهم اإلنجیل أو طردهم إلى أقصى الصحراء بعیدین عن العالم المتحضر
ا أن الجزائــر صــارت لقــاء كلمــة مؤكــدً إقــام هــذا الكاردینــال ب أرادت فرنســا االحتفــال بالــذكرى المئویــة الحــتالل الجزائــر

ن إ:(مقـال یقـول فیـه فـي  علیـه ابـن بـادیس ردو وخلفت مكانهـا الصـلیب،  وأن أیام الهالل اإلسالمي قد ولت ،فرنسیة
 ،ســالمیة أصــیلة، وذلــك حــق أیضــافــي إنكــار هــذه الحقیقــة؟ وهــي أرض إ ومــن ذا الــذي یفكــر...الجزائــر بلــد عربــي 
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مــا یكــن مــن قــوة حرابهــا فــإن هــذه الظــاهرة التاریخیــة هوم ،إمبریالیــة فــي الماضــي أو الحاضــرة ومهمــا یكــن مــن إدار 
         .)1(")صادقة تمام الصدق

القـوة الحاكمـة فـي بالدنـا مـن إبعـاد الجزائـریین عـن تعلـیم كتـاب اهللا  حتى تـتمكن":المدارس الحكومیة الثالث -1-2
، أنشــئت ومــن تكــوین أعــوان فــي خدمتــه وخدمــة أهدافــه ،ا علیــهوتحفیظــه فــي الزوایــا التــي كــان االحــتالل یراهــا خطــرً 
أوال مدیــة لالمــدارس المشــیدة بتلمســان وقســنطینة و .30/09/1850ثــالث مــدارس حكومیــة بموجــب مرســوم مــؤرخ فــي 

ضـــائیة والتعلیمیـــة تهـــدف إلـــى تكـــوین مرشـــحین إلـــى الوظـــائف الدینیـــة والق 1859وحولـــت إلـــى العاصـــمة ثانیـــا ســـنة 
أصــبحت مراكــز  یــات سـكان الــبالد فــي شـتى المیــادینا نعــرف أن هـذه المــدارس غیــر كافیـة لســد حاجواإلداریـة، فكلنــ

ه وثقافتــه، فحصــل االحــتالل عــن طریــق هــذه وطنیــة ورغــم أنــف مؤسســها یكــون فیهــا رجــال الغــد لغــزو العــدو بلغتــ
فــالتحق العدیــد مــن طالبهــا بصــفوف جبهــة التحریــر الــوطني  ،االمــدارس الــثالث نتــائج معكوســة كــان لــم یتوقعهــا أبــدً 

بعــد انــدالع الثــورة المباركــة، زیــادة علــى األدوار التــي قــاموا بهــا علــى مــر الســنین فــي المــدارس والمحــاكم والمســاجد 
 .              )2("ةواألوساط الشعبی

فـــي نفـــس الســـیاق وفـــي نفـــس المـــدة وبعـــد فشـــل المـــدارس المغربیـــة الفرنســـیة ":المـــدارس العربیـــة الفرنســـیة -1-3
التــي كــان یــدرس فیهــا معلمــان، األول فرنســي للمــواد بالفرنســیة والثــاني جزائــري مســلم للكتابــة  1850إلــى  1836مــن

ً  ،اإلسالميوالقراءة بالعربیة والدین   .             )3("اجدً  ا وعددها قلیالً فكان مستوى تالمیذها ضعیف

ا اإلدارة الفرنسیة على تنظیم التعلیم الفرنسي لألهالي سنة مضت على احتالل الجزائر فكرت أخیرً  وبعد عشرین"  
وقد تكونت هذه  ،الفرنسیةا لذلك أنشئت في بعض المدن الجزائریة ما عرف بالمدارس العربیة وتبعً  ...الجزائریین،

معلمان أحدهما للعربیة وهو جزائري طبعا كان یتداول علیها  ،للتعلیمأي حجرة واحدة  المدارس من قسم واحد
   .)4("واآلخر فرنسي

تحتوى كل واحدة منها في  ،أربعون مدرسة ابتدائیة ال أكثر 14/07/1850أسست بموجب المرسوم المؤرخ في و"
أي أقل من مدرستین  1873إلى  1850سنة تقریبا من  24غالب األحیان على قسم واحد، فبنیت في فترة دامت 

الفرنسیین لصالح المواطنین الجزائریین خالف إدعاءاتهم  ولینالمسؤ كل سنة، الشيء الذي یدل على عدم استعداد 
ا من الشعب الجزائري الثائر ألسباب سیاسیة وانتقامً  1871ظمها إثر حوادث ثم أغلق مع ،المتكررة الباطلة الكاذبة

المتعلقة بإجباریة التعلیم أي السنة التي أحدثت فیها القوانین الفرنسیة  ،1883ا سنة ضد االحتالل، ثم ألغیت نهائیً 
ا تلمیذً  4095كان ال یتعدى ف ،ًال یئض ، فكان عدد المسجلین في التعلیم االبتدائي في نفس السنةالعمومي المجاني

بعد احتالل دام أكثر من نصف قرن في ذلك الوقت وهذا لیس بغریب ألن المعمرین الفرنسیین كما جرت العادة 
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وكانوا یعارضون حتى ، ا في نظرة بعضهم لفائدة تعلیم أبناء الجزائركانوا یعارضون كل التدابیر التي تظهر اهتمامً 
  .)1("على حسب ظنهم، یتمتعون بجمیع الحقوق الجنسیةفرنستهم لئال یصبحوا سواسیة 

المدرسة  مما جعل ؛األهاليبالتالي فإن المدارس الفرنسیة ورغم قلتها إال أنها اصطدمت برفض المحتلین لتعلیم   
، هذا ولعل أحلك فترة بالنسبة للتعلیم الفرنسي الرسمي"الفرنسیة غیر شعبیة خاصة بأبناء المحتلین والموالین لهم،

ا لعدد المدارس ملحوظً  ابحیث خالل السنة األخیرة نالحظ تقلیًص ) 1880-1870( هي التي تقع ما بین سنتي
 3172إلى  13000ضبط من يوكذلك نسبة عدد التالمیذ الذ ،مدرسة 16مدرسة إلى  38الذي هبط من 

ا لتعلیم أبناء طبقة معینة من ومهما یكن فالبد أن نالحظ خصوصیة التعلیم الفرنسي الذي وجد أساًس  ...ا،تلمیذً 
  .)2("معها القیاد البشوات واألغوات اإلقطاعیین والتجار األكابر والموظفین في اإلدارة الفرنسیة والمتعاملین

 ترمي من جهته اإلضراب عن هذه المدرسة الفرنسیة وعدم تسجیل أبنائه فیها ألنها ال ولقد قرر الشعب الجزائري" 
، وتقصد فرنسة وتمسیح بل العكس فهي تحارب الحضارة العربیة اإلسالمیة ،لیدهام تقتالئإلى تحقیق أهدافه وال 

  . )3("أفالذ أكبادها
بحیث لم ، ا ذریعً أن السیاسة التعلیمیة االستعماریة قد فشلت في الجزائر فشًال " الشيء الذي یمكن تأكیده هوو  

سنة  132وذلك في مدة  ،بالنسبة لألھالي الجزائریین ٪15تستطع هذه األخیرة أن تلقن لغة المستعمر إال بنسبة 
ا وكتابة، وھي نسبة ضعیفة إذا قارناھا بعدد السكان  في اللغة الفرنسیة ویتقنونھا كالمً یتحكمون فعًال  ٪8منھم 

تذكر بعض  ،1962إلجمالي للبالد، أو بطول المدة التي سیطرت فرنسا خاللها على الجزائر وفي نفس التاریخ ا
اللغة العربیة في مون تحكمن الجزائریین الذین تعلموا في مدارس جمعیة العلماء كانوا ی ٪4اءات أن اإلحص
نصف النتیجة في  واالتعلیمي والثقافي حقق مسنة من نشاطه 30العلماء خالل  حى ویتقنونها، ومعنى ذلك أنالفص

   )4("سنة 132فرنسا خالل  اققتهتي حال ،میدان التعلیم
  )5(:"لخیص الوضعیة العامة للتعلیم في الجزائر خالل االحتالل في المعطیات التالیةوعموما یمكن ت

ا أو لحاجــات وتــراكم رأس ساًســإن كمیــة وطبیعــة التعلــیم المقــدم للــنشء الجزائــري ظلــت تابعــة لحاجــة المســتعمر أ -
ن المضــمون االجتمــاعي للتعلــیم منــذ ســنة و  ،المــال محــددة تتضــمن إال أبنــاء قــد تمثــل فــي فئــات اجتماعیــة  1930إ

 .المالك العقاریین والتجار والقادة واألغوات والباشوات

ا فـــي تطــــور التعلــــیم ن سیاســـة التفرقــــة بـــین المنــــاطق الجزائریــــة والموجهـــة إلحــــداث تفــــاوت بینهـــا قــــد لعبــــت دورً إ -
 .حیث میزت مناطق معینة بقصد تقسیم السكان من الجزائریین 1892بالجزائر، منذ 

                                     
  .16-15 صرجع سابق،م :الطاهر زرهوني) 1(
  .117صرجع سابق،م :عمار هالل) 2(
  .16 صرجع سابق،م :الطاهر زرهومي) 3(
  .155صرجع سابق،م :عمار هالل) 4(
ـــرتكـــو:  عبـــد اللطیـــف بـــن أشـــنهو) 5( ـــي الجزائ ـــف ف ،الشـــركة الوطنیـــة )1962-1830(فـــي الجزائـــر دراســـة حـــدود التنمیـــة والرأســـمالیة-ن التخل

  .133ص ،1967للنشر،الجزائر، 
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كــان ال یشــكل ســوى  1908فــي ســنة : االنتســاب للســكان مــن الجزائــریین قــد تطــور علــى النحــو التــالي إن معــدل -
 .%6كان ال یشكل سوى  1930وفي سنة ، %4.5كان ال یشكل سوى  1920سنة  في ،3.8%

الــدور جمعیــة العلمـاء ل كـان ، مـدارس جمعیـة العلمــاء المسـلمینتمثلـت فــي : المـدارس الجزائریــة فتـرة االحــتالل -2
أســس  1926فــي إرســاء القواعــد النظریــة لفكــرة الوطنیــة الجزائریــة القائمــة علــى العروبــة واإلســالم ففــي ســنة "الكبیــر 

وتركـــزت جهـــودهم علـــى  ،صـــد إحیـــاء التـــراث العربـــي اإلســـالميبعـــض الشـــیوخ نـــادي الترقـــي فـــي مدینـــة الجزائـــر بق
 مـن زعمائهـا اخـدم عـددً تالتـي لدخیلة، ومقاومة الطرقیة المحافظة على طهر العقیدة اإلسالمیة من الشوائب والبدع ا

االحــتالل الفرنســي، وقــد كــان لكثیــر مــن أعضــائها اتصــاالت بالحركــات اإلصــالحیة فــي المشــرق العربــي، فالشــیخ و 
ــ ا مــع الملــك عبــد العزیــز آل ســعود، وعبــد الحمیــد بــن بــادیس الطیــب العقبــي مــثال تلقــى تعلیمــه بالحجــاز وعمــل زمنً

ــــالزیتجــــامع خــــریج  ــــد بــــن بــــادیس حیــــث  ،ةون أســــس العلمــــاء جمعیــــة رســــمیة بمدینــــة قســــنطینة برئاســــة عبــــد الحمی
  .)1("1931سنة

أجــل القضــاء  كانــت فتــرة ظهورهــا فتــرة صــراع ثقــافي وحضــاري، جعــل فرنســا تســخر كــل والوســائل المتاحــة لهــا مــن 
لــــى غلــــق  النهــــائي علــــى هویــــة الشــــعب الجزائــــري، وقــــد أدت سیاســــتها إلــــى تعمــــیم الفقــــر والجهــــل بــــین األهــــالي، وإ

یجـوز تدریسـها إال  مؤسساتهم الدینیة والتربویة ومطاردة علمائهم ومثقفـیهم، كمـا اعتبـرت اللغـة العربیـة لغـة أجنبیـة ال
رنسـي یـد حركـات التبشـیر جانب هـذه اإلفتـزازات والمضـایقات، أطلـق االسـتعمار الفإلى ) 1938مارس  8(بترخیص 

فـي غـالبیتهم، كمـا عمـل علـى إبعـاد أبنـاء الجزائـریین عـن التعلـیم العربـي اإلسـالمي  ةلجهاللبث أفكارها بین األهالي 
بالمـدارس الفرنسـیة، وممـا زاد الطـین بلـة، االنتشـار المـذهل للزوایـا، والتـي بلـغ عـددها  االلتحاقعن طریق تشجیعهم 

، ولقـد كانـت للزوایـا أهـداف دینیـة وتربویـة سـامیة، إال أن مـوت مؤسسـیها األوائـل أدى إلـى زاویة 349في تلك الفترة 
ــ إلــى انتشــار البــدع  أدى ممــا الالزمــین لقیــادة هــذه المرافــق؛ا فــي مســتوى العلــم واالســتقامة تولیــة أنــاس لــم یكونــوا دائمً

ركــة دینیــة وعلمیــة لقیــادة المقاومــة الثقافیــة، لهــذا كــان البــد مــن ح ؛وبالتــالي إلــى الجمــود الفكــري والثقــافي ،والخرافــات
  . )2(وتنظیم المواجهة الدینیة والتربویة ضد المستعمر

التـي كانـت  والمنتقـد ،والبصـائر ،الشـهاب :فأصـدرت العدیـد مـن المجـالت تثقـف الرعیـة،وقد عملت الجمعیة علـى   
وفضــح بعــض الطــرق  مرســخة ألهــداف الجمعیــة وكاشــفة لمخططــات االســتعمار وتهــوین مــن شــأن الخونــة والعمــالء

الشـــعب الجزائـــري علـــى التطـــوع لبنـــاء مـــدارس جزائریـــة تعلـــم الـــنشء  تالمتعاونـــة مـــع االســـتعمار، كمـــا حثـــ ،الضـــالة
أنشـــأت مجموعـــة مـــن ف"نتمـــي إلیهـــا األمـــة الجزائریـــة، ة التـــي تیقـــالتعلـــیم الـــدیني النـــابع مـــن الحضـــارة اإلســـالمیة العر 

ومعهــد بـــن  ،یبة اإلســالمیة  بالعاصــمةالمــدارس اإلســالمیة مــن أهمهــا مدرســة دار الحــدیث بتلمســـان ومدرســة الشــب
مدرســة عشـیة انــدالع الثـورة المباركــة ســنة  150والمعهــد الكتـاني بقســنطینة، وقـد بلــغ مجمـوع هــذه المـدارس  ،بـادیس
 90ألــف طفــل وطفلــة، وقــد ذكــر أجیــرون أن عــدد هــذه المــدارس وصــل إلــى  50، تســتوعب مقاعــدها حــوالي 1954

                                     
  .382، ص2006الجزائر،، دار المعرفة، تاریخ الجزائر المعاصر: بشیر بالح) 1(
  .26، صمرجع سابق ،التربیة والتعلیم في الجزائر: بوفلجة غیاث) 2(
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إلســالمي، وقواعــد البنــاء ، روعــي فــي بنائهــا المظهــر الهندســي ا1954ســنة  181، وبلــغ عــددها 1947مدرســة ســنة
   .)1(العصریة

تتلمـــذ فیهـــا الكثیـــر مـــن و  ...وســـطیف والمســـیلة بســـكرةو تبســـة و  وهرانبـــعبـــر التـــراب الـــوطني شـــیدت عـــدة مـــدارس ف
 مدارســها أبــوابالجمعیــة فتحــت ولقــد  ،ها فــي تربیــة الــنشءوفضــل ارسیــرددون تــاریخ هــذه المــد الــذین بقــوااألطفــال 

عانـــة لتعلـــیم  كمـــا كانـــت ترســـل الطلبـــة النجبـــاء إلـــى جـــامع الزیتونـــة بتـــونس واألزهـــر  ،المرضـــى والیتـــامىاألطفـــال وإ
 :وكـان شـعار الجمعیـة ،الجزائریـةحـداث فـروع لجـامع الزیتونـة بـبعض المـدن إلممـا مهـد  ؛بالمغرببمصر والقرویین 

ومــنح حریـة الـدین والعبــادة  ،بهـا قراراإلبـحــتالل الفرنسـي الا تالبـطو  ،اإلسـالم دیننـاو  ،العربیـة لغتنــاو  ،وطننـا الجزائـر
عادة األوقاف اإلسالمیةللجزائر          .یین وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

                                     
  .29-28، صالمرجع نفسه )1(
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:  

لقـــد ورثـــت الجزائـــر عـــن االحـــتالل الفرنســـي منظومـــة تربویـــة بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن الواقـــع االجتمـــاعي الجزائـــري    
التربویــة فبــدأت بالتعریــب وفــق المبــادئ  تهــاعــادة بنــاء شــامل لمنظومإلــى ممــا دفــع بهــا بعــد االســتقالل إ طموحاتــه؛و

الستیعاب أكبـر عـدد ممكـن  والخصائص العربیة واإلسالمیة، وعمدت على القضاء على األمیة المتفشیة في البالد،
  . لتعلیم القرآني في النظام العاموأدمجت ا ،أممت المدارسو من التالمیذ وتوحید النظام العام 

لذا نجدها توجه في  ؛الجزائر على أن یكون التعلیم في متناول وخدمة كافة األطفال الجزائریینقد عملت 
وقد أصبحت .مرحلة ما بعد االستقالل معظم الجهود البشریة واإلمكانیات المادیة المتوفرة إلى هذا القطاع الحیوي

وهذا ما یلمس بوضوح في بنیة التعلیم وأهدافه والبحث عن األسالیب  ،ا في هذا المجالزً یا وتركاألمور أكثر تنظیمً 
  .والطرائق واألدوات األكثر جدوى للوصول إلى غایاته

ـــة  :مـــر اإلصـــالح التربـــوي الجزائـــري بعـــدة مراحـــلولقـــد   ـــة إعـــادة اإلصـــالح) 1970-1962(مرحل -1970(،مرحل
وفــي كــل عشــریة .) إلــى یومنــا هــذا 2000(مرحلــة و  ،)2000-1990(مرحلــة ،و )1990-1980(، ومرحلــة )1980

ـ ،أنها أغفلتها فـي الفتـرة السـابقة تجدد المنظومة التربویة بعض األمور التي ترى ا یتغیـر السـلم وفـي كـل عشـریة تقریبً
دون ســواه  تطــور التعلــیم االبتــدائي فقــط لعالقتــه بالموضــوعل وســوف أتتطــرق ،تربــويكمــا یتغیــر المنهــاج ال ،التعلیمــي

  .من المراحل األخرى
ـــة  -1 ـــیم االبتـــدائي كـــان فـــي ســـنة ال":1970-1962مرحل ـــ 1962معلـــوم أن التعل غـــرار علـــى ة یرثـــى لهـــا فـــي حال

مــن مجمــوع التالمیــذ الــذین صــادف  ٪20والجــدیر بالــذكر أن نســبة االنتســاب إلیــه كــان أقــل مــن  ،المیــادین األخــرى
وكانــت المدرســة المفتوحــة لهــؤالء األطفــال تــتلخص  ،األول بعــد االســتقاللخول المدرســي بلــوغهم ســن الدراســة، الــد

ومــا عــدا بعــض المحظــوظین الــذین كــانوا یواصــلون  ،مهمتهــا فــي تكــوین مــا یحتــاج إلیــه االســتعمار مــن مســاعدین
اني دراستهم في مؤسسات مطابقة للنموذج األصلي الفرنسي، كانت األغلبیة السـاحقة مـن أبنـاء الشـعب الجزائـري تعـ

إال أنــه بفضــل التعبئــة الشــعبیة، حافظــت الــبالد علــى شــكلها مــن التربیــة یتفــق وقیمتهــا العربیــة  ،مــن سیاســة التجهیــل
    .)1("اإلسالمیة

ادئ والخصـــــائص العربیـــــة وفـــــق المبـــــلمنظومـــــة التربویـــــة هیكلــــة اعـــــادة إعملـــــت الجزائـــــر علـــــى ،بعــــد االســـــتقالل و  
كانـت حیـث  ،أخـرى وما بقي من المؤسسات التربویة التحضـیریة تكفلـت بهـا قطاعـات مهنیـة واجتماعیـة ،واإلسالمیة

وال تفــتح إال ألبنــاء الفرنســیین كمــا أســلفنا  م الســنة التحضــیریةي تضــالمرحلــة الموروثــة مــن النظــام التعلیمــي الفرنســ
ــــة قــــررت الجزائــــر المســــتقلة" وجــــب قــــرار وزاري مــــؤرخ فــــي مإلغاءهــــا ب لــــذلك حبــــا فــــي المســــاواة والعدالــــة االجتماعی

عملت محالتهـا واسـت ،ألنها كانت غیر كافیـة السـتقبال العـدد مـن األطفـال الجزائـریین الـراغبین فیهـا ؛23/09/1965

                                     
  .39ص، مرجع سابق: الطاهر زرهوني) 1(



 التعلیم التحضیري في الجزائر                           الفصل الرابع                                                          
 

126 
  

نظـام التعلـیم مـا قبـل المدرسـة "وتـم إلغـاء   .)1("عاب من هـم فـي سـن اإللـزام والحتمیـة داخـل المـدارس االبتدائیـةیستال
مما أدى إلى تحویل ریاض األطفال إلى مدارس لتمكین كـل األطفـال البـالغین سـن السادسـة  اإلمكانیاتنقص لا نظرً 

كمـا لـم تكـن بـرامج ریــاض األطفـال المعمـول بهـا آنـذاك مناســبة  ،مدرسـة فـي إطـار التعلــیم االبتـدائيمـن االلتحـاق بال
بـل  قـیم والعـادات بـین الریـف والمدینـة،وال مع مقومات شخصیة الطفل الجزائري نظرا لالختالفات الشاسـعة فـي اللغـة

      .)2("نها كانت برامج مخططة لتتوافق مع شخصیة وثقافة مجتمع الطفل الفرنسيإ
فـي الجزائـر المسـتقلة اتخـذت وزارة التربیـة آنـذاك قـرارا یقضـي  1962وفي أول دخول مدرسي تم في أكتوبر سـنة "   

ـ 3.452وقـد تـم توظیـف  ،بتدائیـة بنسـبة سـبع سـاعات فـي األسـبوعبإدخال اللغة العربیة في جمیع المدارس اال ا معلمً
ـــ ،للغـــة األجنبیـــة مـــنهم عـــدد كبیـــر مـــن الممـــرنین قصـــد ســـد الفـــراغ المـــدهش 16.450للعربیـــة و أكثـــر مـــن أن ا علمً
انقطعــوا  2600مــن مجمــوع  اجزائریــ امعلمــ 425زیــادة علــى  ،غــادروا بالدنــا بصــفة جماعیــة افرنســی امعلمـ 10.000

وأسـندت لهـؤالء المعلمـین المبتـدئین مهمـة التـدریس بعـد أن تـدربوا فـي ورشـات  ،عن التعلیم لیلتحقوا بقطاعـات أخـرى
   .)3("وصفیة

ـــذین یحضـــرون الشـــهادة ، مـــدة الدراســـة االبتدائیـــة ســـت ســـنوات"ولقـــد كانـــت    وقـــد تضـــاف ســـنة ســـابعة للتالمیـــذ ال
واالبتـــدائي األول واالبتـــدائي الثـــاني ،والتحضـــیري الثـــاني التحضـــیري األول، فهـــي كمـــا یلـــي واتأمـــا الســـن، االبتدائیـــة
أي قســم المتوســط الثــاني  ة الدراســیة مــن التعلــیم االبتــدائي،وتنتهــي الســن والنهــائي، األول والمتوســط الثــانيالمتوســط 

ً (بمســابقة الــدخول إلــى الســنة األولــى مــن التعلــیم المتوســط  بینمــا یحضــر تالمیــذ الســنة الســابعة أي ، )االسادســة ســابق
  . )4(وتمنح لهم فرصة االلتحاق إلى السنة الثانیة من التعلیم العام ، )CEP(شهادة التعلیم االبتدائي، نهائیةال

فئـة تفضـل ألن هنـاك  ؛ورثت المنظومة التربویـة منظومـة فرنسـیة لـم تسـتطع تجاوزهـا رغـم محـاوالت التعریـب المبكـرة
ن السـلطات تؤكـد علـى أن إذ إ" النظـرة الثنائیـة اللغویـة شأةمما أدى إلى ن ،لغة رسمیة ثانیةكاللغة الفرنسیة استعمال 

ومـن أجـل التفـتح علـى الحضـارة  ،الحفاظ على اللغات األجنبیة البد منه في تعلیم العلوم والمواد التقنیة والتكنولوجیـة
هــا األداة التــي تضــمن الحفــاظ علــى الشخصــیة واألصــالة الثقافیــة فإن) اللغــة الفصــحى(أمــا اللغــة الوطنیــة ، العالمیــة

منهــا ، التــي تتمحــور أساســا حــول التــراث الثقــافي اإلســالمي والهویــة القومیــة الوطنیــة الخاصــة بكــل بلــد وكــل نظــام
دین وكــأن إشــكالیة األصــالة والشخصــیة الثقافیــة ال تخــص إال المیــا، اســتعمال الفصــحى فــي التربیــة الدینیــة والمدنیــة

ـــد العلمـــي والتكنولـــوجي والمعرفـــي بصـــفة  ةالدینیـــة والروحیـــة واإلیدیولوجیـــ بغـــض النظـــر عـــن میـــادین اإلنتـــاج والتوال
           .)5(عامة

                                     
  .41ص، المرجع نفسه )1(
  .132ص ،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 2(
  .42ص ،الطاهر زرهوني المرجع نفسه )3(
  .38، ص، مرجع سابقالتربیة والتعلیم في الجزائر: بوفلجة غیاث) 4(

. Psychologie. N02.Universite d maghrébins entre les théories fonctionnalistes et les fonction des théorises tionaéduc es dmles systèB.CHERIET: 

Αlger.anne 1992.p220. )5 (  
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التربوي في  تمیزت هذه المرحلة باألعمال التحضیریة لإلصالح"):1980-1970( رحلة إعادة اإلصالحم -2
وهو إصالح شامل في مجاالت الهیاكل ومضامین البرامج وطرائق واستراتیجیات  ،إطار مخططات التنمیة

إعداد البرامج  البحث التربوي،: تطرقت إلى كل من التي 76عرفت هذه المرحلة صدور أمریة  وقد، التدریس
الخدمات ، يوالتوجیه المدرس، والتنظیم والمراقبة والتفتیش التربوي، والوسائل التعلیمیة، وتكوین المستخدمین

  .)1(االجتماعیة، واإلدارة المدرسیة
فرصة ذهبیة "ه على اعتبار أن يلتعلیم التحضیر لهو إقرارها  1976أمریة المرحلة هو ما جاءت به أبرز من و 

بیة االجتماعیة والخلقیة السلیمة والعادات االجتماعیة لتوجیه قوى الطفل واستعداداته المختلفة، ووضع أسس التر 
یقاظ الرغبة في العمل ا ،وغرس العواطف السامیة ،البناءة الذي یمكن الفرد  الیجابي الستكمال اإلعداد الشخصيوإ

ألداء وظیفة نافعة في الحیاة یسعد بها المجتمع الذین یعیش  كل ما أودع في كیانه من إمكانیات؛من استغالل 
والمتكامل الشخصیة وال یمكن إسعاد  لصالحدة قادرة على خلق المواطن افیه، ومما الشك فیه أن الطفولة السعی

األطفال إال بعد االعتراف بحاجاتهم، وتحدید حقوقهم والعمل على صیانتهم ومن هنا جاء االعتراف العالمي 
  .)2("بحقوق الطفل

ــل 16أمریــة  - حــددت  يتــالمتعلقــة بتنظــیم التربیــة والتكــوین وال 1976أفریــل 16أن صــدرت أمریــة مــا  :1976أفری
یــنص ) 1976(حســب المرســوم الرئاســي فــي الجریــدة الرســمیة اإلطــار القــانوني ومهــام وأهــداف التعلــیم التحضــیري، 

  :علىفي مواده 
الغایـة منـه  ،اإللزامـي فـي المدرسـةالتعلیم التحضیري تعلیم مخصص لألطفال الذین لم یبلغوا سـن القبـول : 19المادة

  :یة وتهیئة األطفال للدخول إلى المدرسة األساسیة وذلكدراك جوانب النقص في التربیة العائلإ
 .مساعدتهم على النمو الجسمانيو .بتعویدهم العادات العلمیة الحسنة -

 .تربیتهم على حب العمل وتعویدهم على العمل الجماعيو ربیتهم على حب الوطن واإلخالص له ت -

 .ادئ القراءة والكتابة والحسابتمكینهم من تعلم بعض مبو .توفیر وسائل التربیة الفنیة المالئمة -

  . یلقن التعلیم التحضیري في ریاض األطفال ومدارس الحضانة وأقسام األوالد: 20المادة
  .لغة التعلیم التحضیري هي اللغة العربیة فقط: 22المادة
  .یتولى الوزیر المكلف بالتربیة واإلشراف التربوي على مؤسسات التعلیم التحضیري: 23المادة

ـــــتویحـــــدد  ـــــة ویشـــــرف علـــــى تكـــــوی ،شـــــروط قبـــــول التالمیـــــذ والمواقی ن المـــــربین ویضـــــع البـــــرامج والتوجهـــــات التربوی
  . )3("ویقترح القانون األساسي الخاص به ،المخصصین لهذا التعلیم

                                     
  .39ص ،، مرجع سابقالتربیة والتعلیم في الجزائر: بوفلجة غیاث) 1(
  .83، ص1982الجزائر، المطبوعات الجامعیة،، دیوان أصول التربیة والتعلیم:رابح تركي ) 2(
 16الموافــق ل1396ربیــع الثـاني  16:الصــادرة یـوم 35 -76، أمریـة 33، العـددالجریــدة الرســمیة: الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیــة الشـعبیة) 3(
  . 535،ص04/1976/
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لحضـانة وریـاض األطفـال مدتـه مـع ا امن خـالل هـذه المـواد یتضـح أن التعلـیم التحضـیري فـي الجزائـر كـان مـدمًج   
ــ ،ســنوات) 6إلــى 4(فیــه األطفــال الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین  ن، یقبــلســنتا علــى كــل  اوأن هــذا التعلــیم لــم یكــن معممً

      .  األطفال بل اقتصر األمر على أبناء عمال قطاع التربیة، كما أنه موجود في المدن فقط
سـییر مؤسسـات التعلـیم خر من الجریدة الرسمیة لـنفس السـنة العدیـد مـن البنـود توضـح كیفیـة تكما أضیف في عدد آ

  :التحضیري وذلك ما جاء في المواد التالیة
تقــدم مؤسســات التعلــیم التحضــیري لألطفــال ونشــاطات مطابقــة للبــرامج الرســمیة التــي تعــدها وزارة التعلــیم  :08المــادة

  . االبتدائي والثانوي
طــرف وزیــر التعلــیم االبتــدائي تخضــع مؤسســات التعلــیم التحضــیري لنظــام العطــل المدرســیة المحــددة مــن : 09المــادة

علــى أنـــه یمكــن فیمـــا یخــص عطلـــة الصــیف أن تخفــض مـــدتها برخصــة مـــن مــدیر التربیـــة والثقافــة التـــابع .والثــانوي
  .للوالیة
یكلــف بالمراقبــة علــى مؤسســات التعلــیم التحضــیري الموظفــون التــابعون لــوزارة التعلــیم االبتــدائي والثــانوي : 12المــادة

  .صحیة المنتدبون لذلكوالموظفون بالمصالح ال
نوعیـة وتوجیـه النشــاطات التـي تجــري و  مادیــة التـي یجـري فیهــا عمـل المــدرسالظــروف المعنویـة وال :وتشـمل المراقبـة

 . )1(المساهمة المالیة التي یمكن أن تطلب من أولیاء التالمیذو  .بها

حالـة الصـحیة الو  ،تنظـیم العمـلطریقـة تسـجیل األطفـال وضـرورة ) 13-11-10(كما وضحت في بنـود مـن المـواد  
كمـــا یخضـــع مــدیر المدرســـة التحضـــیریة وجمیـــع المــوظفین للمراقبـــة التربویـــة اإلداریـــة لمراقبـــة  باألقســام التحضـــیریة،

  . المصالح الصحیة المدرسیة بنفس الصورة التي تجري علیها هذه المراقبة في مؤسسات المدرسة األساسیة
) 1977-1976(في سلم الهرم التعلیمي بالجزائر ابتداء من العام الدراسي حدث تغییر أساسي " 1976بأمریة   

  .)2("یشتمل في ظهور مرحلة التعلیم التحضیري، ثم مرحلة التعلیم األساسي الذین لم یكونا موجودین من قبل
لتعلیم هو ظهور مرحلة جدید من التعلیم هي مرحلة ا فالجدید في سلم الهرم التعلیمي  بالمدرسة الجزائریة،

، كما أن المالحظ على أن هذا النوع 1976/1977التحضیري التي دخلت النظام التربوي ألول مرة منذ بدایة عام 
وبالتالي حرمان . على أبناء قطاع التربیة والتعلیم وفي بعض المدن الكبرى فقطأول األمر  رمن التعلیم اقتص

طفل  4500.00"تؤكد اإلحصائیات أن  حیث ،التعلیم التحضیريأبناء المناطق النائیة واألریاف من االستفادة من 
في شمال البالد  تهركز أغلبیتمالذي ی ،ن هذا التعلیمطفل م  33.000 یستفید منهم عدافي سن التحضیري 

من عدة مشكالت ناتجة عن  لیم التحضیري في هذه الفترة یشكوتنظیم التعكما أن  ،وبالتحدید في المدن الكبرى
    .)3()"تكوین المربیات(والتأطیر) المبادرات المحلیة(إطار تربوي یسمح بتسویة العمل عدم وجود 

                                     
  . 1028،ص09/1976/ 16:درة یوم،الصا67، العددالجریدة الرسمیة: الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) 1(
  .81ص ،مرجع سابق: رابح تركي) 2(

.nne 1992.p175alger.Α. Psychologie. N02.Universite d mebétisalphanaire et l ascol-entre le pré Maghreble B.CHERIET: )3 (  
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تعددت ریاض األطفال حیث أصبحت "و ،بالتعلیم التحضیري 1976ازداد اهتمام الجزائر بعد صدور مرسوم 
ال أنه لم یتم إ ،هناك ریاض تابعة للبلدیات وأخرى للجهة المنشئة من شركات وطنیة وهیئات حكومیة وغیرها

ن كانت بعض الشركات الوطنیة قد شرعت في إنشاء مدارس وإ  ،1989من قبل الدولة حتى عام  إنشاؤها
ً ، الحضانة ألبناء الموظفین فیها ر ا لالمركزیة أصبحت مؤسسات ریاض األطفال تحت وصایة بلدیة الجزائوتطبیق
یات القطر تشرف على ریاض األطفال الموجودة كما أصبحت كل بلدیة من وال الكبري بالنسبة لوالیة الجزائر،

   .)1("ضمن حدودها اإلداریة وتتبع مصلحة الشؤون االجتماعیة فیها
وجعل وسائل التعلیم المضامین  ،تجدید المنهاج والطرق التعلیمیة عملت وزارة التربیة في هذه المرحلة على  

ضعف : وما یؤخذ عن هذه المرحلة أنها حملت العدید من العیوب منها لیمیة منسجمة مع انشغاالت المحیط التع
مكانیة رجوعهم إلى عداد األمیین؛مستویات الذین یتوقفون عن الدراسة في المرحلة االبتدائیة و  لضعف تكوینهم  إ

جع على مما یش ؛)2("لتحاقهم بعالم الشغل في سن مبكرةواستحالة ا  ،ا بمراكز التكوینبة تأهیلهم مهنیً وصعو 
وغیرها من العیوب التي ..جنوحهم نتیجة اإلهمال وتركهم لعنایة الشارع حیث ینتمي أغلبهم إلى أسر فقیرة وأمیة 

 .   یدفع ثمنها الطفل الفقیر في غالب األحیان

ــــــ 1981/1980منــــــذ ســــــنة الدراســــــیة  ):1990-1980(مرحلــــــة  -3 لتعلــــــیم لا ا خاًصــــــأبــــــدت وزارة التربیــــــة اهتمامً
صـدار وثـائق ومناشـیر تبـین  ،التحضیري وأكدت في العدیـد مـن الملتقیـات المنعقـد علـى ضـرورة االهتمـام بالمرحلـة وإ

 1984عــرف صــدور وثیقــة توجیهیــة تربویــة ســنة  الــذيالجانــب البیــداغوجي ك "كیفیــة التســییر فــي مختلــف الجوانــب،
تحـدد أهـداف  1990لـیم التحضـیري سـنة ثـم أتبعـت بوثیقـة تربویـة مرجعیـة للتع ،تؤكد على أهمیة التربیـة التحضـیریة

  .)3("النشاطات وملمح الطفل والبرنامج المقترح وكیفیة تنظیم الفضاء المادي للقسم التحضیري
لغیاب (والبرامج والطرق البیداغوجیة " لقد واجهت التعلیم التحضیري في الجزائر مشكلة تنظیم المنهاج التربوي 

المتوارثة عن (لرسمیة والنصوص ا) المنطقیة وبیداغوجیة(واألجهزة ) لمقاییسلغیاب ا(والهیاكل ) البرامج الرسمیة
التزام على ال یوجد نه إال أ، یشكلون عیب مع أن وزارة التربیة الوطنیة مكلفة بالوصایة البیداغوجیة ،)االستعمار

ا لعدم وجود التزام ونظرً  .التحضیري في الجزائرمستوى المربین والمفتشین الحترام النصوص الموجودة التي تدیر 
بفتح مؤسسات  ض األجهزة والشركات الوطنیة قامتن بعفإ یس مؤسسة خاصة في الطور التحضیري،عند تأس

اغة المناهج حسب اجتهادات مدیر حیث تم صی .)4("بدون الرجوع إلى وزارة التربیة ودون تقدیم ملف االعتماد

                                     
  .133ص ،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 1(
جامعة ، دراسة وصفیة تحلیلیة لمناهج تعلیمیة –مساهمة اإلصالحات التربویة في الجزائر في تحقیق االنتماء : العقون كمال الدین) 2(

، 2011أكتوبر  30/31أیام  المجتمع العربي بین االستبعاد واالحتواء االجتماعي في ظل التغیرات المعاصرة:الملتقى الدولي األول حول، البلیدة
  .جامعة المسیلة، قسم علم االجتماع الدیموغرافیا، اعیةكلیة اآلداب والعلوم االجتم

  .8، ص 2008، الجزائر،)سنوات5أطفال (،الدلیل التطبیقي لمنهاج التربیة التحضیریة:وزارة التربیة الوطنیة) 3(
op.cit .p175. mebétisalphanaire et l ascol-entre le pré Maghreble  B.CHERIET: )4(  
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كما أن وزارة  بین هذه الریاض، ةق حول مناهج واحداتفاولم یكن هناك  ،ضة وبمساعدة بعض المربیاتالرو 
        .   التربیة لم تقم بانجاز دلیل المنهاج التربوي بل قدمت بعض األوامر والنصوص لسیر العمل فقط

فكان التحضیر والتطبیق للبرامج والوسائل األساسیة التعلیمیة " سیةتتمیز هذه المرحلة بظهور المدرسة األساو 
وقد تم إعداد البرامج والكتب المدرسیة من السنة  ،تطبیق التدریجي للمدرسة األساسیةبصورة تدریجیة بالموازاة مع 

ات التعلیم وذلك من مرحلة التصمیم إلى التوزیع على مؤسس ،األولى أساسي إلى السنة التاسعة من قبل جزائریین
وتصنف برامج المدرسة األساسیة إلى المبادئ النشطة  ل كتیبات في كل المواد التعلیمیةوكانت البرامج في شك

ونمو االهتمامات المتأتیة من ضرورة تأمین استمراریة في البرامج وتحسین المردود ، للتربیة المتمركزة على المتعلم
على تكوین روح علمیة تمنح االمتیازات للمالحظة والتجربة والممارسة  المدرسي والتربیة العلمیة النشطة القائمة

 في التعلیم التقني من الحدائق المدرسیة في المرحلة األولیة إلى المعامل حیث تجري ا مفضًال لتجد سندً ، الیدویة
  . )1(العملیة اإلنتاجیة طیلة المرحلة النهائیة

من أهداف : (أهداف المدرسة األساسیة بقوله 1982سنة ) وزیر تربیة سابق(ولقد لخص محمد شریف خروبي 
ل فیه تتكام، في إطار برنامج تعلیمي منسجم التعلیم لمدة تسع سنوات لكل طفل، المدرسة األساسیة ضمان
ثم العمل على ، فیه كل الجوانب الثقافیة التي تهدف إلى اكتشاف مواهبه وتراعى الدروس النظریة والتطبیقیة

  . )2( )هاتهذیبها وصقل
تعاني من الرسوب والتخلف في هذه المرحلة إال أن المدرسة الجزائریة بقیت المبذولة  ورغم هذه الجهود المعتبرة 

طفل یتركون الدراسة كل سنة دون تكملة مستوى  80.000" وترك الدراسة حیث تشیر اإلحصائیات ،الدراسي
فهم یصنفون مع فئة األمیین حیث أن عناصر التكوین تعتبر بالنسبة لهم أقل ضرورة إذ لم یتابعوا  ،السنة رابعة

     .)3("لكن لألسف لم تطبیق 1976أفریل  16تطبیقا ألمریة  ،لجزائربهذا المعنى في ا تكوین منطقي
لعل  ،تمیزت هذه المرحلة بظهور تغیرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عالمیة ):2000-1990(مرحلة  -4

حیث طال  الدول وتحولها إلى اقتصاد السوق، أبرزها سقوط االتحاد السوفیاتي وتهاوي النظام االشتراكي في معظم
ت على إجراء تعدیال مما حتم وظهرت التعددیة الحزبیة ألول مرة؛ ،هذا التغییر الجزائر فدخلت في اقتصاد السوق

برزت فكرة ضرورة إدخال تعدیالت على البرامج التي تبین أنها مكثفة وغیر منسجمة مع "حیث المنظومة التربویة،
ما دفع إلى تحقیق محتویات البرامج  ؛بعض الجوانب المتعلقة بالتحوالت السیاسیة واالجتماعیة التي عرفتها البالد

  . )4(التي كان من نتائجها إعادة كتابة برامج التعلیم األساسي 1993/1994وذلك خالل السنة الدراسیة 

                                     
المعهـد الـوطني لتكـوین مسـتخدمي ، سـند تكـویني لفائـدة مـدیري المـدارس االبتدائیـة ،النظام التربوي والمنـاهج التعلیمیـة:وزارة التربیة الوطنیـة )1(

  .165ص، الجزائر ،التربیة وتحسین مستواهم
  .46، ص، مرجع سابقالتربیة والتعلیم في الجزائر: بوفلجة غیاث) 2(

B.CHERIET: op.cit .p172. )3 (  
  25-21ص، مرجع سابق، النظام التربوي والمناهج التعلیمیة :یة الوطنیةوزارة الترب) 4(
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جراء تعدیالت جزئیة سنة ، حتى تواكب التغیرات 76تكییف أمریة " تمثلت هذه  التعدیالت في   على  1989وإ
مع إعادة الصیاغة سنة  في إطار تخفیف المحتویات،، 1993نةثم مجموع المواد س ،برامج المواد االجتماعیة

ومحاولة تطبیق المدرسة ، )كلغة أجنبیة أولى(وتم إدراج االنجلیزیة في الطور الثاني من التعلیم األساسي، 1996
وتم إنشاء  ،76ا لما جاء في أمریة غوجي والتنظیمي واإلداري والمالي، تنفیذً األساسیة المندمجة في المجال البیدا

  . )1( 1996سیق اإلصالح سنة لتن المجلس األعلى للتربیة
الدلیل مها بیثم تم تدعو  ،1990كما تم خالل هذه الفترة اعتماد وثیقة تربویة مرجعیة للتعلیم التحضیري سنة   

ع مطلع السنة الدراسیة وضع هذا الدلیل موضع التنفیذ م" وقد ،1996للتعلیم ما قبل المدرسة سنة المنهجي 
المربین والمربیات العاملین في حقل التعلیم التحضیري ویتضمن المحاور وهو موجه إلى جمیع  ،1997/1798
  :التالیة

  ).خصائصه النفسیة والثقافیة واالجتماعیة واللغویة(معرفة طفل سن ما قبل المدرسة  -    
 .ة المشروع ونماذج تطبیقیة لهذه البیداغوجیةوطریق ،استراتیجیة التعلم والتقییم -    

 بفضل تصورات جدیدة ، رفه ویثریهاالبیداغوجیة على تنمیة دافعیة الطفل بحیث تسمح له أن یبني معاوتعمل   
     .)2("أن الطفل یكون في سیاق تعلمي باستمراروتعمل على تطویر استقاللیته وشعوره بالمسؤولیة والحیویة والنشاط 

بوهران تحت وصایة رئیس الجمهوریة وجهت وزارة لعقد ملتقى  المجلس األعلى للتربیة بادر 1997في سبتمبر  
فأنشأت أقساما ومدارس خاصة خصصها في البدایة لعمال  ،التحضیريالتعلیم با ا خاًص التربیة والتكوین اهتمامً 

 فوجا 32بمحافظة الجزائر الكبرى  1997/1998قطاع التربیة، حیث بلغ عدد األفواج التربویة للسنة الدراسیة 
  .فوجا بالنسبة للسنة األولى تحضیري وثمانیة أفواج للسنة الثانیة تحضیري 24ات، أي وهذا حسب السنو 

ولكن اللقـاءات التـي عقـدت بـین المنفـذین والمشـرفین علـى هـذا التعلـیم بینـت أنـه بحاجـة إلـى خطـة وطنیـة موحـدة،   
طار تنظیمي واضح لـى المربیـات م ،وإ علـى  ا یجعلهـن قـادراتمـم ن لهـن الخبـرةمـومنـاهج تربویـة مركـزة وموجـودة، وإ

طیـة الحاجـة الملحـة فـي هـذا هـذا مـا یسـتوجب أیضـا إحـداث أقسـام لتكـوین المربیـات لتغو  تحقیق األهداف المستوحاة
وكــذا  ،ل آفــاق التربیــة التحضــیریةبحیــث أنجــز دراســة حــو  ،09/1997وهــذا مــا علــق علیــه مــؤتمر وهــران  ،المجــال

التكفــل البیــداغوجي للطفولــة الخاصــة بهــذا التعلــیم، كمــا طرحــت قضــیة تمویــل هــذه المــدارس، خاصــة وأن الظــروف 
البالد ال تسمح بالتمویـل فـي الوقـت الـراهن، وهـذا العـائق حـال دون توسـیع لهـذه األقسـام التـي ال غنـى عنهـا خاصـة 

للمربیـات والتأكید على التكـوین الـدائم والمسـتمر  .)3(" بالدفي ظل التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة التي تشهدها ال
وهـذا مــا أكدتـه النشـرة الرسـمیة للتربیـة الوطنیــة ، مــن خـالل التربصـات والمتلقیـاتالمشـرفات علـى التعلـیم التحضـیري 

                                     
  .46، صمرجع سابق :بوفلجة غیاث) 1(
  .147ص ،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 2(
  .137-136ص ،مرجع سابق: زبیدة الحطاح ) 3(
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والـــذي جـــاء فیـــه تنفیـــذا للخطـــة المرســـومة لتطـــویر النـــوعي  13/11/1997المـــؤرخ فـــي  486/97مـــن خـــالل األمـــر 
  )1( :منكم القیام باإلجراءات التالیةیشرفني أن أطلب  ،علیم التحضیريللت
ومربیـات ومـدیرات ریـاض األطفـال مضـامین الـدلیل  التعلیم التحضیري بقطاع التربیـة تنظیم أیام دراسیة لمعلمات" -

  .المنهجي الجدید للتعلیم ما قبل المدرسي
 و خصائص نمو شخصیة الطفل في الطفولة المبكرة( :تنظیم ندوات في كل فصل في المواضیع التالیة -

  .")تقییم نمو الشخصیةو . استراتیجیات التعلم والتعلیم في الطفولة المبكرة
ریـاض األطفـال فظهـرت و وقت إصدار هذه الوثـائق للقطـاع الخـاص لفـتح دور للحضـانة المجال فتحت الدولة حیث 

 ،فیهــا هــاالعاملــة، إلــى وضــع أطفال ماألالعدیــد مــن المؤسســات الخاصــة بتربیــة األطفــال فأســرعت األســر وبــاألخص 
  .وعیب هذه الریاض أیضا تمركزها في المدن وعدم مجانیتها مما حرم أبناء الفقراء من دخولها

  :)2("ومن خالل ما سبق یمكن تلخیص ما أنجر عن ذلك وجود   
 ).1982-1981ابتداء من (أقسام تحضیریة ضمن المدارس االبتدائیة التابعة لوزارة التربیة الوطنیة  -

 ).منذ االستقالل وبمیزانیة من البلدیة(ریاض أطفال تابعة للبلدیات  -

 ).1992رسمیا منذ عام (دور الحضانة التابعة للقطاع الخاص  -

 ).1972منذ (ریاض األطفال التابعة لبعض المؤسسات العمومیة  -

  .  الكتاتیب المدمجة في المساجد -
ومكن ذلك الجهد المدرسة الجزائریة " ، جاهدة إلصالح المنظومة التربویةخالل هذه الفترة قامت وزارة التربیة د لق  

وفي مجاالت متعددة إال أنها كانت تسیر في خط الكم دون الولوج إلى  ،من قطع أشواطا في تخریج دفعات كثیرة
في المدرسة الجزائریة إلزامیة التمدرس ومجانیته حیث ضمنت هذه اإلصالحات القدیمة والحدیثة . )3( لكیفدائرة ا

 ،سنة 15سنوات وتمرّ به حتى عمر  6تبدأ في عمر ، سنوات 9ألكثر األطفال في الجزائر وهذا یدوم لمدة 
  .)4("ضمان تسع سنوات دراسیة لكل طفل بقدر متساو من المعلوماتوبالتالي 

وأن برامج المنظومة التربویة الرسمیة في جمیع مراحلها اتسمت بنوع من الثنائیة اللغویة حسب المواد   
خاصة على المستوى الثانوي (في الغالب احتفظ باللغة الفرنسیة في تعلیم المواد العلمیة والتقنیة ،واالختصاصات

                                     
  .59، ص2001یریة الفرعیة للتوثیق، مكتبة النشر، الجزائر، ، المدالنشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة: وزارة التربیة الوطنیة) 1(
    .138-137ص ،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 2(
  4ص ، مرجع سابق: وأخرون، بوفلجة غیاث) 3(

http:/www.L educatio.algeia.com showthrad. 15.09.2011. at 10.30h )4(    



 التعلیم التحضیري في الجزائر                           الفصل الرابع                                                          
 

133 
  

بدون شك هذه ، والمدنیة" والتاریخیة والتربیة الدینیة وعمت اللغة العربیة الفصحى على المواد األدبیة، )والجامعي
      .)1(هي الصورة المبسطة للمضمون التربوي واألدوات اللغویة السائدة فیه لنقل المعرفة

العدد الكبیر لریاض األطفال في المرحلة إال أنه ال یستوعب كل األطفال قبل سن رغم أما التعلیم التحضیري ف
وأن أبناء الطبقة الغنیة والمتوسطة  ،ولم تكن مجانیة ،متمركز في المدن الریاض كانتالمدرسة بحكم أن هذه 

فالهم إلى الدخل فقط هي التي یحظى أطفالها بمقعد في هذه الریاض، وأن أطفال الطبقات الفقیرة یكفیهم توجیه أط
خدماتها، هذا ما شكل مشكلة من  والمناطق النائیة مما عرقل استفادة أبناء األریاف بعض الكتاتیب المجاورة؛

فكانت  فال وال الكتاتیب قبل سن المدرسةنقص التحصیل الدراسي عند األطفال الذین لم یدخلوا ریاض األط
  .الحاجة ماسة إلى تغییر جوهري في المنظومة التربویة تزامنا مع هذه المتغیرات الجدیدة

المجتمعــات إلــى تغییــر منظوماتهــا التربویـــة الجزائــر كغیرهــا مــن ســارعت لقــد  :إلــى یومنــا هــذا 2000مرحلــة  -5
عــادة هیكلــة المنظومــة التربویــة تماشــیً و ، الحاصــل الیــوم التطــور العلمــيو بمــوازاة مــع المتغیــرات الجدیــدة  دخــول مــع ا إ

ـأو لجنة بن زاغـو األلفیة الثالثة، أو ما یعرف بشروع إصالح المنظومة التربویة  وذلـك  ،لتربیـةا عـن الجـودة فـي ابحًث
الـدال علـى ذلـك مـا جـاء "، 2000لمجتمـع مـا بعـد سـنة  ةوتربویـ واقتصـادیة ةاجتماعیـنوعیـة مـن خـالل إحـداث نقلـة 

قـد  هـایعنـى ذلـك أن.. .به النظام العالمي الجدید من توجیه ورؤیة جدیدة لنظـام تربـوي یحمـل مالمـح المرحلـة القادمـة
میـل نشرعت في تهیئة نفسها والطفل الـذي یـدخل هـده األلفیـة الثالثـة برؤیـة جدیـدة، اجتماعیـة وثقافیـة وتربویـة، وهنـا 

أن النظـــام و  ...إلـــى تأكیـــد أن النظـــام التربـــوي هـــو الـــذي یفـــرض العناصـــر التـــي تســـاهم فـــي تقدمـــه ولـــیس العكـــس، 
المحــددات منهــا معلــم متعــدد التخصصــات، تلمیــذ قابــل التربــوي فــي القــرن الواحــد والعشــرین، یتكــئ علــى مجموعــة 

یجــاد المصــادر المبنیــة علــى التعلــیم ووســائل و  ،للتعلــیم مدرســة عصــریة، بیئــة مربیــة تســاهم وتــدعم فعالیــة التــدریس إ
  . )2(المكتباتو اإلعالم، النوادي 

علــى غــرار اإلصــالحات ففــي بدایــة العشــریة األخیــر أضــافت الجزائــر إصــالحات متعــددة علــى المنظومــة التربویــة 
أشـاد  "حیـثتـم تشـكیل لجنـة وطنیـة تتكفـل باإلصـالح التربـوي ، و ، السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التـي تمـر بهـا

فـي كلمتـه التـي ألقاهـا بمناسـبة تنصـیب اللجنـة الوطنیـة إلصـالح المنظومـة التربویـة فـي ، العزیز بوتفلقة الرئیس عبد
والحاجـة إلـى وضـع سیاسـة تربویـة  ،إصالح عمیـق وكامـل للمدرسـة الجزائریـة على ضرورة الذهاب إلى 2000ماي 

   .)3(جدیدة تستجیب لمتطلبات التنمیة الشاملة ومقتضیات العصر
ا لإلمكانیــات  أنــه اعتبــارً  2001وعلــى هــذا األســاس جــاء فــي النشــرة الرســمیة للتربیــة الوطنیــة فــي عــددها الخــاص " 

ن المبـادرة بتنظیمـه وتوسـیعه قـد منحـت فـإ، حضـیري علـى مسـتوى القطـر الـوطنيالتعلـیم التالكبیرة المستلزمة إلقامـة 
غیـر أن  ،عـن التربیـة ولةالمسـؤ لمختلف الهیئات والمنظمـات الوطنیـة والجماعـات المحلیـة مـع إبقـاء الوصـایة للـوزارة 

                                     
.p220.op.cit .des théorisesmaghrébins entre les théories fonctionnalistes et les fonction  tionaes d éducmles systèB.CHERIET:  )1 (  

  .192 ص  .الجزائر، عین ملیلة، دار الهدى، مدخل ودراسة قضایا المفاهیم علم االجتماع التربوي :ي بوعناقةعل، اسم سالطنیةقبل) 2(
ـــي النســـق التربـــويالتقـــویم والبیـــداغوجیا : بوســـنة محمـــود) 3( ،كلیـــة العلـــوم اإلنســـانیة 02،منشـــورات مخبـــر التربیـــة والتكـــوین والعمـــل، العـــددف

  .23ص، 2008، الجزائر،واالجتماعیة،جامعة الجزائر
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ضـعف فـي التنظـیم واخـتالف فـي عدم التزام الهیئات بالنصوص الرسمیة الخاصة بالتعلیم ما قبل المدرسة أدى إلـى 
لإلشـراف علـى هـذا النـوع مـن  ولینمسـؤ وهذا ما دفع إلى إنشاء هیاكـل مختصـة فـي وزارة التربیـة وتعیـین ، المضمون

     .)1("التعلیم ومراقبته لضمان وحدة التصور وسالمة التوجیه
 ســنوات فــي النظــام القــدیم،ي عــوض ســت وتــم تغییــر الســلم التعلیمــي فأصــبحت خمــس ســنوات فــي الطــور االبتــدائ 

التــي التعلــیم المتوســط  مسـبوقة بســنة تحضــیریة فیـدخل الطفــل المدرســة  بخمـس ســنوات ثــم تلـي هــذه المرحلــة مرحلـة
الهــدف مــن إعــادة تنظــیم "وكــان .أمــا مرحلــة التعلــیم الثــانوي فبقیــت ثــالث ســنوات، أربــع ســنواتأصــبحت تتكــون مــن 

وتحســـین نوعیـــة التعلـــیم فـــي  ،فعالیـــة أكثـــر للتعلـــیم القاعـــدي اإللزامـــي التربویـــة فـــي عمومهـــا إلـــى إعطـــاءالمنظومـــة 
ـــ ،اإللزامـــي الطـــورین اإللزامـــي ومـــا بعـــد النظـــام التعلیمـــي واالســـتجابة للغایـــات الكبـــرى التـــي یســـعى  ةوتقویـــة مردودی

   .)2(اإلصالح إلى تحقیقها
ن  حیـث عمـدت  ،كمرحلـة مـن مراحـل التعلـیملتربیـة التحضـیریة إقـرار ا هـوإصـالحات بـن زاغـو أبرز ما جاءت به وإ

حیـث جـاء اهتمـام وزارة التربیـة فـي بنـاء منهـاج جدیـد ، عمیم التدریجي للتربیة التحضـیریةتالإلى وزارة التربیة الوطنیة 
ــمرفخــاص باألطفــال مــا بــین ســن الخامســة والسادســة  بــدلیل تطبیقــي یقــوم علــى منهــاج المقاربــة بالكفــاءات الــذي  اقً

صــادر عــن ".2004جدیـد للتربیــة التحضـیریة المنهــاج الفـي  ظهــرحیــث  خصـیة الطفــل وخصوصـیاتهحقـق تنمیــة شی
وذلــك باالعتمــاد بشــكل  ،علــى وجــه الخصــوص التعلیمیــةا مشــجعة علــى العملیــة التربویــة وزارة التربیــة الوطنیــة أهــدافً 

وذلـك مـن خـالل اكتشـاف  ،التعلیمـيبل أضیف إلیـه بصـفة أكبـر الهـدف  ى اللعب؛ فالهدف التعلیمي لم یلغكبیر عل
 2009/2010تـم تحقیـق ذلـك بدایـة مـن السـنة الدراسـیة حیـث   .)3("الطفل إلمكاناتـه وتوظیفهـا فـي بنـاء فهمـه للعـالم

كـــل والیـــات الـــوطن عـــدا بعـــض المنـــاط النائیـــة التـــي تعـــذر فـــتح أقســـام بهـــا النعـــدام فـــي ریة یانطـــالق الســـنة التحضـــ
   . المنصب المالي أو لقلة الحجرات

بـوبكر بـن بوزیـد السـابق حیث یقول في ذلـك وزیـر التربیـة  ،كما تم تشكیل لجنة مختصة في إعداد المناهج التربویة 
أن مــن الضــرورة بمكــان إنشــاء  المكلــف بتصــمیم المنــاهج الدراســیة اتضــح بعــد تفكیــر عمیــق بشــأن الجهــاز الجدیــد"

یتعلـق األمـر ، هیكلة جدیدة مختصة توضـع تحـت الوصـایة المباشـرة لـوزارة التربیـة الوطنیـة وتسـند إلیهـا مهـام محـددة
ـــ ـــهنــا باللجنـــة الوطنیـــة للمنـــاهج والتـــي ســترقى الحقً لقـــانون ا للترتیبـــات علیهـــا فـــي اا إلـــى مجلـــس وطنـــي للمنــاهج طبقً

   .)4(والمتضمن القانون التوجیهي المتعلق بالتربیة  08/01/2008الصادر بتاریخ 
، نجاز هذه المناهج على منهج المقاربة بالكفاءات في كل المراحل التعلیمیة بمـا فیهـا مرحلـة التعلـیم التحضـیريوتم إ

سـتراتیجیات مالئمـة لطبیعـة الكفـاءات في مرحلة التعلـیم التحضـیري انتقـاء مسـاعي ا یقتضي تنفیذ هذا المنهج"حیث 
ً صــانعً  التعلیمیــةویكــون الطفــل فـــي الوضــعیات ، المســتهدفة وخصــائص ســیرورة الــتعلم ا ا لمعارفــه المتنوعــة ومكتشـــف

                                     
  .138ص ،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 1(
  207ص، مرجع سابق: بوبكر بن بوزید) 2(
  .141ص،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 3(
  .49-48ص، مرجع سابق: بوبكر بن بوزید )4(
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، المعرفیــة–وذلــك بنــاء علــى الجوانــب العقلیــة  ،قصــد التــرابط والتكامــل) التنویــع(للمســاعي التــي اعتمــدها فــي بنائهــا 
وضـــعیة  –المشــروع  –حـــل المشــكالت  -اللعــب  -:ویــتم ذلــك مـــن خــالل الوجدانیــة، الحســیة الحركیـــةماعیــة االجت
       .)1("مشكل
والبـــرامج، فكلمـــا كانـــت هـــذه العناصـــر  ،والمـــنهج ،ىالمبنـــهـــي  :ةیتكـــئ علـــى عناصـــر ثالثـــ"أن النظـــام التربـــوي كمـــا 

ن حاجـــات األفـــراد  وتطلعاتـــه فـــي المقدمـــةلحة المجتمـــع متفاعلـــة ومؤسســـة بنـــاء علـــى فلســـفة تربویـــة تضـــع مصـــ وإ
شباعها تتم وفق ذلك التصور العـام لـذلك فالبنیـة التـي تمثـل الصـیغ اإلداریـة والتعلیمیـة التـي تجـري ضـمنها عملیـة  وإ

تــؤثر فــي عالقــات المعلــم بالتالمیــذ وعالقــات التالمیــذ بعضــهم  ،أي أن البیئــة التعلیمیــة تحــدد نوعیــة العمــل ،التربیــة
            .)2(الواقع مازال یؤثر على النظام التربوي في الدول النامیة  ببعض هذا

    
ن الجزائـر تمـر بمرحلـة تغییـر سیاسـي واقتصـادي واجتمـاعي وثقـافي عمیـق وجمیـع المؤشـرات أ"ومما سبق یتضـح   

تطبیـــق  تـــدل علـــى أنهـــا انطلقـــت فـــي بنـــاء مرحلـــة جدیـــدة مـــن التنمیـــة تعتبـــر حاســـمة، حیـــث تـــم الشـــروع الفعلـــي فـــي
روري أن تكـون إصالحات متعددة من بینها إصالح المنظومة التربویة وفي هذا السـیاق یبـدو لنـا جلیـا بأنـه مـن الضـ

حـــداثها فـــي النســـق التربـــوي تهـــدف إلـــى إحـــداث مشـــروع اجتمـــاعي للتربیـــة والتكـــوین شـــامل التغیـــرات التـــي یجـــب إ
التــــي تواجــــه المجتمـــع وعلــــى بلـــورة فكــــرة الترفیــــه ا علــــى االســــتجابة إلـــى مختلــــف المقتضـــیات ومتكامـــل یكــــون قـــادرً 

 .لها اا للحریة ال قیدً قدرته على شحذ أذهان التالمیذ وهو بذلك یكون عونً  .)3("االجتماعي للكفاءات والتأهیالت

                                     
  .149ص ،مرجع سابق: فتیحة كركوش) 1(
  .176-175ص  :علي بوعناقة، اسم سالطنیةقبل) 2(
  .23-22ص ،مرجع سابق :بوسنة محمود) 3(
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لقد أولى المجتمع  الجزارعرا اتمتمعبا طبل معذ ملعذ القعداال معو يع ذ توجلعف اس معبذ ةعإ ىعو مط عرة إلعى     
المىبجد وال تبتلب لحمظ القرآو والحدلث الشرلفال ل عو طمجعرد تضعرل الجزارعر ل حعت ذ المرلىعإ ىعبر ت 

وحولتهعب إلعى  ى ترطلعة العلش ولة ةإ الغبلب  لعمىؤ إدارتف الغبشمة إلى غلق المؤىىبت الدلللة التإ  بلت 
ممععب رجععف ط مععة اتمتمععبا طبل مععذ الجزارععرا ةععإ مععذر المتععرة إلععى أمععور ت تحمععد  ؛ىعع ط ت لليلععوذ لععبرس وا  

ال وطبلتعبلإ لترطولعة وتمىعلف المؤىىعبت الدلللعة قطبمبال حلث  مدت اإلدارة المرلىلة إلى ةرلىة المؤىىعبت ا
 إمععب أو لطقععإ جععبم    :طععلو أمععرلو اال مععذ الجزارععرا ميلععر   إطضععبد ال مععذ  ععو مولتععف وألوملتععف اس ععللةال ة ععبو

 عدا إرىعبذ أ معبلها أو أو لتثقف طثقبةة ةرلىلة تطضدر  و تبرليف ودللفال ةمضذ مضظعا الجزارعرللو ال بمتيلم  
 تمععب  طسرىععبذ اس مععبذ لحمععظ القععرآو وت ؛ا مقبرلععة طضععدد الىعع بولمععدارس المرلىععلة التععإ  بلععت أللللععة جععد  إلععى ا
وتا  الالقرا ة وال تبطة  لد طضل شلوخ المىبجد وطقى الحبذ  لى مب مو  للف إلى أو اىتقلت الجزارروتضلا 

إ بدة الهل لة الترطولة وحر ة التضرلب ومحو اسملةال حلث وجهت الملظومة الترطولة ةعإ اإل ع ا اسيلعر 
 ط مذ مب ألطذ المدرىة  ةأدرجت مرحلة التضللا التحضلرا. بيب    بامتمبم  
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الب  رام  الم رة   ن ةهم   ن   ره  ا تام  ات الترب   ن  المن  اه   م    ج الترب   م م  م الم ت   تا  الت       االمنه     
لاة  لن الترة   ا الم   و ال  ن   ن ف    نلة   ن التام   ذ الم  را   ت   ا   ف        ار ف    لم  ا له  ا م  م   ر    ذل    بالغ  ن

ت  تو ا   الن المنه  اج الترب    م تا  ة ةة  س فاة  ل ن    ب     ن أ      ،امجتم  و   بم  ا  أم  ف ةه اف    الترب    ن ل
 ، اجتمات  ن  نلة  ن،  بالت ال      تو بن ات  تك     مع نات    تا ة ت  ل تناا ر تل  مو اللت ات الترب  م عع  و

م  م المأت   ل  ال ة  اعو الت ا م   ن  اله   ا   التم    و     رف الت   ر س بم  ا  ت اف  ف  أاج  ا  الم  ت او، عم  ا ةم 
ت     ر  تم    و المنه  اج الترب   م تما   ن   ر   ن ل   ر مابت  ن بم   ازال م  و ت    ر  تغ   ر المجتم  و أ     ج  ات  

ل  ة  ل ج  ز المن  اه  عم ا  م ما  م لامجتم   ا  أت  ة تت اف  ف منر مته  ا الترب    ن م  و متغ   را  ال ا  ر الأ  ا
 التما   ن تم تاب ن أاجا  المت او، هذا ما ةأت رض ل  بالتأا و  المناقلن ف  هذا اللاو .
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المجتمعات  اهتمام معظم منظري ومشرفي المنظومات التربویة في أغلب یشكل موضوع المنهاج التربوي    

المنهاج نستطیع تكوین النشء الجدید الذي یبنى سرح المجتمع مستقبال، فإذا سطرت  الحالیة، فمن خالل هذا
ذا أردت أن تحدث تغییرً نك سطرت مسفذلك یعني أ  اتربویً  امنهاًج  في مجتمع ما أو إصالحه  اتقبل مجتمع، وإ

حسب ما تقتضیه  تربوي فینبغي أن تنطلق هذه التغییرات واإلصالحات و الطموحات المستقبلیة من المنهاج ال
  .المناهج من عدة أسس فلسفیة واجتماعیة ونفسیة وطبیعیة شتق هذهحیث ت ،الحاجات في تكوین أفراد المجتمع

والمقصود بفلسفة المجتمع ذلك ، یقوم كل منهج على فلسفة تربویة تنبثق من فلسفة المجتمع :األسس الفلسفیة1 -
كل فرد وتمده بالقیم التي  والمعتقدات التي توجه نشأة، ألهدافالجانب من ثقافة المجتمع المتعلق بالمبادئ وا

مساهمة  ج اهالمن في بناءالتقلیدیة  الفلسفة سساأل ساهمتولقد . )1("ا لسلوكه في الحیاةینبغي أن یتخذها مرشدً 
فعالة في تحدید طبیعة الفرد وطبیعة المجتمع وجوهر المعرفة واألخالق، وطبیعة وأسس تربیة النشء حیث تباینت 

هدفها بناء مجتمع  مبالغة في الخیال معتمدة على العقل في جمع المعرفة بین مواقف مثالیة بعیدة عن الواقع
     .هدفها بناء فرد صالح واقعقریبة من المبنیة على حقائق تالحظها الحواس، اقعیة وو  فاضل

یعتمد النموذج المثالي الذي یشكل مناهج التربیة لدى المثالیین على ما رآه أفالطون " :الفلسفة المثالیة -1-1
تلك  -بالطبع-األفكار هنا ولیس المقصود ب ،في غایة األهمیة وهي لذلك ،أن األفكار أبدیة وأزلیة نهائیة من

الخواطر العقلیة التي یترجمها العقل من الرموز اللفظیة، لكن أفالطون یقصد بها في هذا المقام جوهر األشیاء 
ذا كانت األشیاء في  والمثل العلیا الموجودة في العالم العلوي، والتي یقاس بها كل شيء في هذا العالم المادي، وإ

قد صیغت على مثال سبق عند خلق  هة النظر هذه تعرف عن طریق الحواس، فإنهاهذا العالم المادي من وج
التي  الكون ونبعت فكرتها من خالقه، والعقل وحده هو الذي یستطیع أن یحكم علیها بأنها مطابقة للنماذج المثالیة

  .)2("التطور ل التغیر أوالمعنى فإن األفكار أزلیة ال تقب  أم ال، وبهذاوضعت أزًال 
تغیر مؤسس الفلسفة المثالیة التي تؤمن بوجود حقائق وأفكار ثابتة وقیم ال ت )ق م 347- 427(یعد أفالطونو " 

 ،ة، هو أن یظل القدیم على قدمهیفإن منهاج التربیة في هذه المرحلة الفلسف لذا مهما تغیر الزمان أو المكان؛
ولهذا تسعى التربیة في ظل هذه  د ثابت ومطلق؛ما توصل إلیه األجداویظل غیر قابل للتغییر أو التطور، أي أن 

ووسیلتها في ذلك الحفظ والتسمیع دون  ،الفلسفة إلى حشو عقول التالمیذ بالمعلومات والحقائق المطلقة والثابتة
  . )3(" االهتمام بتنمیة قوى التالمیذ الجسمیة والعقلیة، كما تؤمن بالثواب والعقاب كأسلوب للتربیة

 

                                     
، 2006، عمـــان ،األردن، 1ط ،الثقافـــة ، دار-أسســـها وعملیاتهـــا*عناصــرها*مفاهیمهـــا – المنـــاهج التربویـــة المعاصـــر: مــروان أبـــو حـــویج)  1(

 .100ص

  .336-335ص مرجع سابق،: وآخرون هدي عبد الحلیم، أحمد الم) 2(
 .28ص، ، مرجع سابقبرامج تربیة الطفل: حنان عبد الحمید العناني)  3(
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  )1(:وهي ،المواد الدراسیة التي یتضمنها المنهج الدراسي للمراحل الدراسیة وفق تقسیم المجتمع قد حدد أفالطونو 
  .والهندسةمبادئ القراءة والكتابة والحساب  أن یتعلم التلمیذ الصغیر "-
أن األخذ بمادة األدب والقصص واألشعار على و ة والموسیقى إلصالح الجسم والروح یتعلم أنواع الریاضة البدنی -

التركیز على مادتي األدب والتاریخ لیتعرف التالمیذ على ماضیها من قیم روحیة و  .تخضع هذه المواد لرقابة الدولة
  ."ومثل فاضلة متمثلة بالخیر والجمال والحق

تركز على كما  ،كأداة للتفاهم والتخاطب وتبادل األفكارللتلمیذ مناهج الفلسفة المثالیة بتعلیم اللغة  اهتمتو     
من تاریخ ، األخرى ثم تأتي موضوعات العلوم الحساب والهندسةالالهوت و وما وراء الطبیعة و موضوعات الفلسفة 

   )2(: "وللفلسفة التربویة عند أفالطون أهداف تربویة تتمثل في ...وأدب وقصص وأشعار
  .ا یكفل له أن یتحلى بفضیلة االعتدال والعدالة والشجاعةإعدادً إعداد المواطن " -
جل الحفاظ على ن الجسد راجعة إلى حاجة الدولة للقوة البدنیة من أا حیث إالعنایة بتربیة الروح والجسد معً  -

ة البدنیة بوصفها األساس الذي یساعد على صفاء الروح ونقائها بما یجعلها الصحوالعنایة ب  ا،حریتها واستقالله
 .قادرة على الصعود لعالم المثل

تعمیق و  .میزة بالعقل ما یناسب الجوهر الحقیقي لإلنسان وهو روحه أو عقله وفكرهالعنایة الخاصة والمت -
 .اإلحساس بالحق والخیر والجمال بما یحقق السعادة للمجتمع نحو عالم المثل

تنمیة روح العمل بشقیه، العمل النظري و  .تنمیة الروح الجماعیة وربط نمو الفرد وتطوره بنمو المجتمع ورقیه -
لعمل التطبیقي الیدوي ألن رسالة اإلنسان رسالة في البیئة الكونیة، یعمل على أساس المنطق والنظام العقلي وا
 ."واألحكام

 في ا وفصوًال خصصوا لها أبوابً ف ،اا بالغً اهتمامً تربیة النشء ب واد الفلسفة المثالیةر یتضح مما سبق اهتمام      
مبادئ معتمدین في ذلك على جملة من ال وغ أهداف المجتمع،لة األساسیة لبلدراساتهم على اعتبار أنها الوسی

واإلیمان بوجود عالم  هأن المعرفة تأتي عن طریقو  كل خیر وحقیقة، التي ترى أن العقل المفكر أصل ةیالفلسف
ن ا یتكون منسان ولد حرً وأن اإل ـي یمكن إدراكها عن طریق التفكیرالمثل الذي یمتلك الحقائق األولیة المطلقة الت

  .وغیرها من المبادئ التي تدعم الفكر الفلسفي المثاليعقل وروح 
لفلسفة الواقعیة تتمسك بأن األشیاء والموضوعات الموجودة في العالم الخارجي هي ا":الفلسفة الواقعیة -1-2

الواقعي عقل اإلنسان لها، فتمد في وجودها على إدراك أشیاء حقیقة، ولها وجود حقیقي في حد ذاتها، كما أنها تع
  .)3("یرفض أي شيء وراء الطبیعة، فكل شيء یأتي من الطبیعة، ویخضع للقوانین العلمیة والطبیعیة

                                     
 .34-33ص ، مرجع سابق: ماهر إسماعیل الجعفري) 1(

 .35-34ص ، المرجع نفسه)  2(

  .340-339مرجع سابق، ص: آخرون أحمد المهدي عبد الحلیم، و ) 3(
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تلمیذ أفالطون الذي رفض تعالیم أستاذه بشأن عالم المثل العلیا وركز على  )ق م 322-384(أسسها أرسطو  
  )1(:"ترتكز فلسفته التربویة على الواقع الحسي

وما یحدث  ،وهو جزء من الطبیعة یمكن التعرف علیه بالحس والخبرة ،نراهو  حقیقي كما نحسهأن العالم الحسي "-
  .ا یعتمد على القوانین الطبیعیة التي تسیرها حركة الكونمادیً 

ومعرفته وفق مناهج ...من أنه ال یستطیع أن یعرف كل شيءبإمكان اإلنسان أن یعرف الحقیقة على الرغم  -
  .ةعلمیة وأسالیب تجریبی

یحق للفرد أن یحدد عقیدته و  ،بینها وال سیطرة ألحد على اآلخر الجسم عالقة ودیة منسجمةو العالقة بین العقل  -
   .عنها ولمسؤ وهو بنفسه 

لذا تعتمد المنهج التجریبي واالستقراء أي جمع المعلومات عن طریق  ؛تعترف الفلسفة الواقعیة بخداع الحواس -
  .یس االكتفاء باالستدالل العقليقراءة الواقع وفحصه بدقة ول

ألن الفرد  ؛خر بأن الحریة ظاهرة، في حین یرى البعض اآلیري بعض الواقعیین حریة االختیار عند األفراد -
  .محكوم بالغریزة والبیئة الطبیعیة واالجتماعیة یتفاعل معها

الواقع وتعدیله على النحو الذي  ترى الواقعیة أن العمل یستمد قیمته الحقیقیة من قدرة اإلنسان على تشكیل -
أن یعمل كجزء من هذا العالم باعتبار عمله جزء من خطة عامة لعمل الكون  وعلى اإلنسان ،یجعله نافعا لإلنسان

نتائج  ظیم والتحكم والضبط وذلك العتمادهنوما یحویه من أنظمة متعددة، یتمیز عمله بالعقالنیة والتخطیط والت
        .  لى التجربة الحسیة المباشرةمناهج العلم واستناده إ

ا لم یأتن الحواس مصدر المعرفة وال یمكن أأ -   ."عن طریق الحواس ن نطبع في الذهن شیئً
ومساعدتهم للمحافظة على البقاء، وتنمیة  خلق والقدرات العقلیة لدى الطلبةأهمیة تنمیة ال ترى الفلسفة الواقعیةو    

في بناء المناهج التعلیمیة هذه الفلسفة أثرت ، وقد فكیر واعتمادها على التجریبالت واستخدام األسلوب العلمي في
   )2(:كما یلي

  )كالقراءة والكتابة والحساب(العمل على تدریس مواد لها قیمة علمیة في الحیاة " -
  ."االعتماد على التجریب في تقویم المناهج وتطویرهاو ، المنهاج نشاطات تعلیمیة ترویحیة تضمین -
مة الظروف و احتواء المناهج التربویة على النشاطات التي تعلم الطفل المحافظة على النفس ورعایتها لمقا"-

   .الحیاتیة المختلفة
تصمیم المناهج التربویة على أسس وقواعد تراعي فیها المعلومات التي یحتاج إلیها المتعلم من أجل الوصول  -

  . إلى الحقیقة
  .على الحقائق الثابتة التي یمكن قیاسها واختبارها من حیث منطقیة تركیبها وتسلسلها احتواء المناهج التربویة –

                                     
 .33مرجع سابق، ص : ماهر إسماعیل الجعفري) 1(

 .50، ص مرجع سابق :الدیلمي، ع الرحمان عبد الهاشميطه حسین ) 2(
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  .)1("تصمیم المناهج التربویة حسب خصائص المراحل العمریة المختلفة للمتعلمین ومتطلباتها -
 والواقعیة ،الجتماعیةوالواقعیة ا ،الفلسفة الواقعیة اللفظیة :فمنها ،لفلسفة الواقعیة متعددةوالجدیر بالذكر أن ا   

وأـن المبدأ لدى هؤالء هو أن النفس والجسم "والواقعیة الكالسیكیة، ،والواقعیة الكاثولیكیة ،والواقعیة الحسیة ،العلمیة
عن طریق الطبیعة خالل عملیة  د أن العقل شيء جدید نشأبالضرورة شيء واحد، ومع ذلك فالواقعي یعتق

، ولكنه وال یسیطر على أنشطة الجسمفالعقل هو وظیفة للمخ،  یه بصورة كلیة،ا علفهو لیس معتمدً ... االرتقاء،
 ا من مادة الطبیعة،ا، وأن تكون جزًء ا ومكانً معناه أـن تحتل زمانً  ،ا في العالمیصاحبها فقط، فأن تكون موجودً 

  .)2("فالطبیعة متطابقة مع الوجود
  )3(:یة فتتمثل فيأما بالنسبة للتربیة وأهدافها في ضوء الفلسفة الواقع

  .ویجب أن تكون لها أهداف نبیلة ،جل الحیاةالتربیة هي من أ" -
  .تنظیم العملیة التربویة وفق قوانین وأنظمة علمیة، وال یجوز أن تكون عرضة لتخطیط المعلم وتنظیمه -
  .یتم التركیز على البحث واألسلوب العلمیینو ، اتعد التربیة بحد ذاتها هدفً  -
  .یعد أبناء المجتمع للدفاع عن الدولة وكیانهاو ، لة على جمیع مجریات العملیة التربویةتسیطر الدو  -
عطاء  زترك - تتم عملیة القیاس والتقویم و ، األسباب والمبرراتعلى تنمیة قدرة الفرد وتطویرها على التحلیل وإ

        ."على أسس علمیة ثابتة
، لكنها تعزله في ملكوت السماء، وال تجعل له ن بوجود اهللارؤیة تؤم" األسس الطبیعیة  :األسس الطبیعیة -2

 في تصریف ملكوت األرض، وهنا یصیر الوحي مجرد مصدر من مصادر المعرفة التي تتم بإرادة سبحانه دخًال 
یرى رواد هذا المذهب أن  .)4("للمعرفة هو الكون ،وتجعل المصدر الرئیس دون دخل إلرادة اهللا نسان وحدهاإل

ورغم امتداد األسس الطبیعیة إلى الفلسفة وأن المجتمع هو الذي أفسده،  ،خیرة واإلنسان یولد على الفطرةالطبیعة 
أبرز ممثل ك ) 1778-1712(القدیمة من قرون قبل المیالد إال أنها معظمهم ینسبها إلى جان جاك روسو

 البعض أنجیل التربیة والتعلیم؛ماه سالذي ) Emile(أمیل  وضح فلسفته التربویة في كتابه الذي الطبیعيلمذهب ل
إن مسألة التربیة لم تكن غریبة عن فكر روسو، فقد تناولها في "، التقالید القدیمة في التربیة ضدألنه یمثل ثورة 

إطار تفكیره السیاسي، غایتها إنشاء مواطنین وطنیین صالحین، فقد تناولها في مقالته االقتصاد السیاسي التي 
ا عن عائالتهم عیدً ا أراد أن تتم تربیة األطفال بفي مقالته حول حكومة بولونیا، كان فكره صارمً حررت للموسوعة و 

هو نظریة في التربیة، كان ذلك بفهمه أن  ،وحین قال روسو أن كتاب الجمهوریة ألفالطون ،في إطار الدولة
وبالتأكید  .مكن تركها للمدرسین و اآلباءا ال یوأن التربیة قضیة هامة جدً  ،األول للدولة هو تعلیم المواطنینالدور 

                                     
مان، ، ع6،  دار المسیرة، ط-مفاهیمها وعناصرها وأسسها وعملیاتها –تربویة الحدیثة هج الاالمن: رعي ،محمد محمود الحلیةأحمد متوفیق ) 1(

  .120،ص2008األردن، 
 .340مرجع سابق، ص: أحمد المهدي عبد الحلیم، وآخرون ) 2(

  120-119مرجع سابق،ص :محمد محمود الحلیة رعي،أحمد متوفیق ) 3(
 .31مرجع سابق، ص : وآخرون أحمد المهدي عبد الحلیم،) 4(
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مع الوقت تكون مثلما أرادتها الحكومات، إنها لنقطة مهمة، إن التربیة ینبغي أن تعطي النفوس القوة ن الشعوب إ
ن التربیة إدماج تدمر و  ،وطنیة بالرغبة والعاطفة والضرورةالوطنیة وتوجیه آرائها وأذواقها بحیث تكون  الفرد " أنا"إ

الجماعة بحیث یفكر كل فرد بالمصلحة الجماعیة، قبل المصلحة الفردیة، وهذا ما یدعى الفضیلة " أنا"ها بـوتعوض
إن المؤسسات الجیدة هي المؤسسات التي  ،)Emile(وقد أعطى هذا المعنى في السطور األولى لكتابه إمیل 

  . )1("ةنقل األنا إلى الوحدة الجماعی...تعرف تغییر اإلنسان
  )2(:ما یليمبادئ التربیة عند روسو فیتتلخص و  
  .   نه ینكر أن اإلنسان ابن الخطیئةشریة، إاإلیمان ببراءة الطفل وهو تأكید العتقاده بخیریة الطبیعة الب" -
  .فالطبیعة یتعلم منها اإلنسان ما یحتاج، والتربیة الصحیحة هي السیر وفق قوانینها ،اإلعالء من شأن الطبیعة -
ترك الطفل یتدبر أمره بنفسه ویحمله على التفكیر واكتشاف المفاهیم والحقائق على المربي، أن  مبدأ الحریة -

  .یخلق مأزق للطفل ثم یترك له الحریة للخروج من المأزق وبهذا تتم عملیة التعلیم التلقائي الراسخ
یة في الحركة واالحتكاك واكتشاف ترك له الحر نا ال یطلب تعلمه، فمبدأ التربیة السلبیة، أي أال نعلم الطفل شیئً  -

وحدها هي درسا لفظیا فالتجربة  الخبرة العلمیة، واالبتعاد عن الدروس اللفظیة، فیقول ال ینبغي أن نلقن الطفل
  .التي یجب أن تتولى تعلیمه وتأدیبه

الحاضرة وخصائصه، وحاجاته  هوأن میول ،مبدأ الطفل هو محور التربیة أي معاملة الطفل كطفل ال كراشد  -
  .   "وطموحات الكبار مركز العملیة التربویة ال رغبات ومصالحة یجب أن تكون

من أفكار روسو المتعلقة بتربیة المرأة هو إیمانه بأن هذه التربیة یجب أن تكون مختلفة في طبیعتها وأسالیبها   
تكوین واحد، وال خلق واحد وال  نه ثبت أن الرجل والمرأة ما كان ینبغي لهماومن حیث إ( عن تربیة الرجل، یقول

  .)3()"مزاج واحد، یترتب على هذا أنه ال ینبغي لهما تربیة واحدة
  )4(:أما بالنسبة للمناهج التربویة في ضوء الفلسفة الطبیعة فیجب أن یتم تخطیطها في ضوء األسس اآلتیة 
  .علمینتعد المناهج بصورة منظمة ومتدرجة وفق قوانین النمو والتطور عند المت" -
  .یتم اختیار النشاطات والفعالیات في المناهج الدراسیة حسب مستوى النمو عند المتعلمین واهتماماتهم -
  .تحتوى المناهج على الخبرات والفعالیات التي تطور القدرات العقلیة والجسمیة معا وبشكل متوازن -
  .ته في الوصول إلى مستوى أعلىتعد المناهج الدراسیة بطریقة منظمة تجعل المتعلم یتنافس مع ذا -
  ."التعبیر الحركي بمفردهلحر إذ یقوم المتعلم بالتجربة أو تركز المناهج على النشاط ا -

                                     
 .132، مرجع سابق،  ص النظریات التربویة: رابح تركي )1(
 . 134مرجع سابق،  ص: قجمال معتو  )2(

 .130-128مرجع سابق، ص: تركي رابح) 3(

  .122مرجع سابق،ص: رعي ،محمد محمود الحلیةأحمد متوفیق ) 4(
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ن األسس الطبیعیة لها فضل كبیر في بناء المناهج الدراسیة من خالل نقل االهتمام من المادة الدراسیة إلى إ    
مكانات وقدرات الطفل المتع وما یؤخذ عنها هو مبالغتها في الخبرة  ،جعله محور العملیة التعلیمیةلم و احتیاجات وإ

وما لها من متجاهلة خبرة التراكمیة  وبعدها عن الدراسات النظریة، ،الفردیة للمتعلم وتركیزها على الممارسة العملیة
دماجه في  تربیة الطفل فيدور  یة والثقافیة المختلفة، الوسط االجتماعي والمجتمع بمؤسساته التربویة واالجتماعوإ

    .   وهذا ما یؤكده الواقع ومعظم المفكرین
ته إال إذا قاد صاحبه للعمل الناجح، فالفكرة ب فلسفي یقرر أن العقل ال یبلغ غایمذهالنفعیة  :األسس النفعیة- 3 

وال یقاس صدق ، أي الفكرة التي تحققها التجربة، فكل ما یتحقق بالفعل فهو حق، الصحیحة هي الفكرة الناجحة
بنتائجها العملیة ومعنى ذلك كله أن ال یوجد في العقل معرفة أولیة تنشط منها نتائج صحیحة بصرف القصة إال 

 وهوالبرجماتي  .النظر عن جانبها التطبیقي، بل األمر كله رهن بنتائج التجربة العملیة التي تقع مظن األشیاء
البرجماتیة علما أو  ىیتعاطوالبرجماتي هو الفیلسوف الذي  ،لنفعيماتیة ومعناه العملي أو االمنسوب إلى البرج

نظریة المنهج البرجماتي عن الفلسفة البرجماتیة التي ترتبط بالتراث التجریبي البریطاني الذي  رتعب"و، )1("تعلیما
ة التي قام بتطویرها وتعتبر هذه النظریة ولیدة الفلسفة األمریكی ،لحسیة والعالقة بین الفكر والعملیؤكد الخبرات ا

      .)2("اسمه بالمذهب العملي والذرائعي وجون دیوي الذي یقرن ،جیمسولیم  ،بیرسي :ثالثة مفكرین هم
أساس ، ال على من مهام التربیة األساسیة في النظریة البراجماتیة، تكییف المتعلم مع البیئة والطبیعة من حوله"

ال على  ایعة خالقة، ومن مهام التربیة أن یفهم المتعلم نوامیس وسننً من خلق اهللا، بل على أساس أن الطبأنهما 
نما على أساس أن الطبیعة هي صانعة قوانینهاأسس  ، فإدراك الحقائق والقوانین العلمیة خلق اهللا الكون علیها، وإ

            ).3("یةللطبیعة هو وسیلة للمعرفة الجوهریة الكاملة، وبذلك أغفلت تماما برامج ومناهج التربیة الدین
وي من أبرز أعماله في المیدان الترب" ،لمذهب النفعيالرواد األوائل ل من) 1952- 1859( یعد جون دیوي    

وقد اتخذ دیوي من هذه المدرسة االبتدائیة النموذجیة  ،1896لمدرسته النموذجیة في مدینة شیكاغو سنة  هإنشاؤ 
ضمت هذه المدرسة لكلیة التربیة بجامعة  1902وفي سنة  ،التربیة لتجربة نظریاته وآرائه التقدمیة في حقًال 

دارتها على مبادئ الفلسفة م برامج هذه المدرسة و إأن یقیو شیكاغو لتكون مدرسة تطبیقیة تجریبیة لكلیة التربیة، 
یذ في وجوب اتصال خبرات التالمو ، ل والتعاون بین المدرسة والبیتالبرجماتیة، التي من بینها وجوب االتصا

احترام میول و ، ریق خبراتهم ونشاطهم الذاتيجعل األطفال یتعلمون عن طرسة بخبرتهم خارج المدرسة، و المد
واعتبار التربیة عملیة  مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذو ، التالمیذ وحاجاتهم وحریاتهم في التعبیر عن أنفسهم

   .)4(" لى غیر ذلك من المبادئوالتركیز على التعاون بدال من التنافس إ اجتماعیة

                                     
 .143مرجع سابق، ص : رابح تركي) 1(

 .63ص ،مرجع سابق: ماهر إسماعیل الجعفري) 2(

 .35مرجع سابق، ص : وآخرون أحمد المهدي عبد الحلیم،) 3(
 .138مرجع سابق، ص : هللا ، عبد اهللا قلىكمال عبد ا )4(
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   )1(" :ون دیوي نجاح المدرسة في تحقیق أهدافها بتطبیق المبادئ التالیةجربط    
  .ا مصغرا في المجتمع الكبیروأن تكون مجتمعً  ،ال یتجزأ من المجتمع اجزًء  اربط المدرسة بالمجتمع باعتباره -
  .مستقبل بل أنها عملیة حیاةن عملیة التربیة والتعلیم لیست عملیة استعداد للإ -
فأكد األعمال الیدویة والمهنیة في المنهج الدراسي، وعدم اإلقالل من شأنها ودعا  ،اهتم بالعمل كعملیة تربویة -

 .في الحصول على الخبرة والتعلم) activité(إلى مبدأ النشاط 

على ضرورة االلتزام أكد و  .مشتركة المتبادلةفي الحیاة والخبرة ال اربط بین التربیة والدیمقراطیة، بوصفها أسلوبً  -
    .) المعنى الحقیقي هو المعنى العلمي(وبذلك یقول ،باألسلوب العلمي المتین والمنهج العلمي

آداب السلوك و ، الیب الكالماللغة وأس:ثالثة أشیاء هيالمجتمع ومن األمور التي یتعلمها الطفل من وجوده في    
  ) 2("السلیم ومعاییر الجمالالذوق و ، وموازین األخالق

یعیش الذي فیفهم طبیعة المجتمع  ،بالنفع عود علیهحتى ت المؤسسة التربویةینبغي العنایة بوضع الطفل في  كما
  .فتطبع شخصیته على الخیر والصالح ،ویكتسب صفاته وعاداته وخصائصه ،ویتشرب قیمه االجتماعیة ،فیه
: لذا وضع كتابه ذاتي وضرورة االعتماد على الخبرة؛على مبدأ النشاط اله التربویة ركز دیوي في نظریت ولقد"   

الذي أكد فیه على الخبرة كنتیجة تفاعل الفرد المتعلم مع بیئته، وجعل الخبرة المحور  1938الخبرة والتربیة سنة
ررات الدراسیة في وبذلك وضع اللبنة األولى في بناء المنهاج الحدیث الذي یختلف عن المق ،لبناء المنهج اساألس

وربط المدرسة بالمجتمع والحیاة التي ربط الدراسة النظریة بالتطبیق، وعدم إهمال المواقف الحیاتیة والیومیة، 
       )3("یعیشها المتعلم

في بناء المنهج و  واالعتماد على الخبرة كمحور أساسلقد ركزت الفلسفة النفعیة على النشاط الذاتي للمتعلم     
بار أن الخبرة هي نتیجة لتفاعل المتعلم مع الوسط االجتماعي، وبالتالي تكون السباقة في الدعوة إلى ربط على اعت

المجتمع الذي التي یعیشها المتعلم بالمدرسیة و  الدراسة النظریة مع التطبیق وربط مواقف الحیاة الیومیة البسیطة
  . ینتمي إلیه

لیم وتعدیل السلوك، فكان نصیب النضوج واالرتقاء في فلسفتها هذه النظریة بالتع عنیت":السلوكیةاألسس -4
ن العقل صفحة بیضاء، یستطیع المربي أن ینقش علیها ما یرید، ، من حیث إوهي ترتبط بمبادئ جون لوك ،قلیًال 

یة، وعملیة التربیة السلوكیة عملیة تعلم عادات ومهارات، وكلما زادت ذخیرة الفرد من العادات والمهارات السلوك
  .في مواقف الحیاة المختلفةزادت قدرته على التعرف 

                                     
 .64، صمرجع سابق : ماهر إسماعیل الجعفري) 1(

 ..153مرجع سابق، ص : رابح تركي) 2(

 .53ص مرجع سابق،: زكریا إسماعیل أبو الضبعات) 3(
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ا ال یمكن فصل والنظریة السلوكیة تضع قوى النمو والتعلم في البیئة خارج نطاق الطفل وفي رأي سلوكیین عمومً 
ا سنً فاألطفال األكبر  ،التعلم عن النمو، كما أنه ال فرق بین التعلم لدى صغار األطفال، والتعلم لدى كبار األطفال

   )1("والذین توفرت لهم الفرصة لكي یتعلموا یكونون على استعداد للحصول على درجات أعلى من السلم التعلیمي
بطریقة سلوكیة إجرائیة تركز "تظهر أهمیة األسس السلوكیة من أهمیة األهداف السلوكیة التي صاغها المنهاج و 

لمحتوى التعلیمي وأنشطته إلى سلوك محسوس فكري أو وتقوم بترجمة ا، على تطویر المهارات الجزئیة المتنوعة
    .)2("حركي أو قیمي

تسهم األسس المعرفیة في تحدید هیكل المناهج واختیار محتواه، والمقصود بالمعرفة  :األسس المعرفیة –5
بة، وعدت لیجري به تعلیمها للطل فاهیم التي ینظمها محتوى المنهاج؛مجموعة المعلومات والحقائق والقوانین والم

ولها أبعاد ، إن أي معرفة من المعارف لها أبعاد ذاتیة، )3( "ا یجب أن یراعیها المنهاج التربويا مهمً المعرفة أساًس 
، ونفسیته وانفعاالته أن یهتم بذاتیة اإلنسان العارفومن واجب المنهج ، ولها انعكاساتها على المنهج، موضوعیة

   .)4("أي توضیح األشیاء التي یكلف الطالب بمعرفتها ومجالها،أن یهتم بموضوع المعرفة  كما أن علیه
 ،على تخصصه علم األحیاء امعتمدً  1920بدأ عالم النفس السویسري جان بیاجیه نشاطه في علم النفس سنة"  

اك معرفیة واإلدر ا بالفلسفة وخاصة الفلسفة الل تطبیق قوانین العلوم الطبیعیة على اإلنسان، وكان متأثرً و حیث حا
الذي یطرأ على الشخص السوي، خالل  یاجیه على النمو العقلي والمعرفيوقد تركز اهتمام ب ،والحواس وغیرها

غیر المرتبطة حتى مرحلة الرشد  فعال المنعكسة الصریحة البدائیةالتحول من مرحلة التولید الذي تصدر عنه األ
لتي تدعمها بعض اإلجابات على األسئلة التي یثیرها التي تتمیز باألفعال الماهرة، وقد أعطت نظریته، واألدلة ا
  .)5("المهتمون بسیكولوجیة التفكیر، حول منشأ السلوك المركب

ن إت تیرى بیاجیه أن االنفعاال " ا أن فیحدث التطور المعرفي لدى الطفل معتبرً  ،رادة التصرفكوّ
ویكون  ،(sémiotique))موز والعالقاتنظریة الر (هو ارتقاء التمثیل ناشئ عن الوظیفة  (Evolution)التطور

والمشكل  ا للوظائف المعرفیةما هو مهم أیًض ك، ا بالنسبة للتطور االنفعالي والعالقات االجتماعیةفي الواقع مهمً 
(le problème)   والسلوك االجتماعي لهاخالل كل مرحلة الطفولة المبكرة  سائدة ا ومبهمةكوضعیة جدلیة أیًض ،
      .           )6("ا الحوارات بین الصمادالت والمناقشات وأحیانً وهذا ما یفسر المج

وذلك  ،إن أساس التطور العقلي في النظریة المعرفیة هو تغیر التراكیب المعرفیة نتیجة لعملیتي التمثل والتأقلم" 
ي، حیث یحدث لدیه عندما یتعرض الفرد لخبرة جدیدة لعملیتي التمثل والتأقلم ویحتاج إلى دمجها في بنائه المعرف

                                     
 .    33، مرجع سابق، ص برامج تربیة الطفل: حنان ع الحمید العناني) 1(
 .66ص ، سابقمرجع  :محمد هاشم فالوقى) 2(

 .15مرجع سابق، ص: يمطه حسین الدیلمي، ع الرحمان عبد الهاش) 3(

 .136ص، مرجع سابق: مروان أبو حویج)  4(

 . 195، ص1996، مصر،05، المكتبة األنجلو مصریة،طعلم النفس التربوي:فؤاد أبو الخطیب ،أمال صادق  )5(
.Presses Universitaires .France.1996. p 89.ant la psychologie de l’enf :Piaget (j) et Inhelder (B) )6 (  
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لیعید التوازن لبنائه ) مالتمثیل والتأقل(فیلجأ إلى استخدام إحدى العملیتین السابقتین  ،اختالل في التوازن العقلي
ا یوضح كیفیة تطور البناء المعرفي وعالقته بالدافعیة والسلوك المعرفي ولقد وضع المعرفیون نموذًج  .المعرفي

ة التي عن طریقها یحدث وذلك النموذج عبارة عن تمثیل تخطیط للعملی ،راجعةوطبیعة الموقف وأثر التغذیة ال
واقف مفیها یتضمن الدافعیة كعملیة نفسیة أخرى تتدخل بل ن هذا النموذج ال یتضمن المعرفة فحسب السلوك، وإ 

 . )1("والسلوك

ة ما قبل التكوین تمر بمرحل لكن، سنة) 11-7(الصیرورة التطور المعرفي تنشأ وتتكون بین سن " یرى بیاجیه أن 
وأن التطور االجتماعي والعاطفي للطفل یخضع لنفس قوانین التطور العام ألن الجوانب  ،سنوات) 7- 2(من 

  . )2("انفعالیة تكون إرادة التصرفاالنفعالیة واالجتماعیة والمعرفیة للسلوك تكون في الواقع غیر اجتماعیة 
تم أثناء اللعب ووصف التفاعل الذي ی ،األطفال في مراحل عمریة مختلفة اهتم بیاجیه بمالحظة اللعب عند"كما 

كي تناسب لهو طریقة تستخدم ، وقرر أن هذا التفاعل مهم وجوهري في عملیة النمو ،بین الطفل وبیئته
  .األسیكیمات التنظیمیة لدى الطفل

دأ من الذي یبو  ،يي اللعب التدریبوه ویتطور اللعب في مراحل مختلفة حسب نظریة النمو المعرفي عند بیاجیه 
 ،ویمكن أن تمتد حتى السنة السابعة ،ي نجده عند غالبیة أطفال الحضانةواللعب التخیلي الذ المیالد حتى السنتین

كما یستخدم الكلمات  ه وحاجاته الخاصة،اهتمامات میالئل الطفل أن یخضع الواقع بحیث في هذه المرحلة یحاو 
                               .)3(" اره ومشاعرهیرمز إلى تصوراته وأفكو 
تؤمن باهللا الواحد الخالق لكل شيء، تجعل الوحي هو المصدر األول  التي  الرؤیة"تلك  :سالمیةاألسس اإل -6

  .)4("إلسالم خیر شاهد على هذا التصوراا للمعرفة التي ال تتم إال بإرادة اهللا، و ا ثانیً للمعرفة، وتجعل الكون مصدرً 
بما أنه لدینا تراث و  ،مفكري العالم اإلسالمي یرفضون األخذ باألسس الغربیة في بناء المناهج التربویةمعظم ف

إذا كانت الفلسفة :إسالمي غني بمثل هذه القضایا وصالح لكل زمان ومكان حیث یقول الدكتور زكریا إسماعیل
ب أن تتمیز عن هذه كیة، فإن فلسفتنا في الحیاة یجتراالنفعیة تحكم الغرب والفلسفة االشتراكیة تحكم الدول االش

والذي هو القرآن الكریم والسنة  ،النا منهًج  ا من ذاك، بل إنا من هذا النظام وجزًء المجتمعات، فال نتبنى جزًء 
بجدید ونؤكد هنا أن الدیمقراطیة النفعیة أو االشتراكیة الجماعیة، لم تأت  ،الشریفة ومناهج علمائنا المسلمینالنبویة 

 ذین النظامین كالتعاون والمساواةفإن اإلسالم سباق إلى تحدید المفاهیم المشتركة بین ه ،إلى المجتمع اإلسالمي
            .)5("والعمل وتكافؤ الفرص وحریة الفرد المنظمة وضرورة استخدام التفكیر العلمي

                                     
 .       130 -129مرجع سابق، ص : جمال مثقال القاسم )1(

Piaget (j) et Inhelder (B): o.P.cit. p 89. )2 (  
  .  2636 -2635ص، ، مرجع سابق)ل-الحروف ص(موسوعة المعارف التربویة: مجدي عزیز إبراهیم )3(
 .31مرجع سابق، ص: عبد الحلیم، وآخرونأحمد المهدي  )4(

 .73ص ،، مرجع سابق: زكریا إسماعیل أبو الضبعات) 5(
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  )1( :على ما یلي في تصورها للمنهاج الدراسي ركز الفلسفة اإلسالمیةت
ن أي إهمال ألحد  ،)الجسم -العقل -الروح(تشمل هذه المناهج اإلعداد المناسب لإلنسان بجوانبه المختلفة " - وإ

  .هذه الجوانب یقودنا إلى خلل في تركیبة اإلنسان الخاصة
تكون  وال ،دى إلى فشل الطلبة وتأخر الدراسيمما یؤ  ؛الوسطیة في المناهج، بحیث ال تكون شدیدة وصعبة -
هماله يتؤدي إلى تراخهلة بسیطة س        .اإلنسان وإ
االستمرار في التربیة والتعلیم والتركیز حتى یصل اإلنسان إلى مشارف الكمال، وعدم الیأس من إمكانیة  -

  .االرتقاء باإلنسان
    ."أن یسعى بالمقررات الدراسیة المختلفة إلى بناء اإلنسان بعقیدته وانتمائه -

  )2(: اإلسالمي على األسس التالیة التربوي ویمكن بناء المنهج
ا المصدر یتمثل في علم والمعرفة في التصور اإلسالمي، وأن هذعلى أن الوحي هو المصدر األول للالتأكید " -

  .ولیس في المذاهب أو الفرق اإلسالمیة القرآن والسنة
ین حقیقة العبودیة، ومقتضیات ذلك من ولوهیة في التصور اإلسالمي والفوارق بینها وباألالتأكید على إیضاح  -

  .اإلنسان المسلم
أن و التأكید على مفهوم التوحید، على أساس أنه جوهر العقیدة في التصور اإلسالمي وأن التوحید قرین الحریة،  -

  .الشرك قرین االستبداد والظلم
حانه ختم اإلسالم بالرسالة العالمیة التأكید على أن اهللا أرسل باإلسالم رسال ألقوام في طفولة البشریة، وأنه سب -

  .الشاملة حینما بلغت اإلنسانیة مرحلة النضج والرشد
ا مصدقً  ،وجاء القرآن بالكتاب كله با منه، وأوتي النصارى نصیبا منهالتأكید على كتاب اهللا أوتي الیهود نصی -

  .ا علیهلما بین یدیه من الكتاب ومهیمنً 
  .سالمي، والتأكید على أنه منهج شامل، ونظام للحیاةبیان مفهوم الدین في التصور اإل -
  ."التأكید على مفهوم العبادة وبیان أنها تشمل النشاط اإلسالمي كله، طالما توجه به اإلنسان إلى العبادة -
من خالل هذه األسس یتضح أن المنهج التربوي اإلسالمي ربط بین الحیاة المدرسیة واهتمامات المجتمع     

مع تهیئة الفرص لجمیع التالمیذ كي یتعلموا حسب میولهم واهتماماتهم دون تمییز بین ذكر وأنثى مع  وتطلعاته،
  .والمهارات العلمیة تشجیعهم على التفكیر العلمي السلیم واستخدام الحواس في اكتساب الخبرات

 یةحول طبیعة عملهي المبادئ النفسیة التي توصلت إلیها دراسات علم النفس وبحوث ":األسس النفسیة –7
التعلیم التي یجب مراعاتها عند وضع المنهاج وتنفیذه، وتراعي في هذه األسس، أسس النمو ومراحله وأسس 

                                     
 .50مرجع سابق، ص :يمطه حسین الدیلمي، ع الرحمان عبد الهاش) 1(

 .47-46مرجع سابق، ص : وآخرون یم،أحمد المهدي عبد الحل )2(
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م م الواعي لنظریات التعلیم والتعلولذا یجب تنظیم التعلم والتعلیم والفه؛ ونظریاته في وضع المنهاج وتنفیذهالتعلیم 
  . )1("الحدیثة

فوظیفة ، هدفها تربیته وتعلیمه وتغییر وتعدیل سلوكه یذ هو محور العملیة التربویة التيتلمومن المعروف  أن ال   
ولقد كشفت الدراسات العلمیة والنفسیة والتربویة أن هناك من التالمیذ من لدیهم القدرة "،المنهج إحداث هذا التغییر

یة وتطورها ودراسة الفرد والتركیز على على حل المشكالت العقلیة، ومن هنا ركز فروید على دراسة بناء الشخص
وشرح ذلك فردیته كعضو فاعل في المجتمع، كما اهتم بدراسة الطفولة، وحیاة الطفل وأثرها في تكوین شخصیته، 

ا من ل األنا وعرف التقمص بوصفه عملیة نفسیة یتمثل فیها الفرد مظهرً وحل ،"علم النفس االجتماعي"تابه في ك
اجتماعیة  اد أن یتمثل أدوارً وتنتج عملیة التقمص للفر ، ة من خواصه أو صفة من صفاتهخاص مظاهر اآلخرین أو

اجتماعیة عبر سلسلة من العالقات التي  اوأن یتمثل أدوارً ، وأن یستبطن مفاهیم المجتمع وتصوراته وقیمه جدیدة،
  . أو نماذج سلوكه یقیمها الفرد مع األشخاص الذین یحیطون به ویشكلون موضوع تقمصه

ید في نظریته حول مكونات الشخصیة في جدول العالقات القائمة بین هذه و وتبرز عملیة التنشئة عند فر 
ینطوي على الحالة ) le ҫa(فالهو: المكونات الذي یبرز أهمیة العالقة بین الجانب البیولوجي والجانب االجتماعي

الجانب االجتماعي والثقافي في شخص ) le sur moi(بینما یشكل األنا األعلى ، الفطریة األولیة عند الكائن
      .)2(ئدة في المجتمعاید الجمعیة السالفرد ویرمز إلى القیم في العادات والتقال

 المرحلة یطلق علیها هو ،الثانیة الطفولة فترة سنوات في وستة ثالثة بین ما )6- 3(سن "أن الطفل في ید و یرى فر 
 األعضاء منطقة أو ،األوالد وكذلك للبنات إال أنها اسمها من الرغم على ،النفسي التحلیل بواسطة القضیبیة
 بها یمر التي الجنسي والفضولده جسالطفل ل شافتكاو  ،الجنسیة للشهوة ةمثیر ال األساسیة المنطقة ثم ،التناسلیة

         .)3(المرحلة هذه خالل
وكان فروید یقود مدرسة االستبطان أو ، كترامثلة أساسا في عقدة أدیب وإلفسیة مكبوتة المتوأعتقد بوجود عقد ن
 كما ال ینبغي  نموه  تطور من اجزًء  "حیث یمر الطفل في تطوره بجملة من العقد التي تعد سیكولوجیة الالشعور

األساس  منظمال التي تعد ،أودیب عقدةله بذلك حتى یتجاوز  یسمحبل  على أفعاله في هذه المرحلة الطفل لوم
رغم أن فروید استند في تفسیر تحلیالته إلى قصة خیالیة خرافیة ال یؤكدها الواقع . )4(الشخصیةو الجنسیة للحیاة
وأكدوا على  حتها في التأثیر على نفسیة الطفل،وصالنفسیة الكثیر من العلماء والمفكرین اعتقد بهذه العقد أن إال 
ظهار حبهما الشدید  ) سنوات 6- 3(مرحلة له في هذه ال ضمان رعایة الوالدینمن خالل  هامن الوقوع فیته وقای وإ
      .له

                                     
 .17ص ،مرجع سابق :طه حسین الدیلمي، وعبد الرحمن عبد الهاشمي) 1(

 .63-62مرجع سابق، ص : الفضیل رتیمي) 2(

:Marabout. Alleur. Belgique. 1995.p 58. la psychologie de l’enfant: pauline Morand de Jouffroy  )3 ( 
 pauline Morand de Jouffroy :o.p.cit .p 58. )4 ( 
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ذ تأثر بناء  التربیة والمناهج على وجه الخصوص،وفي الحقیقة ساهم علم النفس وأبحاثه ودراساته في إثراء     وإ
المدرسة : یتین أثرتا في المنهج وهماساویمكن أن نحدد مدرستین أس ،تخطیط له بهذه األبحاث والدراساتالمنهج وال

سلوكیة ومن روادها ثورندایك وسكنر وهیلجارد، والمدرسة الحسیة العقلیة ومن روادها بیاجیه ودیوي ال
            )1("وبرونر

بأن الغرض الذاتي من تعلیم الطفل هو تنمیة   )Raymont(یصح لنا أن نورد ما ذكره األستاذ ریمونت"    
ه عالقاته إلى اإلنسان، أما الغرض الموضوعي فهو تفهیموهو یمیل إلى الطبیعة كما یمیل  ،بعض میوله الفطریة

، وعلى كما تشمل البیئة االجتماعیة أو اإلنسانیة ،وهذه البیئة تشمل البیئة الطبیعیة المادیة ،ببیئته التي یعیش فیها
فیجب . )2("عة في هذا االتجاهعنایة خاصة بمیول األطفال واستعداداتهم ومجاراة الطبی هذا األساس یجب أن نعنى

مما  ؛احترام طبیعته ومیولهو على منظري المناهج التربویة أن ینظروا إلى االعتبارات النفسیة الخاصة بالطفل 
شباع رغباته أو تحقیق تكیفو ، یؤدي إلى نمو الطفل واكتسابه للمهارات وتعلمه األشیاء       .االجتماعي مع اآلخرین هإ

وتتمثل في التراث الثقافي ، المؤثرة في وضع المنهج وتنفیذه القوى االجتماعیة هي":األسس االجتماعیة-8
األهداف التي یحرص على و ، الحاجات والمشكالت التي یهدف إلى حلهاو  ،للمجتمع؛ والقیم والمبادئ التي تسوده

عند  مجموعة المقومات أو الركائز ذات العالقة بالمجتمع، التي یجب أخذها في الحسبانأوهي  .)3("تحقیقها
األسس إدخال العناصر التي تجعل  میمه أو تعدیله أو تطویره، وتراعى في هذهأو تص خطیط للمنهج الدراسيالت

ا مع مشكالته، وأداة فعالة تمكنه من القدرة على وصادقً  ا لهویتها بالنظام االجتماعي ومنتمیً لتربوي مرتبطً المنهاج ا
  .  )4("ماعيالتكیف، ومواجهة التغیرات التي تطرأ على النظام االجت

 یجب أن یضع واضع المنهاج نصب عینیه حاجة المجتمع، فالتربیة الحدیثة تنادي بأن تكون مناهج الدراسة" و
مالئمة لحاجات الزمان والمكان، أي لحاجات المدینة الحدیثة وحاجات البیئة المحلیة، فیجب أن یقوم المنهاج 

ب القدرة كي یعیش كفرد نافع في المجتمع، وأن یحترم على أساس هذه الحاجات بشكل یساعد الطفل على اكتسا
   . )5("هذا المجتمع عن طریق المساهمة في حل مشكالته والنهوض به

والمنهاج التربوي الناجح هو الذي یحاول مخططه نسجه وفق  ،ن المناهج التربویة تبنى على عدة أسسإ   
ن فلسفة مثالیة وواقعیة إلى أسس الطبیعیة التي متطلبات المجتمع دون إغفال أي أساس من األسس السابقة م

تترك الحریة للمتعلم إلى األسس النفعیة إلى األسس النفسیة واالجتماعیة والنفسیة والسلوكیة التي تراعي الحالة 
ا فرد روحیً الالنفسیة واالجتماعیة للمتعلم وتجعله محور العملیة التربویة إلى األسس اإلسالمیة التي تسعى إلى بناء 

  .  ا من أجل أسمى الغایات اإلنسانیة وهي عمارة األرض وعبادة اهللا والعمل لصالح البشریةومادیً 
                                     

 .117-116ص ،مرجع سابق: زكریا إسماعیل أبو الضبعات) 1(

 .178-177ص  ، مرجع سابق: عبد العزیزصالح ) 2(

 .107ص، مرجع سابق: مروان أبو حویج)  3(

 .16، صمرجع سابق :طه حسین الدیلمي، وعبد الرحمن عبد الهاشمي) 4(

 .178ص  ،مرجع سابق: صالح عبد العزیز )5(
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هو عبارة عن مجموعة الحقائق ومعلومات ومفاهیم منظمة بشكل جید، بحیث یسهل فهمها "المنهاج التربوي   

لسلة منظمة ومتتابعة من المهارات التي سیتعلمها التلمیذ، وهذا مفهوم أما جونسون فیعرفه على أنه س. وتعلمها
جیمس (ویتفق أیضا مع المربي األمریكي ) سكنر(قریب من تحلیل المهمات الذي أكد علیه المعلم األمریكي 

   . )1(") التدریس(الذي یعتبر المنهج خطة مكتوبة جاهزة للتنفیذ ) میكدانلد

ي استخدام كلمة منهج لتدل على طریقة في التفكیر والحصول على المعرفة، بینما یفضل في الحقل التربو    
یستعمل كلمة منهاج للداللة على الوثیقة التربویة التي تخصصها وزارة التربیة والتعلیم في مقرر معین في شكل 

یس أال وهو النظام ا من النظام الرئا فرعیً ویعتبر المنهج نظامً " ،مدرسي یقدم خالل مدة زمنیة معینةكتاب 
والمنهج باعتباره یتكون من  ،وهو النظام االجتماعي ،ا فرعیا للنظام الرئیس األمالتربوي، والذي یعتبر بدوره نظامً 

باإلضافة إلى الوسائل التعلیمیة و األنشطة التربویة والتي سوف ، )2("األهداف والمحتوى طرق التدریس والتقویم 
 .حدىعلى نتطرق لها بالتفصیل كل 

ویعود بناء المنهج المدرسي " ا وبناًء تعد األهداف أول عنصر من عناصر المنهاج الدراسي ترتیبً  :األهداف -1
الذي أورد في كتابه المناهج ضرورة ) Bobbitt(على أساس األهداف بشكلها الحالي إلى المربي األمریكي بوبیت 

عرف وی، )3("المادة الدراسیة لتحقیق هذه األهداف ا، وضرورة تنظیمبناء المنهج على أساس أهداف تعد مسبقً 
التغییر المتوقع حدوثه في سلوك التالمیذ نتیجة لمرورهم وتفاعلهم مع الخبرات التعلیمیة التي تم " الهدف بأنه

صف لتغیر سلوكي متوقع حدوثه في شخصیة المتعلم بعد و  "وهوأ )4("بقصد تحقیق النمو في شخصیاتهم هااختبار 
رة تعلیمیة، حیث یربط هذا التعریف الهدف بالتعلم ویحدد مقدار التعلم بمقدار التغیر ویوجه التغیر إلى مروره بخب

ال فلن یتحقق، والخبرة  السلوك، واألخیر یالحظ ویقاس ویقیم، ولتحقیق الهدف البد أن یمر المتعلم بخبرة ما وإ
  .)5("یجب أن تكون خبرة تعلیمیة، أي یمر بها المتعلم نفسه

باختالف الرؤى وتقسیماتها نجد عدة تقسیمات مختلفة  عند الحدیث عن األهداف: أنواع األهداف -1-1
  :)6(" رئیسیین هما األهداف بناء على نوعین فمثال قسم تیلر والتوجهات الفكریة،

 البعیدمدى وهي تلك األهداف التي تبنى على أساسها المناهج والمحتوى، ویمكن تحقیقها على ال :أهداف عامة -
  .ممثاال لذلك، تنمیة التفكیر العلمي لدى التالمیذ واالتجاهات االجتماعیة لدیه وأعطى

                                     
 .23، ص 2000دار الفكر، عمان األردن،  الوسائل التعلیمیة والمنهج،: عبد الحافظ سالمة) 1(
 .19ص  ،المرجع نفسه)  2(

 .30ص ،مرجع سابق: زكریا إسماعیل أبو الضبعات) 3(

،  2000، دار المریخ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، -عناصرها وأسسها وتطبیقاته–المناهج الدراسیة : صالح عبد الحمید مصطفي) 4(
 .30ص

 .71، صمرجع سابق: ي، محمد محمود الحلیةتوفیق أحمد مرع) 5(

 .30ص ،مرجع سابق: زكریا إسماعیل أبو الضبعات) 6(
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وتركز  داف العامة للمادة ومحتوى المنهجهي تلك التي تتعلق بالتلمیذ ویشتقها المعلم من األه :أهداف سلوكیة -
مثال ذلك أن . التالمیذ بعد أداء الدرس هذه األهداف على سلوك التلمیذ، أو ما یتوقعه المعلم من سلوك یقوم به

أو أن یقرأ التلمیذ فقرات الموضوع من ...لة تحتوي على جمل باألمثلة الحیةیكتب التلمیذ خمسمائة كلمة في مقا
  . كتاب القراءة المقرر، قراءة جیدة بدون أخطاء

  )1(:أحمد هاشم فالوقى فیقسمها إلى ثالثة أنواع رئیسیة هي/ أما د
وهي األهداف التربویة العامة التي تشیر إلى القیم الواسعة التي تتضمنها األنظمة التعلیمیة ": التربویة األهداف -

ا أشمل هي األهداف القومیة بأبعادها السیاسیة واالقتصادیة ا یحقق أهدافً والتي تضمن للنشاط التربوي توجیها عامً 
  .واالجتماعیة

ویقصد بها  تعلیمیة معینة التي یكتسبها التلمیذ خالل إجراءات ،ددة وهي األداءات المح: األهداف التعلیمیة -
 . أو وصف لسلوك ینتظر حدوثه في شخصیة التلمیذ نتیجة لمروره بخبرة تعلیمیة، وصف التوقعات السلوكیة

وهي  المتعلم بعد مروره بخبرة تعلیمیةوهي النتیجة النهائیة للتعلم والمستوى الذي وصله : األهداف السلوكیة -
ویتم التعبیر عنها من جانب المتعلم وتدلنا على ما یجب على ، عبارة عن تعبیرات محددة نسبیا لنتیجة التعلم

 . "المتعلم أن یقوم به أثناء التعلیم

 ،العملیة التعلیمیة والتي تضعها المجتمعـات لبرمجة شخصیة أفرادها فين الــأهداف تعد الخلیة األساسیة إ 
األساسیة في تهیئة و إذ تعدها المدرسة الركیزة ، في العملیة التربویةاألهداف لها دور بارز وتشكیل سلوكهم ف

ولعلها تتفق في  سب أهداف السیاسة العامة للمجتمعقد سطرت معظم المنظومات التربویة أهدافها ح تربیة النشء،
ن اختال اطن الصالح لتحقیق أهداف المجتمعمعظمها على إعداد وتكوین المو  األهداف من مجتمع إلى أخر ف وإ

یعود لالختالف المصادر التي تشتق منها فصیاغتها تتم من عدة مصادر متعلقة بالمتعلم وحاجاته والمجتمع 
   )2( :والتي تتمثل في، وطبیعة المادة الدراسة، وأهدافه

ه ومؤسساته ومشكالته والمجتمع طبیعته وأنظمت اهتماماته ورغباته ومیوله وتعلمهالمتعلم من حیث حاجاته و "-
 .وطموحاته المستقبلیة

 . "المادة الدراسیة من حیث مجاالتها وأسس اختیارها ومكوناتها تتابع محتواها -

ومن  ،األهداف تمثل المقاصد التي یرجى الوصول إلیها أوهي النتائج المرغوب فیها من الناحیة التربویة  
  :)3(أهمها

   .ینیلموتوفیر السالم واالستقرار العا، ن الصالحإعداد المواطن الصالح أو اإلنسا" -
  ."التعاون اإلنساني لخدمة البشریة جمعاء -

                                     
 .59-58ص، مرجع سابق: محمد هاشم فالوقي) 1(

  .29مرجع سابق، ص: جودت أحمد سعادة) 2(
 .47المرجع ىفسه، ص)  3(
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  )1( :متطلبات التالیةاللصیاغة أهداف المنهج ینبغي االنتباه إلى 
  .تحدید وتعریف السلوك النهائي للمتعلم الذي یدل على أنه قد نجح في الوصول إلى الهدف" -
 .سلسلة من األعمال أو األداء التي یمكن مالحظتها وقیاسها تحلیل هذا السلوك إلى -

 –یكتب  –یرسم  –یتذكر  -مثل یقیس(وصف كل عمل أو أداء بفعل سلوكي واضح ال یحتمل أكثر من معنى  -
 ...).یقارن

  . "صیاغة الهدف بحیث یحتوي على الفعل السلوكي والحد األدنى ألداء المتعلم -
  )2( :عادة من المصادر التالیة وتشتق األهداف التربویة  

وما هو علیه من حضارة وفن وفكر  ،، وما یسوده من قیم واتجاهاتههدافوأ هثقافة المجتمع وحاجات" -
 .واألفكار والمبادئ التربویة السائدة في المجتمع. الخ..وأدب

المعرفة  لمواد الدراسیة أووطبیعة ا ،له ومستوى ونضجه وقدراته العقلیةطبیعة التلمیذ وحاجاته ومشكالت ومیو  -
 .وما یواجه المجتمع من مشكالت نتیجة التطور العلمي والتكنولوجي اإلنسانیة

 .التعلیمو والجدید في مجال التربیة  ید في مجال التعلیم بمختلف فروعهالجد -

 ."وتنفیذهادوافع ورغبات واتجاهات معدي المناهج والبرامج التربویة، والمعلمین المشاركین في إعدادها  -

 وعملیة التعلم للمجتمع والثقافةومن هنا یتضح لنا أن سالمة اختیار األهداف تستدعي القیام بتحلیل دقیق    
  . وطبیعة المتعلمین وحاجاتهم، وطبیعة حقول المعرفة ونحو ذلك

              )3(: دراسیةومن أهم أنواع التقویم التي ینبغي مراعاتها في تقویم أهداف الوحدة ال :تقویم األهداف -1-2
بحیث تكون في صورة سلوكیة ، وضوح صیاغتها للوحدة الدراسیة بأهداف المقرر ارتباط األهداف التعلیمیة" -

  .محددة تسمح بمالحظتها وقیاسها
. مة األهداف لمستوى نضج المتعلمین، ولمستواهم التعلیمي، بحیث تكون األهداف في حدود إمكانیاتهممالء -

    .    "في مساعدة المتعلمین على متابعة الدراسة في المستویات المختلفة وأهمیتها
وهي نقطة البدایة ألي عمل تربوي  ضرورة ملحة في العملیة التربویة تعتبر األهداف: أهمیة األهداف -1-3

      )4( :ولهذا تكتسي أهمیة بالغة تظهر في ما یلي
 .ة عقائده وقیمه وتراثه وآماله واحتیاجاته ومشكالتهاألهداف التربویة في مجتمع ما بصیاغ تعنى" -

تعین الغایات مخططي المناهج على اختیار المحتوى التعلیمي للمراحل الدراسیة المختلفة وصیاغة أهدافها  -
 .التربویة الهامة

                                     
 .140مرجع سابق، ص: وآخرون أحمد المهدي عبد الحلیم، )1(

 .31ص، مرجع سابق: صالح عبد الحمید مصطفي) 2(

 .117ص ،مرجع سابق: سین الدیلمي، وعبد الرحمن عبد الهاشميطه ح )3(

 .24-ـ23ص  ،2007، األردن، عمان ،، دار الثقافةصناعة المناهج وتطوریها في ضوء النماذج :عبد اللطیف بن حسین فرج) 4(
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المتكامل  ء اإلنسانتساعد األهداف التربویة على تنسیق وتنظیم وتوجیه العمل لتحقیق الغایات الكبرى ولبنا -
 .ووجدانیا في المجاالت المختلفة عقلیا

 .ا في تطویر السیاسة التعلیمیة وتوجیه العمل التربوي ألي مجتمعا بارزً تؤدي األهداف التربویة دورً  -

یســـاعد تحدیـــد األهـــداف التربویـــة فـــي التنفیـــذ الجیـــد للمـــنهج مـــن حیـــث تنظـــیم طـــرق التـــدریس وأســـالیبها وتنظـــیم  -
  ."تلفة للتقویموتصمیم أسالیب مخ

ولـه أهمیــة خاصــة ترجـع إلــى أنــه  ،فـي المنهــاج التربــوي تــوى أو المقــرر المعرفـي عنصــر أســاسالمح: المحتـوى -2
ـــا ووضـــوًح أكثـــر مكونـــات المنهـــاج تحدیـــدً  لـــى أنـــه یلقـــى اهتمامً ا فـــي انتقـــاء خبراتـــه التعلیمیـــة وتنظیمهـــا ا خاًصـــا، وإ

لمنهــاج الدراســي الــذي یتكــون مــن الخبــرات التــي تقــدمها المقــررات یقصــد بــالمحتوى هنــا ذلــك الجــزء مــن ا"، وتطبیقهــا
 الحقـــــائق والتفســـــیرات والمبـــــادئ: ویشـــــمل المحتـــــوى سســـــة التربویـــــة للمتعلمـــــین لدراســـــتهاالدراســـــیة التـــــي تعـــــدها المؤ 

والقــــــیم والمعــــــاییر كالشــــــر والخیــــــر والجمــــــال والقــــــبح والخطــــــأ  والتعریفــــــات والمهــــــارات والعملیــــــات واتخــــــاذ القــــــرارات
كمــا یعــرف المحتــوى بأنــه المعلومــات والمعــارف التــي تتضــمنها خبــرات ونشــاطات المنهــاج بمــا فیهــا . )1("والصــواب

الكتــاب المدرســي وتهــدف إلــى تحقیــق أهــداف تعلیمیــة تربویــة منشــودة وهــذه المعلومــات والمعــارف تعــرض للطالــب 
ــــى صــــو  ســــمعي أو بصــــري أو ســــمعي  أو تقــــدم إلیــــه بقالــــب ر رمــــوز وأشــــكال أو صــــور أو معــــادالتمطبوعــــة عل

یعــرف بأنــه المعرفــة التــي یقــدمها المــنهج بأشــكالها المتنوعــة، أو هــو الموضــوعات التــي یتضــمنها "كمــا . )2("بصــري
تــي ترمــي هــذا المنهــاج إلــى مقــرر دراســي معــین، ویعــد المحتــوى أحــد عناصــر المنهــاج وأولهــا تــأثیرا فــي األهــداف ال

  :وى ثالث خطوات مرئیة على التوالي هيوتتبع في عملیة اختیار المحت تحقیقها
  .اختیار الموضوعات الرئیسة، في ضوء ارتباط هذه الموضوعات ومناسبتها لألهداف -
  .اختیار األفكار األساسیة التي تحتویها الموضوعات، وتعد هذه األفكار األساسیات المكونة للمادة -
المحــور الــذي تتمركــز حولـــه األفكــار الرئیســة للموضـــوع  اختیــار المــادة الخاصــة باألفكـــار الرئیســة، فبعــد اختیـــار -

  . )3("یجري اختیار المادة الخاصة لكل فكرة رئیسة
والمتمثلــة فــي  من مجموعــة مــن المعلومــات والمعــارففــالمحتوى الدراســي یقصــد بــه المحتــوى المعرفــي الــذي یتضــ   

ي تقــدم للتلمیــذ فــي شــكل صــور ورمــوز وأشــكال والتــ ،الكتــاب المدرســي بصــوره المختلفــة فــي المــواد الدراســیة التربویــة
  . والتي تقدم في قالب سمعي بصري غالبا،عدیدة 

    )4(:ولتنظیم المحتوى الدراسي یستلزم مراعاة ما یلي
  .التي یتضمنها كل موضوع، والمادة الخاصة بهذه األفكار) المحوریة(ة تحدید األفكار الرئیس" -

                                     
 . 73-72مرجع سابق، ص  :محمود أحمد شوق) 1(

 .87مرجع سابق، ص: أفنان نظیر دروزة )2(

 .90-89ص ،مرجع سابق: الدیلمي، وعبد الرحمن عبد الهاشميطه حسین ) 3(

 91المرجع نفسه، ص) 4(
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    . "التتابع في تنظیم األفكار الرئیسةومراعاة . التدرج في تنظیم المادة -
  )1(:یتكون المحتوى الدراسي من عناصر أهمها: مكونات المحتوى -2-1
تكون عادة فـي صـور مقـررات دراسـیة كمـا تكـون فـي صـور كتـاب للتلمیـذ حیـث : خبرات خاصة بالتلمیذ -2-1-1

یــه اإلســالمي لهــذه الخبــرات، بمــا یحقـــق تتــرجم الخبــرات الســابقة إلــى منظــورات تدریســیة أو دروس تقــدم وفــق التوج
  .أهداف المنهج الدراسي

تكـون عـادة فـي صـور كتـاب للمعلـم یحـوي أنسـاقا تدریسـیة متكاملـة للمعلـم، كمـا  :خبرات خاصـة بـالمعلم -2-1-2
تكــون فــي صــور بــرامج تدریبیــة تســاعد المعلــم علــى تحقیــق أهــداف المــنهج، بمــا فــي ذلــك تعلــیم الخبــرات الخاصــة 

 . ذ وتربیتهم تربیة إسالمیةبالتالمی

ـــویین -2-1-3 ـــالموجهین الترب وتكـــون فـــي صـــور بـــرامج تدریبیـــة لهـــم تســـاعدهم علـــى توجیـــه : خبـــرات خاصـــة ب
 .المعلمین بما یحقق أهداف المنهج الدراسي، بما في ذلك تعلیمهم للتالمیذ وتربیتهم تربیة إسالمیة

ــإدارة المدرســة -2-1-4 ــرات خاصــة ب امج تدریبیــة لهــم علــى إدارة المدرســة، بمــا یحقــق وتكــون فــي صــور بــر : خب
  .أهداف المنهج وتوجیه عالقات األفراد وممارساتهم وفق متطلبات التربیة اإلسالمیة

ــراد المجتمــع المدرســي -2-1-5 ــرات خاصــة ببقیــة أف ات للســلوك بمقتضــى تعــالیم وتكــون فــي صــور توجیهــ: خب
 ". وبما یحقق أهداف المنهج الدراسي اإلسالم

یتم تنظیم هذه الخبرات التي یختارها المختصون فـي صـورة محتـوى دراسـي، ویجـب : شروط تنظیم المحتوى -2-2
    :)2("أن تتوافر في اختیار هذه الخبرات الشروط التالیة

 .أن تكون مناسبة لمستوى التلمیذ العقلي والجسمي والنفسي واالجتماعي -

بلـوم وهـي المعلومـات، االتجاهـات والقـیم، التـذوق والتقـدیر،أو أن تشمل علـى جمیـع جوانـب الخبـرات التـي حـددها  -
ولقــد تعــارف التربویــون علــى إدراج هــذه المصــطلحات تحــت  نیــة، والخبــرات المهاریــة بأنواعهــاتســمى الخبــرات الوجدا

 .األهداف ألنها مشتقة أصال من هذه الخبرات

 ،ب مـع النمـو العقلـي التـي تبنـى علـى سـابقتهاأن تكون مرتبطة مـع بعضـها الـبعض بحیـث تبـدأ باختیـار مـا یتناسـ -
كمـــا تكـــون مترابطــــة مـــع غیرهـــا، مثــــال ذلـــك الخبـــرات اللغویــــة، یجـــب أن تتـــرابط مــــع الخبـــرات االجتماعیـــة والفنیــــة 

 .اا ورأسیً ویجب أن تكون مترابطة فیما بینها، وذلك یعني تحقیق مبدأ الترابط أفقیً  ،والریاضیة ومواد اللغة العربیة

وال یعنــي هــذا أال نلجــأ لالســتعانة  ،والمجتمــع العربــي المســلم وعقیدتــه تتمشــى هــذه الخبــرات التــي تــتالءمیجــب أن  -
    .     بما أنجزه اآلخرون في الشرق أو الغرب، بل أخذ الحیطة والحذر وفقا للمعاییر السابقة

ــار المحتــوى -2-3 ــاییر اختی كافــة الفــاعلین فــي العملیــة تعنــي إشــراك  ،إن معــاییر اختیــار المحتــوى التعلیمــي :مع
 لمـــین والهیئـــة التربویـــة والمعلمـــین؛التعلیمیـــة الختیـــار هـــذا المحتـــوى الـــذي یكـــون شخصـــیة المـــتعلم، مـــن آبـــاء ومتع
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لصــیاغة محتــوى یتوافــق مــع متطلبــات التعلــیم وتوقعــات المجتمــع، وفــي هــذا الصــدد تلعــب المعــاییر أهمیــة خاصــة 
  )1(:"تتحدد فیما یلي

وتقـــویم لغـــة مشـــتركة  ،بـــهیهـــا لـــألداء التربـــوي فـــي كـــل جوانومتفـــق عل متوقعـــة ومرغوبـــة یاریـــةوضـــع مســـتویات مع -
ظهار قدراتهم على تحقیق العدیـد مـن النـواتج المحـددة و  ،عة وتسجیل تحصیل الطالب المعلمینوهدف مشترك لمتاب إ

 .مسبقا

تمكینهــا  و  ألعضــاء هیئــة التــدریس وجــود الكثیــر مــن المعلومــات التشخیصــیة لمراجعــة وتقــدیم البرنــامج التدریســي -
واســـتخدام هیئـــة التـــدریس  لتخطـــیط للـــتعلم المســـتقبلي بكـــل ثقـــةمـــن تحدیـــد المســـتویات الحالیـــة لتحصـــیل الطـــالب، وا

 .للنواتج المحددة كدلیل لكیفیة استخدام محتوى المنهج والمواد المساعدة األخرى

ظهـــار قـــدرة و  تقیـــیم الطـــالب، ودورهـــم كمتخصصـــین دإعـــادة التأكیـــد علـــى أهمیـــة إطـــالق المعلمـــین لألحكـــام عنـــ - إ
المطـورة وخـرائط والتقـدم  تدعیم إیجابیة المعلمین نحو أسالیب الـتعلمو  ،على عقد مقارنة لمستویات الطالب المعلمین
  .تقدیم إطار ثابت ومستقر إلعداد التقاریرو  ،الرأسیة

وتشــجیع المعلمــین علــى اســتخدام المحتــوى والعملیــات بنطــاق  إلنجــازات الطــالبالتأكیــد علــى النــواحي اإلیجابیــة  -
 . أوسع في تخطیطهم وتدریسهم

  :)2( ولقد ظهرت اتجاهات جدیدة حول اختیار وتنظیم محتوى المنهج وخبراته من أبرزها
 بــالبنى المنطقیــة والمفــاهیم األساســیة التــي تمثــل طبیعــة كــل شــكل مــن أشــكال التركیــز علــى المعرفــة التــي تعنــى -

 .المعرفة التي تعلم في المدرسة والمبادئ التي توضح العالقة بین هذه المفاهیم 

والتــي تــم التوصــل إلیهــا نتیجــة الدراســة  ،االهتمــام بطــرق البحــث والتفكیــر الخاصــة بكــل شــكل مــن أشــكال المعرفــة -
و منهجیــا خاصــا فـــي والفكــر والبحــث والخیــال، وهــذا یعنــي أن یقتصــر المحتــوى علـــى المعرفــة التــي تعتمــد طریقــا أ

 .البحث والتفكیر واالستكشاف

وأن یتوصــل التلمیــذ إلــى حقــائق العلــم . أن یسـتفید المــتعلم مــن المعلومــات والمعــارف التــي تنــتظم فـي مــنهج معــین -
 .بالطریقة العلمیة، وحقائق الریاضیات بالطریقة الریاضیة وحقائق التاریخ بالطریقة التاریخیة

البد أن یمر بالخبرات التعلیمیة والتي تتمثل فـي النشـاطات والمواقـف التعلیمیـة للمحتوى یذ لتلماحتى یتم اكتساب    
كمـا أن هنــاك معـاییر ینبغـي  احترامهــا  ،التعلیمیـة تالتـي یخطـط لهـا مــن أجـل بلـوغ األهــداف والتـي تشـكل اإلنتاجیــا

  .                عند صیاغة محتوى الكتاب المدرسي
ویقصــد بــه الجهــد الفعلــي أو "ا مــن عناصــر المنــاهج التربویــة، أساســیً  ااط التربــوي عنصــرً یمثــل النشــ: األنشــطة -3

احـه فـي تحقیـق وهو بحاجة إلى تقویم لمعرفـة مـدى نج ،البدني الذي یبذله المتعلم أو المعلم، من أجل بلوغ هدف ما
ــوقــد یكــون ا ،الهــدف المــراد بلوغــه ــوقــد یكـــون ا ،ا إذا قــام بــه المعلــملنشـــاط تعلیمیً  .ا إذا قــام بــه المـــتعلملنشــاط تعلمیً
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علمیـة ع األنشـطة التعلیمیـة واألنشـطة ال، وال یجـوز أن یجـري التعامـل مـيمـالتعلیمي هو وسـیلة للنشـاط التعل والنشاط
أو أسـالیب تعلــیم  فـي طـرق تعلـیم علـى أنهـا أنشـطة مفـردة، بـل أنشـطة تعلیمیـة متجمعـة مــع بعضـها مشـكلة خطـوات

كـــل نشـــاط یقـــوم بـــه المعلـــم أو المـــتعلم، أو همـــا معـــا، لتحقیـــق " النشـــاط التعلیمـــي وعـــرف. )1("أو اســـتراتیجیات تعلـــیم
األهـداف التعلیمیـة، والنمـو الشــامل للتعلـیم، سـواء تــم داخـل الفصـل أو خارجـه، داخــل المدرسـة أو خارجهـا أو طالمــا 

یــة والمشــتركة للتالمیــذ وحاجــاتهم هــو تنظــیم منهجــي یقــوم علــى المیــول االیجاب"وأ ،)2("أنــه یــتم تحــت إشــراف المدرســة
ویطلـق  ا للعملیـة التعلیمیـةالمـتعلم محـورً داخل المجتمع الـذي یعیشـون فیـه، وهـو بهـذا االعتبـار مـنهج حـدیث، یعتبـر 

    .   )3("ا بینهم والتقلیدیین بأصحاب منهج المواد الدراسیة المنفصلةعلى أنصار فلسفة النشاط التقدمیین تمییزً 
وذلـك حسـب نـوع ونمـط النشـاط الممـارس  ،لقد صنفت أنشطة التعلیم والتعلم إلى عدة أنـواع: شطةأنواع األن -3-1

ومن أبرز التصنیفات المعمول بهـا فـي المنهـاج الجدیـدة التصـنیف علـى أسـاس األهـداف ، داخل المدرسة و خارجها
   )4(:"وهو كما یلي

اءة المختلفـــة، واالســـتماع إلـــى محاضـــرات أو نشـــاطات للحصـــول علـــى معلومـــات ومنهـــا قـــراءة الكتـــب ومـــواد القـــر  -
  .ندوات، والكتابة إلى أشخاص أو مراكز أو معلومات، والحصول على معلومات عن طریق المالحظة المنتظمة

عمـل مـا، تحـت إشـراف  نشاطات لتنمیة المهارات العملیة ومنها التدریب على نماذج اآلالت، والتـدریب علـى أداء -
ج مصـــغرات أو مكبـــرة أو بـــالحجم الطبیعـــي ألشـــیاء، إعـــداد أشـــكال أو رســـوم اســـتعمال وصـــنع نمـــاذ وتوجیـــه آخـــرین

  .القوامیس والمراجع، استخدام فهارس المكتبة واستخراج المعلومات من الكتب والمراجع
ض للفنــون والقیــام برحلــة وزیــارة معــر  عر أو قصــةومنهــا قــراءة شــ ت تســاعد علــى تحقیــق أهــداف وجدانیــةنشــاطا -

  .المساهمة في عمل مسرحي ورسمو  لمكان ما
ومشــاهدة تطبیقــات  تقراء للتوصــل إلــى قواعــد أو مبــادئنشــاطات لتكــون مفــاهیم أو تعمیمــات ومنهــا اســتخدام االســ -

  . المفاهیم والتعمیمات النظریة في الحیاة
  )5(:أن للنشاط التربوي عدة وظائف یمكن اختصارها في الوظائف التالیة: وظائف األنشطة -3-2
یمیــة وتحقــق شــف المیــول واســتثارتها وتنمیــة میــول جدیــدة، حیــث تعتبــر المیــول دوافــع للــتعلم تنشــط العملیــة التعلك" -

ولقـد أدرك المربــون أهمیتهـا وضــرورتها واعتبـروا إهمالهــا فـي العملیــة التربویـة خطــأ كبیـرا یفقــدها  لهـا الفاعلیـة والــدوام
  .   أثرها ونتاجها

ن في مجتمع دیمقراطي، حیث تعتمـد عملیـة نمـو صـفات المواطنـة الصـالحة بشـكل تنمیة الصفات الالزمة للمواط -
كبیر على الفرص التي تتاح لممارسة المواطنة والتدریب علیها فـي مواقـف ذات معنـى وداللـة، فالتلمیـذ الـذي یعـیش 
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حـول  ،لومـات والمعـارفا، لیس فقـط بتزویـده بالمعا ذكیً حیاة مجتمع دیمقراطي یتطلب منا أن نعده لهذه الحیاة إعدادً 
  .ا بالحیاة التي یمارس فیها هذا األسلوب ودفعه للمشاركة فیهاا حقیقیً هذا األسلوب من الحیاة بل وبربطه ربطً 

تنمیة العالقات والقیم االجتماعیة والخلقیـة حیـث یمیـل اإلنسـان بطبیعتـه للحیـاة مـع الجماعـة، كمـا أنـه یمیـل كفـرد  -
مشـــترك أو تســـلیة أو هوایـــة  م أو یـــرتبط بهـــم بربـــاط صـــداقة أو زمالـــة أو عمـــللقضـــاء بعـــض وقتـــه مـــع أنـــاس یحـــبه

  .ونجد التالمیذ بصفة خاصة یمیلون للتجمع بعضهم مع بعض للعب أو التسامر أو ألي غرض آخر مشتركة
حیـث وجهـت المدرسـة عنایتهـا فـي الماضـي مـن خـالل مـا كانـت  ،إنماء وتقویة الصحة العقلیة والجسمیة للتالمیـذ -

ومــا زالــت تســاعدهم للوصــول  ع بمســتوى الصــحة الجســمیة للتالمیــذتعطیــه مــن اهتمــام للنشــاط الریاضــي إلــى االرتفــا
طالق لقدرات العقل المبتكرة والخالقة   .إلى نوع من الحیاة العقلیة والمعرفیة وإ

ـــة  - لقول بـــأن اكتســـاب ابـــتنمیـــة المهـــارات وصـــقلها، مـــن األمـــور التـــي ال تحتـــاج منـــا إلـــى االستشـــهاد وتقـــدیم األدل
فـي نـوادي المدرسـة وجماعاتهـا . المهارات وتنمیتها من أهم األهـداف التربویـة التـي یحققهـا الـتعلم عـن طریـق النشـاط

یــؤدي بشــكل طبیعــي وعملــي ...وجماعــات الموســیقى والرســم والتصــویر هــا وورشــها كنــوادي العلــوم واللغــاتومنظمات
  .میادینومتقن إلى تنمیة مهارات التالمیذ في كل ال

ألن معرفة األسلوب المفیـد والنـافع السـتخدام  ؛مساعدة التالمیذ على االنتفاع بوقت فراغهم إلى أقصى حد ممكن -
  .واستغالل وقت الفراغ كثیرا ما یكون غایة من الغایات التربویة، وثمرة من ثمرات التدریس الجید في الفصل

ولقـد أثبتـت الدراسـات النفسـیة خاصـة  .اتهم على الخلق واالبتكـارریب قدر إتاحة الفرص أمام التالمیذ الختیار وتج -
ن كانـت تتنـوع وتختلـف  ،المتصلة منها بالقدرات العقلیة عنـد اإلنسـان أن لـدى كـل فـرد قـدرة علـى الخلـق واالبتكـار وإ

  ."وتتباین كما وكیفا من فرد إلى آخر
العملیــة التربویـــة بكامـــل  جــاح فـــي تحقیــق أهـــدافیقصــد بـــه بــالمعنى التربـــوي معرفــة مـــدى الن"التقـــویم : التقــویم -4

وذلـك للعمـل علـى تطویرهــا  وبیـان الضـعف والقـوة فـي الوسـائل التـي اسـتخدمت فـي تحقیـق هـذه األهـداف، عناصـرها
صـــالح أي اعوجـــاج یعـــوق تحقیـــق هـــذه األهـــداف كاملـــة أو بعـــض عناصـــرها وتحســـنها ویعنـــي التقـــویم عملیـــة . )1(وإ

ــــتعلم  ــــه أو أحــــد عناصــــرهتشــــخیص وعــــالج لموقــــف ال ــــه أو للمــــنهج كل ــــك فــــي ضــــوء األهــــداف  ؛أو أحــــد جوانب وذل
أو  النشــاط مــن حیــث اكتمالــه أو نقصــانههــو إعطــاء وزن نســبي أو قیمــة وزنیــة لجانــب مــن جوانــب " أو )2("التعلیمیــة

ـ ـمن حیث الصواب والخطأ، وقد یكون هذا الحكـم كیفیً ذ یمتـاز فـي هـذا التلمیـ: ا، ومـن أمثلـة الكیـف أن تقـولا أو كمیً
لیــة التقــویم هــو ســلوكه مــع زمالئــه، ومــن أمثلــة الكــم أن تعطــي درجــة للتلمیــذ فــي االمتحــان، إن الهــدف النهــائي لعم

وأن یكــــون  ، لكــــل جوانـــب المـــتعلم المعرفیـــة والوجدانیـــة والمهاریـــةولـــذلك البـــد أن یكـــون شـــامًال  التجدیـــد والتطـــویر؛
وأن یسـتخدم أدوات قیـاس متنوعـة مـن اسـتبیانات ومقـابالت  ،مـتعلم نفسـهالمعلم وولي األمر والا یشارك فیه دیمقراطیً 
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ومالحظــات للســلوك واختبــارات، ومقــاییس لقیــاس القــدرات والمهــارات واالتجاهــات والقــیم، فهــي وســائل للقیــاس یكمــل 
  . )1("بعضها بعضا، وترسم صور متكاملة لشخصیة المتعلم من حیث خبراته وأعماله

فــي  اضــروریً یم شخصــي لمســتویات المــتعلم العقلیــة والوجدانیــة والجســمیة واالجتماعیــة، ویكــون للتقــویم أنــواع تقــو    
المـــتعلم ومـــدى تحقیـــق  لومســـتوى التحصـــی ،ویم بنـــائي یهـــدف إلـــى تصـــحیح المســـاروتقـــبدایـــة تقـــویم مـــنهج جدیـــد 

  .وتقویم ختامي یستهدف الوقوف على مدى ما تحقق من أهداف المنهج الدراسي ،األهداف
  )2(:"ومن أبرز مجاالته ما یلي ،ت التقویم متعددة ومختلفة ومتعلقة بمكونات المنهاج التربويمجاال

والمرحلـــة التعلیمیـــة، والمـــادة الدراســـیة ومـــدى ارتبـــاط هـــذه األهـــداف  األهـــداف مـــن حیـــث مالءمتهـــا للمـــتعلمتقـــویم  -
 .بأهداف المجتمع

اســـبته للتلمیـــذ أو مـــن حیـــث تسلســـله ومـــدى ارتباطـــه أو من ى مـــن حیـــث مناســـبته لتحقیـــق األهـــدافتقـــویم المحتـــو  -
 .بعناصر المنهج األخرى

لــ تدریســیة مــن حیــث مناســبتها للمحتــوىتقــویم الطریقــة ال - ومــدى  ى أي مــدى تنمــي طــرق التفكیــر لــدیهموالتالمیــذ وإ
 .مراعاة للفروق الفردیة لدیهم

وللمـــادة الدراســـیة؛ ولطـــرق  لألهـــداف وللتالمیـــذحیـــث مناســـبتها  تقـــویم األنشـــطة التعلیمیـــة والوســـائل التعلیمیـــة مـــن -
  .       التدریس

اإلجــراءات التــي یتبعهــا المعلــم لمســاعدة تالمیــذه علــى تحقیــق " التــدریس بأنهــا  طریقــة تعــرف: طــرق التــدریس -5
و ة، وقــد تكــون تلــك اإلجــراءات مناقشــات أو توجیــه أســئلة أو إثــارة لمشــكلة أو محاولــة الكتشــاف أیــاألهــداف التعلیم

لتحقیـق سـلوك متوقـع لـدى المتعلمـین مجموعـة األداءات التـي یسـتخدمها المعلـم "هـي أو )3("غیر ذلك من اإلجـراءات
والتفكیــر الســائد فــي مجــال التــدریس هــو االتجــاه نحــو االنتقــاء، أي اختیــار مــا  وطــرق التــدریس أحــد عناصــر المــنهج

ا مـن نتقـاء یتطلـب جهـدً عتماد على طریقة واحدة، واالي االیبدو أنه األفضل من مختلف الطرق واألسالیب، فال ینبغ
المعلم، فهو یتطلب منه أن یعرف معرفة جیدة للمصـادر والـنظم وأسـالیب التعلـیم المختلفـة لیختـار بحكمـة مـا یصـلح 

 یناســب، ســواء مــن القــدیم أو الحــدیثلغرضــه الخــاص، كمــا یتطلــب منــه الــذكاء والحماســة والرغبــة فــي رفــض مــا ال 
   .    )4("قه بحكمة بدال من إتباع طریقة بعینهاوكیفیة طر 

  )5(:التدریس ال یمكن وصفها بالجیدة إال إذا اتصفت بالصفات التالیة طریقة: صفات طریقة التدریس -5-1
  . وتوظف كل مصادر التعلم في البیئة التعلیمیة التعلمیة. تیسر التعلیم وتنظمه "-
  . فر للمتعلم األمن والدافعیة والثقة بالنفسوتو . ق األهداف المرجوة بأقصى سرعةتحق -
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  .وتكسب المتعلمین المهارات والكفاءات األدائیة ،تراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین -
  ."االعتباركل المتغیرات في البیئة بعین  تتصف بالمرونة، بحیث تأخذ -
ــدریس -5-2 ــة الت ــاییر طریق تیــار طریقــة التــدریس المناســبة حتــى توجــد عــدة معــاییر ینبغــي مراعاتهــا عنــد اخ: مع

  )1(:تحقق األهداف التربویة ومن أبرز هذه المعاییر ما یلي
 .مة الطریقة لألهداف التعلیمیة الخاصة بموضوع معین والمشتقة من أهداف المنهجمالء -

هـــداف مرتبطـــة باأل مـــة الطریقـــة للمحتـــوى حیـــث أن المحتـــوى ترجمـــة لألهـــداف المـــنهج وأن طریقـــة التـــدریسمالء -
ومالئمتهـــا لمســـتوى التالمیـــذ مـــن حیـــث خلفیـــاتهم المعرفیـــة واتجاهـــاتهم نحـــو المـــادة ومســـتوى نمـــوهم  المـــراد تحقیقهـــا

تاحـة الفرصـة لهـم للممارسـة السـلوك المـراد تعلمـه، ممـا یجعلهـم إیجـابیین أثنـاء . العقلي، مع مراعاة الفـروق الفردیـة وإ
 .التعلم

ع الفعالیـة، كانـت أولـى د فكلما حققت الطریقة أكثر مـن هـدف فـي وقـت أقـل مـاقتصادیة الطریقة في الوقت والجه -
 .واستشارة دوافع التعلیم وتشویقهم إلى التعلم باالختیار

وأن  مــن مصــادرها المختلفـــةوأن یبحثــوا عــن الحقـــائق والمجهــوالت  ،إتاحــة الفرصــة للتالمیــذ لكــي یعلمـــوا أنفســهم -
  .  مشروعات ثم ینفذونهایقدموا التقاریر ویخططوا للدراسة وال

بهــدف  لـم لتحســین عملیــة التعلـیم والــتعلمهــي مجموعــة أجهـزة وأدوات ومــواد یســتخدمها المع:"الوسـائل التعلیمیــة-6 
، )2("أو أنهــا وســائط تربویــة یســتعان بهــا إلحــداث عملیــة الــتعلم فــي نفــوس التالمیــذ ح األفكــارتوضــیح المعــاني وشــر 

وینــدرج تحــت تعبیــر الوســائل التعلیمیــة كــل مــا یســتعان بــه  قیــق أهــداف التعلــیمبهــا المعلــم لتحهــي أدوات یتوصــل أو 
ألن الـتعلم  ،وتتوقف جـودة التعلـیم علـى نـوع هـذه الوسـائل ومعدات مدرسیة وأجهزة وأدوات يبانلتسهیل التعلیم من م

  .      هو النتیجة النهائیة لتفاعل التلمیذ مع كل هذه الوسائل
وفقـــا  ،دخلـــت الوســـائل التعلیمیـــة وخـــالل مراحـــل تطورهـــا تحـــت ســـمات مختلفـــة :لیمیـــةأنـــواع الوســـائل التع -6-1

  :وهي حسب تطورها التاریخي ظهرت عدة أنواع هي كما یلي ،للتطور التاریخي لها
تنبـع هـذه التسـمیة مـن الـدور الـذي تلعبـه الوسـائل فـي مسـاعدة كـل ) معینات التـدریس: (الوسائل المعینة -6-1-1

 .تعلم في تسهیل عملیتي التعلم والتعلیممن المعلم والم

ـ: الوسائل السمعیة البصریة -6-1-2 ا وترجع هذه التسـمیة إلـى كـون الوسـائل إمـا مرئیـة أو سـمعیة أو االثنـین معً
 .نسبة إلى الحاسة التي نتعلم بواسطتها

درس بشـرحه بشـكل وتدل على الدور الذي تلعبه هذه الوسائل مـن توضـیح مـا یقـوم المـ: وسائل اإلیضاح -6-1-3
 .نظري ال یتضح إال بهذه الوسائل
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وتنبــع هــذه التســمیة مــن طبیعــة التقنیــة المركبــة التــي تتكــون : تكنولوجیــا الــتعلم أو التكنولوجیــا التعلیمیــة -6-1-4
 .)1("منها هذه الوسائل وتستخدم في التربیة فیما بعد

   )2(:یة من خاللوفى مرحلة التعلیم االبتدائي ینبغي تعدید الوسائل التعلیم 
  .ینوع من الوسائل التعلیمیة المستخدمة بشكل یفي بأهداف المقرر" -
تعتمــد الوســائل التعلیمیــة علــى و  المقــرر وتتصــل بالموضــوعات المقــررةتتناســب الوســائل المســتخدمة مــع أهــداف  -

 .مادة علمیة صحیحة وحدیثة

یسـتخدم الوسـائل التعلیمیـة فـي و ) قنـوات فضـائیة/ رنـت انت/ مبیـوتر ك/ مختبرات (یوظف التقنیات الحدیثة بكفاءة  -
 .حیث یتناسب توزیعها في الكتاب حسب الحاجة. موقعها مما یشعر بأهمیتها

  .  "تتمیز الوسائل التعلیمیة بإجادة اإلعداد والدقة الفنیة -
بتها للموقــف وســائل ومناســهنــاك العدیــد مــن الخصــائص التــي تحكــم جــودة ال: خصــائص الوســائل التعلیمیــة -6-2

  )3(:ومن أهم الخصائص التي یجب أن تتوفر في الوسائل التعلیمیة ذات الجودة ما یلي التعلیمي
أن یتوفر عنصر التشـویق فـي الوسـیلة، عامـل هـام مـن عوامـل نجاحهـا، فالهـدف مـن الوسـیلة : التشویق -6-2-1

شـاعة.ه العملیـةتسهیل عملیة التعلم بشكل عـام، ولـیس أفضـل مـن عنصـر التشـویق بتسـهیل هـذ عنصـر التشـویق،  وإ
والتلهــي بأشــیاء  نتبــاه المــتعلم وبــذلك یمنــع الفوضــىوثمــاره التربویــة عظیمــة، فهــو الــذي یشــد ا یكــون بطــرق متعــددة

 وهــو یـرهم وبالتــالي اكتشــاف مـا هــو جدیــدوتفك لخیــالهموهــو الــذي یثیـر لــدى المــتعلم تسـاؤالت، ویطلــق العنــان  أخـرى
  .        ویجعله یقبل على الدرس دون سأم أو كلل المتعلمالذي یطرد الملل من نفس 

 :ویقصد بها مناسبة الوسیلة لما یلي :مةالمالء -6-2-2

ــي واالنفعــــالي والجســــمي أي مناســــبة للغــــة المــــتعلم، وخبراتــــه الســــابقة، ونضــــجه  - مســــتوى المــــتعلم اللغــــوي والمعرفــ
  .الح...مثال؟ أو الشخصیة وهل المجموعة من ذوي العاهات البصریة والجسمي االنفعالي

الوقـــت المخصـــص -. حجـــم المجموعـــة التـــي ســـتعرض لهـــا هـــذه الوســـیلة، هـــل هـــي كبیـــرة الحجـــم؟ أم غیـــر ذلـــك -
–الـخ ...توقیـت العـرض هـل الحصـة األولـى أو الثانیـة أم األخیـرة -للعرض هل هو حصة كاملة؟ أم أكثر أم أقل؟ 

مجتمــع، فمـــثال ال یجـــوز عــرض صـــور منافیـــة لألخــالق والـــدین فـــي مراعاتهــا لعـــادات وتقالیـــد ال(البیئــة االجتماعیـــة 
وتــوفر الخــدمات، فمــثال إذا  كانیــات المادیــة لعــرض هــذه الوســیلةمــن حیــث اإلم: البیئــة المدرســیة -)مجتمــع محــافظ 

أردنا عرض فیلم فیدو أو فیلم سینمائي، فهـل یتـوفر التیـار الكهربـائي؟ هـل تتـوفر قاعـة عـرض تتسـع للمعلمـین؟ هـل 
  ...توفر الشخص الذي یشغل هذا الجهاز بشكل سلیم؟ی

                                     
 .73، ص هسنفمرجع ال )1(

 .180مرجع سابق، ص:  وآخرون لمهدي عبد الحلیم،أحمد ا )2(

 .76-75-74مرجع سابق، ص: عبد الحافظ سالمة )3(
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وأهــداف الــدرس التعلیمیــة بجمیــع  ،ســتخدمها هــذه الوســیلةراســیة التــي تونــوع المــادة الد: محتــوى المنهــاج -6-2-3
  .اتجاهات المعلم ومیوله ومهارته في استخدامهاو مستویاتها المعرفیة واالنفعالیة، والنفس حركیة، 

فـالتنظیم  ،ألن ذلـك یبعـث علـى التشـتت تعرض الوسیلة المحتوى بشكل فوضـوي؛یجوز أن فال  :التنظیم -6-2-4
ضــروري لنجــاح  ومــن المعلــوم إلــى المجهــول .ل إلــى الصــعب، ومــن الكــل إلــى الجــزءفــي عــرض المحتــوى مــن الســه

لوضــوح الوســیلة، كمــا هــو الحــال فــي عــرض محتــوى أیــة مــادة دراســیة، ویــدخل ضــمن التنظــیم، البعــد عــن التعقیــد، ا
  .الصوتي، أو الكتابي، أو األلوان أو الصور حسب نوع الوسیلة

دافـع للمــتعلم إلـى الثقــة  فــي المعلومـات الــواردة فـي الوســیلةفالصـدق : الصـدق والدقــة والتناســق واألمــان -6-2-5
بهــا، فــال یجــوز عــرض معلومــات خاطئــة، وهــذا یســتدعي مــن المصــمم والمنــتج والمســتخدم التأكــد مــن صــحة هــذا 

  .معلومات، قبل استخدامها، ویتبع ذلك توخي الدقة في هذه المعلومات، والدقة في اإلنتاجال
ففیــه صــقل لــذوق المــتعلم، إضــافة إلــى ذلــك شــدة االنتبــاه الــذي مــرده عنصــر التشــویق، فالــذي  :التناســق -6-2-6

األلـوان، التناسـق بـین  ومثال علـى ذلـك التناسـق فـي ،یبعث على التشویق هو جمال اللوحة، أو الصوت، أو الصورة
  .الخ...حجم حروف الكتابة، التناسق في األصوات، التناسق بین الصوت والصورة 

إحضـــار أفعـــى أو عقـــرب لعرضـــه علـــى : ویقصـــد باألمـــان عـــدم إحـــداث أخطـــار للمـــتعلم مثـــل: األمـــان -6-2-7
  .الخ...لكهربائیةالمتعلمین، أو عرض لوحة ذات أطراف حادة، أو استخدام جهاز غیر آمن من الناحیة ا

ثـل فصـل الربیـع وتكـون أي أن تمثل الوسیلة ما هو مجرد في الواقع، فمثال ال تعـرض لوحـة تم :الواقعیة -6-2-8
یلـبس قبعـة، أو  ا یمثل الحیاة العربیة فـي العهـد األمـوي أو العباسـي، واألمیـرا سینمائیً وال تعرض فیلمً  ،األرض مقفرة

ا، إمكانیـة إنتـاج الوسـیلة، وتـوافر موادهـا فـي وینـدرج تحـت الواقعیـة أیًضـ،لـخ إ...أو یركـب سـیارة یحمل جهـاز تلیفـون
البیئــة، أي هــل تتــوفر اإلمكانــات المادیــة لشــراء المــواد األولیــة؟ وهــل المــواد األولیــة لصــنع هــذه الوســیلة متــوفرة فــي 

  األسواق؟ وهل تتوفر في المدرسة اإلمكانات الفنیة إلنتاج هذه الوسیلة؟
  
 ادور  یس والتقـویم  والوسـائل التعلیمیـة،نات المنهاج المتمثلة في األهداف واألنشطة والمحتوى وطریقـة التـدر إن لمكو  

حیـث ینبغـي أن تتـوفر علـى المعـاییر الالزمـة مـن حیـث تالؤمهـا مـع سـن المـتعلم ، في إنجاح العملیـة التعلیمیـة اكبیر 
وتســـاهم فـــي تحقیـــق أهـــداف  ،تق مـــن البیئـــة المحلیـــةكمـــا ینبغـــي أن تشـــ صـــه النفســـیة والعقلیـــة واالجتماعیـــة،وخصائ

   . لمدرسة وبالتالي أهداف المجتمعا
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اض والمقــررات وحجــم ســاعات فهــو الــذي یحــدد األغــر  ،یعتبــر المنهــاج التربــوي العمــود الفقــري للعملیــة التربویــة
جسـید وترجمـة للفلسـفة هـو ت"، أو التـدریس والتقـویم وغیرهـا مـن الجوانـب التربویـة والوسـائل المسـتعملة وطـرق الدراسة

 ،ومــن هنــا نســتخلص أن المــنهج عملیــة شــاملة .یمــي یشــكل محتــوى العملیــة التربویــةإلــى واقــع تعل لمجتمــعالتربویــة ل
عـن ذلـك مـن صـعوبة  ترتـبیومـا  وأي خلل في تصمیمه إنما یؤدي إلـى التـأثیر السـلبي علـى العملیـة التربویـة ككـل،

، ففـي لهـذا كـان موضـوع المنـاهج وال زال مجـاال للبحـوث والدراسـات العلمیـة المختلفـة )1("في تجسید أهداف المجتمـع
لبنــاء فـرد جدیـد وبالتـالي بنــاء تسـعى هـذه األخیــرة إلـى تغییـر وتقـویم وتطــویر وتخطـیط منـاهج تربویـة جدیـدة  كـل مـرة

      .ر الحدیثمجتمع متطور یتوافق مع تطلعات العص
                             :الحدیث التربويالمنهاج خصائص  -1
شـاط التـي یقـوم بهـا التالمیـذ تحـت الدراسي یتضمن جمیع ألوان الن أو المقررتربوي اج الللمنه ن المفهوم الجدیدإ "  
هـا التعلیمیـة سـواء كانـت داخـل فالمعلم ركن هام من أركان المنهج، فتقـوم المدرسـة بتخطـیط برامج .شراف المعلمینإ

حجـــرات الدراســـة أو خارجهـــا، وتعكـــس هـــذه البـــرامج الحیـــاة والنشـــاط فـــي البیئـــة المحلیـــة، كـــذلك المـــنهج الحـــدیث ال 
نمــا یتــیح للمدرســین القــائمین علــى تنفیــذه  أن یوفقــوا بــین أفضــل أســالیب التعلــیم وبــین خصــائص یتصــف بــالجمود، وإ

لهم وحاجاتهم، كما أن المنهج یراعي الفروق الفردیـة بـین التالمیـذ، كمـا أنـه یتصـف نمو تالمیذهم واستعداداتهم ومیو 
بالمرونــة كمــا تتوقــف القیمــة الحقیقیــة للمعلومــات التــي یدرســها التالمیــذ، والمهــارات التــي یكتســبونها مــن هــذا المــنهج 

فادتهــ الجدیــد نجــد أنــه ینظــر إلــى ه النظــرة للمــنهج ومــن هــذ ،ا فــي شــؤون حیــاتهم المختلفــةعلــى مــدى اســتخدامها وإ
  02الشكلهذا ما یوضحه . )2("المعلومات على أنها غایة في حد ذاتها

  .سعة ارتباط المنهج المتفتح: 02كلالش                                              
    

  
  
  
  

  
  

  .)251قراءة في المناهج التربویة، ص: وآخرون غیاث بوفلجة: مصدر(

                                     
 . 246ص ،مرجع سابق: بوفلجة غیاث، وآخرون) 1(

 .34المرجع نفسه، ص : محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفوزان )2(

  
 المحیط 

  أولیاء التالمیذ

 الـــــــــــــــمنهــــــــــج الحـــــــــدیث

 طرق التقویم

 طرق التدریس

 اإلدارة المدرسیة

 المدرس  

 التالمیذ

 المقررات
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المنــاهج التقلیدیــة، أنهــا تجــاوزت النظــرة الضــیقة التــي كانــت تتمیــز بهــا  ،ویالحــظ علــى المنــاهج التربویــة الحدیثــة  
  )1(":ویمكن توضیح ذلك من خالل الخصائص التالیة ،افكانت أكثر تفتًح 

ــاعال وتســطر مســتوى تهیــئ عكــس المنــاهج الدراســیة التقلیدیــة التــي :والتالمیــذ ینمراعــاة أراء المدرســ -1-1 مــن  یً
دیـــد محتویـــات طــرف خبـــراء مختصــین، فـــإن المنـــاهج الدراســیة المتفتحـــة تســـمح بإشــراك المدرســـین والتالمیـــذ فــي تح

     . وبالتالي تمنحهم فرص التطرق لموضع وجوانب یرونها مهمة وضروریة في إطار المقررات الدراسیة ،المناهج
خــذ باالعتبــار وتؤ المنــاهج المتفتحــة خبــرات التالمیــذ  عــىتر  :خبــرات التالمیــذ وخصوصــیات المحــیطمراعــاة  -1-2

  . وبهذا تكون المناهج مرتبطة بالواقع ومتفاعلة مع خصوصیاته ،عند وضع المناهج
ــذ -1-3 ــة بــین التالمی مــن حیــث الــذكاء وســرعة التالمیــذ  فــروقترعــى المنــاهج المتفتحــة  :مراعــاة الفــروق الفردی

كمـــا تعمـــل علـــى تلبیـــة حاجـــاتهم وتجســـد طموحـــاتهم رغـــم تعـــددها  ،تربویـــةواخـــتالف القـــدرات النفســـیة وال یعاباالســـت
  . وتنوعها

ـــة -1-4 التقلیدیـــة، فـــإن مقـــررات المنـــاهج ن كـــان هنـــاك تنـــافس بـــین مقـــررات المنـــاهج إ :شـــمولیة النظـــرة التربوی
ومتكاملــة لكــل وبهــذا تكــون للمنــاهج المتفتحــة نظــرة شــاملة  ا،یخــدم بعضــها بعضــالمتفتحــة تكــون متكاملــة فیمــا بینهــا 

   .الجوانب المساهمة في تجسید األهداف التربویة
ر المدرسـین بـل لیسـت مهـام التربیـة والتكـوین مـن احتكـا :تكاتف وتكامـل جهـود المهتمـین بالمهـام التربویـة -1-5

ـــدین والمـــدیر ومســـؤ  لهـــذا مـــن األهمیـــة بمكـــان إعطـــاء فـــرض لكـــل مـــن هـــي مســـؤولیة الجمیـــع؛ ولي المؤسســـات الوال
وبهـذا تسـمح المنـاهج  ،لكي یساهموا بإمكانیاتهم في تجسید األهداف المسـطرة والمهنیة بمحیط المدرسة؛ عیةاالجتما

    . ا في المجتمعا تربویً المتفتحة بتسهیل التعاون والتكامل بین مختلف الجهات التي یمكنها أن تلعب دورً 
شـراك المحـیط فـي المهـام الراء الإن إعطــاء أهمیـة آل :مرونـة المنـاهج ومسـایرتها للواقـع -1-6 ، تربویــةمدرسـین وإ
وبهـــذا  منـــاهج بـــالواقع تفتحهـــا علـــى مشـــاكله؛كلهـــا عوامـــل تســـاعد علـــى ربـــط ال مراعـــاة خبـــرات التالمیـــذ واهتمـــامهمو 
     . التطوراتمتفاعلة معه ومسایرة للتغییرات و  صبح المناهج مرنة متفتحة على الواقعت
ا فـي تعلـم ونجاحـه االجتمـاعي والمهنـي لـم یبـق هـدف التربیـة منحصـرً  :التركیز على بلورة شخصیة الطفـل -1-7 

لـى الحصـول ع أو، رج من سنة ومن مرحلـة إلـى أخـرىالتدمجموعة من المعلومات والمعارف النظریة و التطبیقیة أو 
تلفـة للتربیـة المعاصـرة هـو العمـل علـى بلـورة شخصـیة الفـرد وتنمیـة قدراتـه المخ شهادات، بـل أصـبح الهـدف األسـاس

  . المهنيفى تعامله مع الواقع االجتماعي و ومساعدته على التفاعل مع محیطه ونجاحه 
  )2(: كما یمكن تلخیص المبادئ المشتركة لمنهاج التربیة الحدیث في

  .یجب أن تتكیف المدرسة مع الطفل، وقد وجد المعلم والمناهج والطرق والمدرسة من أجل خدمة الطفل" -

                                     
 .251ص  بوفلجة غیاث، وآخرون مرجع سابق،) 1(

 .93-92بیروت، لبنان، ص ، ت جوزیف عبود كبة، دار منشورات عویدات،مناهج التربیة: غي بالماد) 2(
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علــى التربیــة أن تتكیــف مــع الفــروق والقــدرات والطبــاع الموجــودة لــدى ، ن یــالءم نمــو الطفــلعلــى ســیر التربیــة أ -
  .مختلف األطفال

 لـــدى الطفـــل ال یجـــوز للتربیـــة أن تفـــرض كإجبـــار، بـــل علیـــه أن تنطلـــق علـــى العكـــس مـــن الـــدوافع المرجـــوة فعـــًال  -
ال یجــوز االســتناد علــى نزعــة تفاؤلیــة  ...)االســتناد علــى اللعــب، علــى االهتمــام، علــى المشــروعات، علــى العفویــة(

  .) بالتركیز حول الطفل(كاملة وال طریقة تتصف 
ا، إال إذا قدمت له فرصة العمل، ویجب أن یـتعلم فـي حـدود اإلمكـان، بواسـطة ا وال یتعلم تمامً ال ینمو الطفل جیدً  -

  .المالحظة والتفكیر والتجربة والفعالیة الذاتیة
تجربــة الحیــاة االجتماعیــة وبصــورة خاصــة، فــإن التمهیــد لالنطبــاع بطــابع الجماعــة یجــب علــى الطفــل أن یقــوم ب -

  ."یمكن أن یتم من خالل الحیاة االجتماعیة الموجودة لدى الطفل
  .مواصفات المنهج الدراسي المتفتح 03: شكل

 
  
  
  
  

  
.)253قراءات في المناهج التربویة ، ص: غیاث بوفلجة، وآخرون :مصدر( 

، بنظامــه التربـوي ارتباطـا وثیقــاالمجتمـع وتخلفـه بصــفة عامـة مـرتبط إن تقــدم ":اج التربـويهــوتطـویر المننظـیم ت -2
ذلــك أننــا عنــدما نتتبــع تــاریخ النهــوض واالنتكاســات فــي المجتمعــات الغــابرة والحاضــرة نجــد وراء ذلــك نظامــا تربویــا 

فـإذا كانـت المصـانع  ،ؤسسـاته یعـد مصـانع الرجـال واألجیـال، والسبب في ذلـك أن النظـام التربـوي بما أو فاشًال ناجًح 
ة بقـدر  متقدمین یدفعون عجلة التقدم إلـى األمـام فـي كافـة المجـاالت الحیاتیـة و الحضـاریجیدة متقدمة تصنع أجیاًال 

ذا  ،ورفعـة مكانتهـا بـین األمـم األخـرى وبقدر روح التضحیة مـن أجـل تحقیـق أهـداف األمـة مهاراتهم العلمیة والفنیة وإ
أن النظام التربوي بقـدر تكاملـه وبقـدر تكامـل بعـض ، كانت تلك المصانع متخلفة فإن منتجاتها ستكون متخلفة أیضا

وعلى حیاتهم الحضـاریة مـن حیـث عناصـرها المادیـة  ثر ذلك على تكامل شخصیات األفراداألخرى ینعكس أ جوانبه
  . )1("بقدر تكامل الجوانب الشخصیة یتكامل البناء االجتماعيو  یة والتنظیمیة والتشریعیة وغیرهاوالمعنویة واألخالق

تعتبــر المنــاهج التربویــة القاعــدة المحوریــة فــي العملیــة التربویــة ویعــد تنظیمهــا مــن أهــم المهــام التــي ینبغــي أن و     
تغیرات الا بــحیــث تــزداد أهمیــة تنظــیم المنــاهج وتطویرهــ، ودرایــة كافیــة بالغــة المنــاهج المدرســیة عنایــة یهــا منظمــویول

إعــادة تنظــیم  أصــبح مــن الضــروري، ومــع التطــور الســریع الــذي یشــهده العــالم المعاصــر، التــي تحــدث فــي المجتمــع

                                     
  .13ص، مرجع سابقالعوامل الفعالة في النظم التربویة،  : مقداد یالجن )1(

 اتساع حلقة المسئولین عن التربیة

 رتباط بالواقعاال

 نظرة متكاملة لعناصر المنهج

  المدرس والتلمیذ في تحدید المنهج یساهم
المنهج 
 یرعي الحاجات والفروق الفردیة  المتفتح

 فائدة علمیة في حیاة یسمح باستغالل الخبرات
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هــو أسـلوب یـتم إتباعـه فــي سـبیل ترتیـب المواقـف التعلیمیــة "وتنظـیم المـنهج هــذه التطـورات المنـاهج وتطویرهـا لتسـایر
معرفـة التعلیمیـة بمـا فیهـا مـن أنمـاط  فقفي ترتیب أو تنسیق الموا ذي یتبعهو األسلوب ال أو.)1("التي یقدمها المنهج

شكل یسـاعد علـى تحقیـق أهـداف المـنهج بدرحـة مـن الوضـوح یمكـن معهـا تقـویم العائـد وخبرات ألوان نشاط وغیرها ب
ون أما التطویر فهو عملیة مشـابهة لمـا یقـوم لـه المهندسـ ،ق تلك األهدافالتربوي على الطالب في ضوء مدى تحقی

وعائــد التطــویر فــي المنــتج عبــارة عــن منتوجــات ، مــن حیــث االبتكــار أو اختــراع بعــض األجــزاء لیكــون منــتج معــین
عملیـة مراجعـة "وهـفر التطـو أما  .)2("اختیارات، مواد تعلیمیة، المعلمدلیل  لممارسة التربویة مثل كتب مدرسیةتحسن ا

ویعتبــر تغییــر حتــى ولــو كــان ، فــوج أو أحســن منـتجللحصــول علــى أحســن ، هندسـیة حیــث یكــون النــاتج مــنهج جدیـد
 رونقــانــت عملیــات ضــئیلة خــالل الــثالث كمــثال ضــئیل فإنــه بالتــدرج ســیغیر المنــتج وعملیــات التطــویر الریاضــیات 

 ً     .)3("االسابقة ذلك ألنها ارتبطت بتدریس التغیرات التكنولوجیة حیث كان تطویر تدریسها ضعیف
تشـغل مسـألة أصـبحت فحتـى تسـایر متطلبـات العصـر ضرورة فرضت نفسـها  التربویةن عملیة تطویر المناهج إ و    

إلـى المعلـم  یذ الذین ینظرون لذلك بحسـرة وخـوفوأولیاء التالم یذ الذي یشكو كثرة الكتب والدروسالكثیرین من التلم
نتـائج االمتحـان ویتمنـى أن والمدیر الذي یترقـب  ،ج القدیم بحكم اعتیاده علیه في الغالباهالمن الذي یتمنى أن یبقى

مجموعـة مـن " وكل ذلك كما یقول عبـد اللطیـف بـن حسـین فـرج یعـود إلـى...تتحصل مدرسته على أعلى المعدالت 
ولكنــا نســتطیع أن نمیــز المبــررات األساســیة  ،خــرف هــذه المبــررات مــن مجتمــع إلــى آالمبــررات الموضــوعیة قــد تختلــ

نهج وســـیادة المـــ التطــور الكمـــي للمعـــارف اإلنســانیة مــن هـــذه المبـــرراتو  ،التــي تعـــد مركـــز االهتمــام واتفـــاق المـــربین
التزایـد الهائـل كمـا و ، وبـین النظریـة والتطبیـق، تطبیقـيوالتالحم بین العلـم النظـري وال العلمي في شتى مجاالت الحیاة

وتزایــد التجدیــدات ، واألخــذ بمفهــوم التربیــة المســتمرة وتجدیــد هیاكــل المهــارة الجمــاهیريونوعــا فــي وســائل االتصــال 
فدراسـة علـم المنـاهج تكشـف لنـا عالقـة قویـة بـین  ما درج علیه التعلیم لفترة طویلـةووقت الفراغ والتشكیك فی، التربویة

ن الفكــر التربــوي الــذي تــؤمن بــه أجهــزة التربیــة والتعلــیم فــي أي بلــد هــو ، المنــاهج الدراســیة والفكــر التربــوي الســائد وإ
  .  )4("میة وعالمیة محصلة لمتغیرات محلیة وقو 

الشــــروط  تــــوفیر هج التربــــوي وتنظیمــــاق المنهــــبوفلجــــة غیــــاث لتطبیــــ. ویقتــــرح د:  جاهــــشــــروط تحقــــق المن -2-1
    )5(:"التالیة

، بالتـدخل لمسـایرة متطلبـات المحـیط المناهج خفیفـة بحیـث تسـمح للمـدرسیجب أن تكون : خفة المناهج -2-1-1
 .    موحاجاتهم انشغاالته امه بشخصیات التالمیذوخصوصیاته واهتم

                                     
 ـ27ص ، مرجع سابق: ع اهللا محمد ابراهیم، جودت أحمد سعادة) 1(

، 1994، مصـر، سـكندریةاإل دار المعرفـة الجامعیـة، ،المنـاهج الدراسـیة تخطیطهـا وتطویرهـا :أسماء محمود غـانم ، محمود أبو زید إبراهیم) 2(
 .158ص 

 .159ص ، المرجع نفسه) 3(

 .16ص  ،مرجع سابق: عبد اللطیف بن حسین فرج) 4(

  .256-255مرجع سابق، ص: بوفلجة غیات، وآخرون) 5(
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ــة عــدد التالمیــذ األقســام -2-1-2  30ث ال یتجــاوز یجــب أن یكــون عــدد التالمیــذ فــي األقســام محــدودا بحیــ: قل
 .    ومسایرة  قدراتهم وتلبیة حاجاتهم المتنوعة ،اا فردً حتى یتمكن المدرس من التفاعل معهم فردً  ا على األكثر؛تلمیذً 

، نهجیسمح له بإعطـاء الشـكل النهـائي للمـ ا،ا عالیً نً ا تكوین یكون المدرس مكونً جب أی: كفاءة المدرسین -2-1-3
مكانیـــــاتهم  ا علـــــى خصوصـــــیات المحـــــیط،اعتمــــادً  كمــــا یســـــتطیع التعـــــرف علـــــى خصوصــــیات التالمیـــــذ وقـــــدراتهم وإ

ــ ثــارة رغبــاتهم واسـتغاللها بــالطرق التربویــة المناســبة، انطالقً فــي التعلــیم والمشــاركة ا مــن خبــرات التالمیــذ ومــواهبهم، وإ
بداء اآلراء و االنتقاء وال وهـي مهـارات تربویـة عالیـة یجـب توفیرهـا فـي مدرسـي  تحلیل والتركیب واستخالص النتائجوإ

  .المناهج المتفتحة
أو فــي المحــیط أو فــي المحــیط یجــب أن تتــوفر الوســائل واإلمكانیــات ســواء داخــل القســم : تــوفر الوســائل -2-1-4

  .  التلمیذ من التفاعل مع محیطه واستغالله في العملیة التربویة حتى یتمكن العام،
إلـــى  هـــاوتطویر  هـــاالتربویـــة فـــي عملیـــة تنظیمالمنـــاهج  ومخططـــو  اســـتند مطـــورو :جاأســـس تطـــویر المنهـــ -2-2

تربــوي فــي ظــل ظــروف نهایــة العملیــة التعلیمیــة بالتلمیــذ إلــى أعلــى مســتوى فــي ل و صــمــن أجــل الو  ،مجموعــة أســس
  :)1(ما یلياجات التلمیذ لعل من أهمها المجتمع وح

أو مدخل تدریس واضـح فهنـاك نظریـات عدیـدة تختلـف فـي أصـولها العلمیـة  عملیةنظریة ستند التطویر إلى یأن " -
وتســتند إلــى  ،وهنــاك مــداخل تدریســیة تــدیر العملیــة التربویــة داخــل القســم وخارجــه...ومالبســات نشــأتها والهــدف منهــا

 .ددةأسس نظریة فلسفیة مح

فعنــد اختیــار مــنهج أو طریقــة تربویــة جدیــدة لتطبیقهــا یجــب مراعــاة األهــداف  ،أن یــرتبط التطــویر بأهــداف التعلــیم -
أو نــــوع التعلــــیم وكــــذلك المســــتویات المختلفــــة  ،للمرحلــــة) التعلیمیــــة والتربویــــة والســــلوكیة والعامــــة(التربویــــة بأنواعهــــا 

 .لألهداف طبقا لتصنیفاتها المنهجیة

 لكــل عناصــر المــنهج  مــن المحتــوى التعلیمــي إلــى فیجــب أن یكــون التطــویر شــامًال  ،م التطــویر بالشــمولأن یتســ -
   .بما یتفق واألهداف الفلسفیة والنظریة...وطریقة التقویم أهدافه العامة والجزئیة وطرق التدریس والوسائل التعلیمیة

البــد أن یــتالءم ذلــك مــع المرحلــة  ،ریس جدیــدق مــدخل تــدیــلتطــویر مــنهج أو تطب أن ینبــع مــن حاجــات التالمیــذ -
 ....  النفسیة والجسمیة والعقلیة واالجتماعیة مراعاة مظاهر النمو والخصائصالعمریة للتالمیذ ب

ومـا یمارسـون بهـا  ،فیجب أن ینبع المنهج من واقع حیاة المتعلمین ومن بیئـتهم أن یرتبط التطویر بالمجتمع البیئة -
 . واكتساب المزید من المعارف والمهارات أثناء التعلم ،لتالمیذ في تنمیة تلك الخبراتثم یشارك ا ،من خبرات

فمــا یمكــن أن تقدمــه التربیـــة للتلمیــذ هــو فــرص النمــو العدیـــدة  ،أن یــرتبط التطــویر بفكــرة التعلــیم الـــذاتي المســتمر -
ـــیم نفســـهومســـاعدته علـــى أن یبـــذل  ـــم فیبحـــث عـــن المصـــاد ...،أقصـــى مـــا یســـتطیع بهـــدف تعل ر بتوجیـــه مـــن المعل

اة فــي وهــو أســلوب یناســب الحیــ، ویشــارك بفاعلیــة فــي المناقشــات وطــرح القضــایا الملحــة وتبــادل الــرأي مــع األقــران
 . الحاضرو  المستقبل یختلف عن الماضي
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ج فالتطویر ال یجب أن ینفرد بـه فریـق ال یضـم المعلمـین المنفـذین للمـنه، أن یرتبط التطویر بوجود المعلم المؤهل -
وهـذا یوضـح أهمیـة  ،وبما یدور داخـل حجـرات الدراسـة ومـا یـواجههم مـن مشـكالت بالواقع التعلیمي ةألنهم أكثر خبر 
   . قبل بدأ تنفیذ التطویر في المناهج ،تدریب المعلمین

  :)1(أهمها بعدة خطوات اج التربويهملیة تطویر المنتمر ع: اج التربويهخطوات تطویر المن -2-3
رورة تطــویر المنــاهج التربویــة مــن خــالل عمــل وزارة التربیــة والتعلــیم علــى تهیئــة أذهــان المعلمــین بضــ اإلحســاس" -

قنــاعهم بعــدم  ،والطــالب وأولیــاء أمــورهم إلــى ضــرورة إحــداث التطــویر أو التغییــر الــالزم المنــاهج الحالیــة  مــةمالءوإ
 . وقصورها أو عدم قدرتها عن إشباع حاجات المتعلمین وحاجات المجتمع

وســالمة  دراســة مســحیة تحلیلیــة لواقــع المنــاهج التربویــة بهــدف التعــرف علــى مســتواها والفلســفة التــي یســتند إلیهــا  -
 .من أجل تشخیص نقاط القوة والضعف وتحدید مجاالت التطویر والتغییر، أهدافها ودقة محتواها

ویـتم ، لیهـا المنـاهج التربویـة الحدیثـةتحدید الحاجـات االجتماعیـة والسـیكولوجیة واألسـس المناسـبة التـي سـترتكز ع -
 .ذلك في ضوء دراسة علمیة لواقع المجتمع وحاجات أفراده ومشكالتهم

وكــذلك نــوع  والتقــویم تحدیــد عناصــر المــنهج الرئیســیة المتمثلــة فــي األهــداف والمحتــوى وأســالیب كــل مــن التــدریس -
منـــاهج الوحـــدات أو منـــاهج النشـــاط أو منـــاهج  كـــون منـــاهج مـــواد دراســـیة أواســـب لهـــذه المنـــاهج كـــأن تالتنظـــیم المن

 ...محوریة

وتجریــب هــذه المنــاهج فــي ظــروف  ،مــا تــم فــي المراحــل األربــع الســابقةبنــاء المنــاهج التربویــة الجدیــدة فــي ضــوء  -
 .مضبوطة على عینة من التالمیذ لمعرفة مدى مالئمة هذه التجدیدات ومدى تأثیرها في أداء المعلمین

نــاهج الجدیــدة قبــل البــدء وتــدریبهم علــى تطبیــق الم ،ئــة أذهــان المعلمــین لتقبــل التغییــرتجریــب وتهیدراســة نتــائج ال -
 حتى ال تكون عدم كفاءة المعلم عائقا أمام نجاح المناهج التربویة الجدیدة بتنفیذها،

ن مراحـــل التنفیـــذ عـــ وطلـــب إلـــى المعلمـــین أن یقومـــوا بكتابـــة التقـــاریر التقویمیـــة اهج التربویـــة الجدیـــدةتنفیـــذ المنـــ -
  . "وذلك ألن عملیات تطویر المناهج تعد عملیات مستمرة، تواجه هذه المناهج والصعوبات التي

    )2( :فعلى وجه العموم عند تخطیط المناهج وجب مراعاة األمور التالیة
ركیــز علــى وعنــد الت ،تنمیــة شخصــیة المــتعلم تنمیــة شــاملةمراعــاة تكامــل هــذه الجوانــب بحیــث تخطــط المنهــاج ل" -

ـ إذا مـا قصـر ، اا شـدیدً ا بـدنیً جانب ینبغي مراعاة متطلبات نمو الجوانب األخرى، فمثال ال ینبغي معاقبة المـتعلم عقابً
 .     ا على نموه الجسمي ونموه النفسي معاا سلبیً ألن العقاب یؤثر تأثیرً  ،في استذكار دروسه

الجسمي والعقلي والنفسي، بحیـث ال تحـدث مبالغـة فـي العنایـة بجوانب النمو الثالث، :مراعاة التوازن في االهتمام -
ـــــة ـــــب الثالث ـــــاهج بمـــــا یعطـــــى الجوان ـــــرات المن ـــــع خب ـــانبین اآلخـــــرین، وتنوی ـــــى حســـــاب الجــ ویفـــــي ، بجانـــــب منهـــــا عل

 .بخصوصیات كل منها في الوقت المناسب
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كنــا إذا بایعنــا رســول : قــال) ض(عــن ابــن عمــر ) ص(وأن اإلنســان لدیــه قــدرات متفاوتــة، بــدلیل قــول رســول اهللا  -
 ).أخرجه الشیخان)(فیما استطعتم(سمع والطاعة یقول لنا على ال)ص(

وقـد أشـار المصـطفى إلـى هـذه الفـروق الفردیـة بـین النـاس، علـى وجـه العمـوم، : أنه توجد فروق فردیـة بـین النـاس -
أخرجـــه أبـــو )(ى قـــدر عقــولهمونحــن معاشـــر األنبیـــاء أمرنــا أن ننـــزل النــاس منـــازلهم، ونكلمهـــم علــ):( ص(فــي قولـــه 

    .")داود

هـي :تجـاه اإلنسـان علـى وجـه العمـوم ذات ثـالث شـعب ن وظیفة المنهج الدراسيإ :المنهاج التربوي وظیفة -2-4
ا والعمــل علــى عــالج مــا یتعــرض منهــا لتــأثیر ا ضــارً وقایــة هــذه الخصــائص ووظائفــه مــن جمیــع مــا یــؤثر علیهــا تــأثیرً 

اســتثمار جمیــع هــذه الخصــائص إلــى أقصــى و  ،الجســمیة والنفســیة والعقلیــة الســابقةتنمیــة جمیــع الخصــائص و ، ســلبي
ولكــي یحقــق  .حــد ممكــن فــي مســاعدة المــتعلم علــى قیــادة حیاتــه وفــق مــنهج اهللا، وتحقیــق هــذا المــنهج فــي المجتمــع

مجتمـع وذلـك یجـب مراعـاة عـدة مسـائل متعلقـة بقـدرات ورغبـات المـتعلم و احتیاجـات ال ،المنهج مهمتها في المجتمـع
  )1(: "من خالل الجوانب اآلتیة

ج التعلیمیة باحتیاجـات التنمیـة الشـاملة االقتصـادیة واالجتماعیـة فـي المجتمـع وبالتـالي مـع تطـور اهأن ترتبط المن -
 .هذه االحتیاجات

هـا لمواجهــة ممــا یتطلـب مرونتهــا وقـدرة القــائمین علی، أن تـرتبط المنــاهج التعلیمیـة باألحــداث الجاریـة فــي المجتمـع -
 .التغیرات والمتطلبات المجتمعیة

أن یعتمـــد علـــى أســـالیب االتصـــال الحدیثـــة فـــي تنفیـــذ المنـــاهج والمقـــررات الدراســـیة حتـــى یمكـــن للطـــالب ســـرعة  -
 .استیعابها

كطریقـة مـن طـرق  لمنهـاج المـدرس سـواء مكملـة نشطة المدرسیة المختلفة،األفي  مثلهأن تكون للبرامج الدراسیة أ -
      . المناهج من ناحیة أو كأنشطة تسعى إلى التكیف والنمو االجتماعي للطالب من ناحیة أخرىتطبیق 

هي صـقل مواهـب األطفـال وتنمیـة ملكـاتهم وحسـهم المـدني وجعلهـم قـادرین ، ن الغایة األساسیة للمناهج الجدیدةوإ   
عــدادهم لإلســه، علــى فهــم قــیم المواطنــة والتمییــز بــین الحریــة والمســؤولیة ام فــي دعــم أســس مجتمــع متضــامن یقــوم وإ

            .)2(على العدل واإلنصاف والمساواة بین المواطنین في الحقوق والوجبات
إذ تلجــأ المجتمعـات إلـى وضــع ، إن تنظـیم وتطـویر المنـاهج التربویــة مـرتبط بالنظـام االجتمــاعي السـائد فـي المجتمـع

اتها التربویــة والمتمثلــة أساســا فــي المدرســة الســیما مرحلــة أهـداف مجتمعیــة شــاملة تســعى لتحقیقهــا مــن خــالل مؤسسـ
  .ألطفالالتي تضمن التعلیم الجید و الفعال لكل ا ،ومناهجها التربویة الجدیدة، االبتدائي
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مجــاالت  شــتى هنــاك تحــدیات یفرضــها الواقــع ویتطلبهــا المســتقبل فــي: تحــدیات المســتقبلالمنهــاج التربــوي و  -3 
توافـق مــع روح العصـر لعــل وتلهــا المنـاهج ســتجیب مراعاتهــا حتـى ت ةالمنــاهج التربویـ علــى مخططـي ویجـب ،الحیـاة

  :)1(من أهمها
نتیجـة ، دا والمتنوعـةنترنـت والقنـوات الفضـائیة الكثیـرة ًجـالسیما بعد ظهـور اإل :تحدي النمو السریع للمعرفة -3-1

ـ لـم تعـد المعـارف التـي تـزود بهـا أجیالنـا ، د آخـرا بعـالتجدد والتطور في هیاكـل المعرفـة والنمـو الـذي یطـرأ علیهـا یومً
 .      في المؤسسات التعلیمیة قابلة لالستخدام والتطبیق لفترة طویلة في المستقبل

وهــي مجموعــة القــیم المتناقضــة مــع هویـة اإلنســان العربــي والتــي تســعى إلــى تحطــیم مجموعــة  :تحــدي القــیم -3-2
ــالعربیــة اإلســـالمیة وتمن القــیم والتقالیــد التــي تحـــدد معــالم الشخصــیة كمـــا أن  لـــه ســماته الخاصــة، اا متمیــزً حهــا طابعً

، ماســك االجتمــاعيالتیـار المعــادي یســتهدف توســیع الفجــوة بـین األجیــال بشــكل یــنجم عنــه صـراع یقــوض جوانــب الت
لحاجــة مــا تبــرز اوم...ب والتطــرف فــي الفكــر والعقیــدةویــدعو إلــى التســی، وینمــي الفردیــة ویضــعف الــوالء االجتمــاعي

واتجاهـات ومیـول وأوجـه تقـدیر مرغـوب فیهـا، وأن ، ألهـداف المـنهج مـن قـیمهتمام بالمجال الوجداني بالنسبة إلى اال
     .المتعلمیننجعل لها نصیبا في تقویم العائد التعلیمي لدى 

تثمار مصـادر والعمـل علـى رفـع معدالتـه واسـ ،ویأتي ذلك بالتركیز على عملیة اإلنتاج ذاتهـا: تحدي اإلنتاج -3-3
وأهمیـة العامـل البشـري فـي . وتوفیر العمالة المدربة الالزمة لشتى جوانب اإلنتاج ،الثروة والطاقة الموجودة في البیئة

ا لهذا ینبغي على المـنهج التربـوي أن یسـتجیب لتلـك ا بشریً والتعلیم یعد استثمارً  المخطط والمنفذ لهانه تلك القضیة أل
واالهتمــام بمــنهج المشــروعات الــذي یــدور حــول خدمــة ، لدراســیة التــي لهــا عالقــة بالبیئــةالقضــیة الســیما فــي مــواده ا

تعلمــین منــذ الصــغر بأهمیــة توســیع وتوعیــة الم مشــاركة المتعلمــین فــي القیــام بهــاالبیئــة المحلیــة والعمــل علــى تحقیــق 
المیـذ بكیفیـة اسـتثمار أوقـات وتوعیـة الت ریق االنضمام  للمجتمعـات الجدیـدةرقعة المزرعة وكیفیة تحقیق ذلك عن ط

    .الفراغ بما یخدم قضایا التنمیة المحلیة

یجب إعادة النظر في كیفیـة تقـدیم المـادة العلمیـة للتلمیـذ بحیـث تكـون بشـكل یسـتثیر  :تحدي التفكیر العلمي -3-4
یـرة علـى المسـتوى أمـام هـذه التحـدیات الكث، تفكیره من خالل التركیز على مشـكالت ملحـة تتطلـب إعمـال الفكـر فیهـا

نتمـاء الحقیقـي للـوطن عـن طریـق تأكیـد سـمات الشخصـیة العربیـة اإلســالمیة اخلي تتعلـق باإلسـهام فـي تحقیـق االالـد
الــخ وتحــدیات خارجیــة تتعلــق باالنتمــاء للعصــر مــن حیــث اإلســهام فــي مســایرة ...مــن أصــالة وتــدین وعمــل واعتــدال

  .الخ...الغزو الفكري والتیارات المعادیة من  التقدم العلمي والتكنولوجي وحمایة األفراد
، المنهاج التربوي تواجهه تحدیات كبیرة یجـب أن تضـعها المجتمعـات فـي الحسـبان حتـى تسـتطیع مواكبـة العصـر   

وتحــدي  ل مــن المعرفــة المتزایــدة باســتمرارتحــدي النمــو الســریع للمعرفــة ومسـایرة المجتمعــات فــي هــذا الكــم الهائـمثـل 
والمجـيء بهـا فـي قالـب معاصـر ومتمیـز ، التـي تفرضـها وسـائل اإلعـالم وضـرورة فـرض القـیم الوطنیـةالقیم العالمیة 

  .وتحدي اإلنتاج وتحدي التفكیر العلمي ویتشبع بها ویدافع عنها حتى یألفها الطفل
                                     

 .290ص ، مرجع سابق: براهیمع اهللا محمد إ، جودت أحمد سعادة) 1(



 

 

 

 

 
 :الخامس خالصة الفصل
 

أسس التربية الحديثة حيث تتعدد بتعددد وجيدات الن در مدل  د   نسجت المجتمعات مناىج تربوية مشكمة 
ومدل  د   ، األسس الفمسفية واألسس الطبيعية، واألسس النفعية واألسس اإلس مية، واألسدس المعرييدة...

العممية التي حصمت سعت المجتمعات إلى صياغة مناىجيا التربوي عمى ىذه األسس التي  يرت والثورة 
يأصدددبت يتكدددول مدددل األىدددداح التدددي تصدددم  حسددد   ،أسدددس حديثدددة يتذيدددرت بدددذلن مكوندددات المنيددداج التربدددوي

التقددوي  ول المجتمدد ، والمحتددوت التعميمددي واألنشددطة التربويددة و ألنددو كمددا تكددول المدرسددة يكدد ؛أىددداح المجتمدد 
طرق التدريس المتعمقة بكيفيدة إيصدا  المعمومدة مدل المعمد  إلدى التمميدذ والوسداي  التعميميدة ليذه األنشطة و 

التدددي تسددداى  بشدددك  كبيدددر يدددي نقددد  المعريدددة لمتمميدددذ لمدددا ليدددا دور كبيدددر يدددي تربيتدددو وتعميمدددو. كمدددا عممدددت 
تددي تراعددي ال ت بددذلن المندداىج التربويددة الحديثددةالمجتمعددات عمددى تطددوير وتقددوي  مناىجيددا التربويددة، ي يددر 

المن ور الحديث يي التربية والتي تيت  بالتمميدذ وتجعمدو محدور العمميدة التربويدة يتمكندو مدل الحصدو  عمدى 
 المعرية بنفسو.
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المنهاج الدراسي في مرحلة  : الفصل السادس

 التعليم التحضيري

 



 

 

 
 

 

 :السادس الفصل تمهيد
 

ن المنياج الدراسي ىو األداة التي يعول عمييا في بناء شخصية المتعمم في كل المراحل التعميمية إ     
 عامة ومرحمة التعميم التحضيري خاصة, باعتبارىا أول مرحمة تربوية يمر بيا الطفل في حياتو التعميمية,

عداده ليكون فرد   ووتعميم توج إلى تربياسعى المنييحيث  ا يعول عميو في بناء صالح   اوتنمية مياراتو وا 
ا من مناىج التعميم التحضيري الخاصة بطفل ما لذلك صاغ الكثير من العمماء والمفكرين عدد   ؛مجتمعو

والتي تستجيب لمعظم حاجات الطفولة المبكرة وخصائص طفل مرحمة التعميم التحضيري,  ,قبل المدرسة
مما تمخض عنو  ومشكالتو؛ وتعديد أىم حاجاتو مع مراعاتيا لمظاىر النمو الجسمي والنفسي العقمي لو

وجود الكثير من نماذج التعميم التحضيري في بعض الدول الغربية والعربية, وىذا سأناقشو في ىذا 
 الفصل.  
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 – 
 ،ةاالهتمام بالمناهج التربویو ولة عن تنشئته ل قبل سن المدرسة والمؤسسات المسؤ لقد تزامن االهتمام بالطف    

حیث ظهرت عدة برامج ومناهج تستهدف توفیر أفضل السبل لتربیة الطفل في ، التي تقدم للطفل في هذه المرحلة
: قف على أهمها وأشهرها على سبیل الذكر ال الحصروهي كثیرة ومتعددة سوف أ ،التحضیريمرحلة التعلیم 
  .ومنهاج برامج النشاط األكادیمي ح لفروبل ومنهاج الحواس لمنتسوريالمنهاج المتفت

فتح مدرسة  ،ا في فرانكفورتبدأ حیاته العلمیة مدرًس فروبل   ):م1852-1782( :المنهاج المتفتح لفروبل -1
إال  ،واللعب في تعلم األطفال الصغار اصة فیما یتعلق باستغالل الموسیقىها آراء بستالوتزي وخخاصة طبق فی

وافتتح  ،أفكاره التربویة توتبلور  ،)تربیة اإلنسان(وكرس وقته لكتابة أشهر كتبه  ،حالته المادیة سوءلأنه أغلقها 
أنشأ روضة لألطفال بقیت  1840سنة وفي  ،د تربیة األطفال الصغارأسماها معه 1837مدرسة لألطفال سنة 

  .)1( "تعرف بهذا االسم
تربیة ورعایة طفل ما قبل یعتبر فروبل المتحدث األول باسم المبادئ التربویة واالتجاهات التقدمیة المتعلقة ب 

أكد ". بین الثالثة والسادسة لمدارس ریاض األطفالوترجع لهذا العالم تسمیة المدارس التي تضم أطفاًال  ،المدرسة
 ،تصمم طبیعة نشاط الطفلو ألنها ترسم  ؛ه هي بناء األخالقیالخلقیة في التربیة، فالتربیة لدفروبل على الناحیة 

 عن طریق العملو  ،عة الطفل الباطنیةوهي تعبیر بالغ عن طبی ،وهي خلقیة ألنها تعمل على ربط الطفل بالحیاة
نتاجها للقوى األخرى المكملة نها تنتج النمو العقلي أكثر من إإذ إ ،ةوالتربیة التقلیدیة أو التربیة القدیمة تربیة ناقص

وى كما نمت قوة وكما هو الحال عند روسو نجد أن فروبل یؤكد الناحیة العملیة، ویود أن ال تنمو هذه الق. لها
لتربیة بمبدأ ألنها تتمشى في نموها معها، هذا وبتأسیس التربیة على نشاط الطفل، بتوجیه ا ،التحصیل والتفكیر

ا بین المعرفة تعارض مطلقً  فلیس هناك أي النشاط الذاتي، تنمو القوة التنفیذیة بالنسبة نفسها مع بقیة القوى،
الفكرة " كما یرى فروبل إن . )2("وال بین المهنة واألعمال ،لناحیة النظریة والناحیة العملیةوال بین ا ،والعمل

ولكي  ،یعبر عن نفسه، وبذلك یحدث النمو ال هي مساعدة الطفل على أناألساسیة التي تقوم علیها ریاض األطف
أن یبنى على  یجب أن یبدأ بمیوله الطبیعیة ونزعاته للعمل، والعمل المدرسي یجب:"فروبل نصل إلى هذا یقول
الغناء  وصور تعبیر الطفل عن طبیعته أفضل ما یكون في الحركة أو اإلشارة التعبیریة، وفي ،مبدأ النشاط الذاتي

  .     )3("ا اللغةوأخیرً 

                                     
     .14-12ص ،مرجع سابق، ریاض األطفال: هدى محمود الناشف )1(
 .30ص ، مرجع سابق :عبد العزیزصالح  )2(

  .14، صمرجع سابق: الناشف محمودهدى ) 3(
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   :)1( لقد ركز فروبل في منهجیة تربیة الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة على ثالث نقاط أساسیة
وهذا  ،ي واللعب بالحجارة والحصى والعصيالهدایا واأللعاب التي تتمثل في الكرات والمكعبات والشكل األسطوان -

 .  یؤدي إلى تنمیة الحواس والمهارات

 . األنشطة العلمیة كقطع الورق وطیه أو تشكیل الصلصال والرسم -

التي تتمثل بالغناء الجماعي والمشي والقصص باإلضافة إلى دراسة الطبیعة ومالحظة األلعاب االجتماعیة  -
  .النباتات

حیاة وهي  ،مل الطفل على االندماج فیهاولیست الحیاة التي یع في رأي فروبل لیست لحیاة مستقلة التربیة 
وعندما یندمج الطفل بكل قواه وبتلقائیة  ،خالل ذاته في األشیاء المحیطة بهولكنها الحیاة التي یراها من  ،البالغین

  .وهذا هو هدف التربیة ،كاملة في وحدة مع الحیاة حوله فإنه یحقق النمو
أي أن القوى الداخلیة  ،ذلك ولیس قبل ،یحین الوقت المناسبتتفتح عند ما  ،یرى فروبل أن الطفل كالزهرة  

حسبما تمكنه طبیعة نموه والقدرة  لوقت المناسبفالطفل یتعلم في ا، النضج هي التي تحدد معدل وتوقیت التعلم
 .دهیوال نرغمه على نشاط ال یر  ویرى أنه ینبغي ترك الحریة للطفل لیلعب بتلقائیة .)2( "التي وضعها اهللا فیه

  :)3( قبل سن المدرسة في أفكاره التربویة التالیةتلخص منهاجه التربوي لطفل وی
والتي  ، لتربیة الطفل ألنها مالئمة لنموه وتعلیمه القوانین التي تتحكم في الكائنات الحیةجعل الطبیعة مجاًال " -

 .وهو القانون الذي یشیر إلى وحدانیة اهللا وقدرته، ترجع جمیعها إلى قانون واحد

ألنه   ؛لا كما أن هذه اللعب أمر ضروري للطفا وانفعالیً ا وعقلیً تنمیة الطفل جسمیً  حواس التي هي أساسالتنمیة  -
 .یمكن من خاللها تنمیة وتهذیب الحواس

 .في تربیة الطفل في الروضة امة والدیني منه بصورة خاصة أساسالعامل الخلقي بصورة ع -

 .ي ریاض األطفالالنشاط الذاتي والتلقائي للطفل یعتبر من أهم أركان التربیة ف -

اجتماعي یجب االهتمام به في ریاض األطفال والعمل على تنمیة صلة الطفل بأقرانه شيء  التعاون اتجاه -
 ."حیوي وضروري

، وقد كرس فروبل حیاته لتنظیم المواد التعلیمیة وأبرزها في أشكال مختلفة كاللعب أو النشاط التركیبي والقصصي" 
مساعدة الطفل ویزود المدرس بالمادة التي یستطیع معها أن یوجه میول الطفل وما شابه ذلك مما یعمل على 

                                     
المالمح األساسیة لخطة تربیة الطفل في السنوات الست األولي في ریاض األطفال في األردن ومدى  :نبیل أحمد فیاض محمود عبد الهادي )1(

في التربیة فرع اآلداب العربیة كلیة اآلداب  إشراف منیر شمعون وآخرون وهي أطروحة دكتوراه ،مالءمتها لالستراتیجیات الحدیثة لتربیة الطفل
      .7ص ،)لم ینشر( 1994بیروت ، جامعة القدیس یوسف، والعلوم اإلنسانیة 

  . 32ص، مرجع سابق ،برامج تربیة الطفل: حنان ع الحمید العناني )2(
     .18-17ص ،مرجع سابق:  هدى محمود الناشف )3(
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واستنباط  طة الطبیعیة لألطفالا على أسلوب المالحظة المباشرة لألنشا كبیرً وقد اعتمد فروبل اعتمادً ، وأعماله
)1(مبادئه التربویة من خاللها وطبیعة فلسفته مبنیة على التلقائیة والتعزیز الذاتي للطفل  

عیدة عن الضوضاء واألماكن قبل سن المدرسة ب ،كما نصح فروبل بأن تكون المدارس المخصصة لألطفال
فتوفر البیئة الصحیة له أثر ، قریبة من المساحات الخضراء ومنازل األطفال حتى یصلها الطفل بأمان الخطرة

ألنها أكثر معرفة بالطفل وحبا له  ال؛المرأة في التعلیم بریاض األطفوكان فروبل یفضل . "على تنمیة قدراتهم
ولهذا أعد  ؛وهو متعلق بأمه ،یأتي إلى الروضة ا على حركته الدائمة، وألنها تمثل األم لدى الطفل الذيوصبرً 

ألمر روضة حیث أسس في بادئ ا.)2(وكان یفضلهن في العمل بروضته ،ا لتخریج المدرساتا خاًص فروبل قسمً 
وبعد انشغاله ثالث سنوات بریاض  ،ریب المربیات على طریقته الجدیدةوقام بتد ،فكارهه وألألطفال نشر فیها مبادئ

  .)3() "أغاني األم والمربیة(األطفال، ضمن تجربته بها في كتابه 
فروبل  وأخذت تمارین تم استخدام عدد كبیر من المربیاتو  ،یعد فروبل رائد ریاض األطفال حیث شاعت مبادئه 

. روبا وأمریكاو اض األطفال الفروبلیة في أیفانتشرت ر ، بحتةومناهجه تطبق بآلیة  
كطبیبة مساعدة بمستشفى األمراض عملت  ماریا منتسوري) م1953- 1870(:منهاج الحواس لمنتسوري -2

ا لدراسة التربیة ومعالجة ذوي العاهات وضعاف العقول؛  خاًص وهناك وجدت في نفسها میًال  ،یة بروماالعقل
فعقیدتي أن الضعف العقلي یمثل في أساسه مشكلة تربویة أكثر  ،لقد اختلفت مع زمالئي: لهاویتجلى ذلك في قو 

   .)4( "من أن یرجع إلى مشكلة طبیة
ا الطفل منذ والدته ومن السادسة من عمره حواسه تتأثر بدرجة كبیرة جدً  بأن":أول من قال وتعد منتسوري

ولهذا فهي تهتم بإحاطة الطفل بمنبهات  ؛حلة أخرى من حیاتهأكثر من أي مر  بالمنبهات الخارجیة التي تحیط به
وتهدف بذلك إلى مساعدة الطفل على النمو الطبیعي  ،حسیة تثیر في الصغیر الرغبة في االستكشاف والتعلم

  .)5(ومساعدته على التكیف االجتماعي في بیئته ،البیولوجي
 1907وفي سنة  ،فال األحیاء الفقیرة في رومام أطعهد إلى منتسوري باإلشراف على تعلی 1906وفي سنة " 

 ةأو بیوت األطفال واهتمت منتسوري بثالث )مدارس األطفال(أطلق علیها اسم  فتحت أول مدرسة من ذلك النوع،
ة من تلك المدارس مرشدة أو وكان في كل مدرس، بصحة األطفال وبالتربیة الخلقیة وبالنشاط الجسماني: أشیاء
  .)6( "وكان التعلیم بالمجان، وكانت تلك المدارس تقبل األطفال مابین سن الثالثة والسابعة، ةوطبیبة وحاضن ناضرة

                                     
    .114ص ، فكر العربي، مصر، بس، دار المیم البرنامج التربوي للطفل في مرحلة ما قبل المدرسةتص: زكریا الشربیني، یسریه صادق  )1(
  .175المرجع السابق، ص: شبل بدران) 2(
  .174المرجع نفسه، ص) 3(
     .54ص ، مرجع سابق: صالح عبد العزیز )4(
   .118المرجع السابق، ص: صادق و زكریا الشربیني هیسری) 5(
     .56ص ، مرجع سابق: العزیزصالح عبد  )6(
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وتقوم طریقة منتسوري التربویة على احترامها للنزعة االستقاللیة للطفل ومطالبتها للمعلمة أو المرشدة بأن ال  
الوسائل التعلیمیة والتأكد من أن الطفل وأن یقتصر دورها في توفیر  ،في عملیة التعلیم الذاتي لكل طفلتتدخل 

   .)1(یستخدم الوسیلة كما خططت لها منتسوري
ن إعداد المنهاج التربوي أمر مرتبط بتحدید األهداف وبناء علیه فقد تضمن  ما  منهاج منتسوري عدة أنشطة منهوإ

نشطة المهارات العلمیة وهي كما ا ما تعلق بأهما تعلق بأنشطة الممارسات الحسیة ومنتعلق بالحیاة الیومیة ومنها 
  )2( :یلي

تؤكد منتسوري على أن نجاح تدریب األطفال یتوقف على : األنشطة والتدریبات المتصلة بالحیاة العملیة -2-1
وترى منتسوري أن إشراك الطفل في  ؟ندما یسألهم الصغار كیف نفعل كذاعملیة العرض التي یقوم بها الكبار ع

 :وتتضمن هذه األنشطة اآلتي، ویمكنه من التركیز ومعرفة التفاصیل من مدى انتباههشطة الحركیة یوسع األن

هدفها تحریر الطفل من ...تزریر المالبس ،حمل األشیاء خر،مكان إلى آ ة مثل نقل الشيء مناألنشطة الحركی -
  .االعتماد على الكبار

  .الصحیة مثل تلمیع األحذیة وغسل الیدین أنشطة الرعایة -
  .وترتیب األثاث رعایة البیئة مثل إزالة األتربة ةأنشط -
زیارة  الرفق بالضعفاء، ،مناسبات المختلفةمثل المشاركة الوجدانیة لآلخرین في ال أنشطة الرعایة الوجدانیة، -

 .    المرضى

ویتم تدریب الحواس في هذه األنشطة عن طریق توفیر أدوات وأجهزة  :األنشطة والممارسات الحسیة -2-2
قطع قماش ذات ملمس  وسیقیة،أجراس م صنادیق صوتیة، أوعیة للشم،، ملونةختلفة مثل أقراص خشبیة م

شد انتباه الطفل وتنمیة قدراته على التركیز  س،ومن أهم أهداف هذه المواد باإلضافة إلى تدریب الحوا .مختلف
 .  ومعرفة الخواص الواضحة للمواد

ي تعتبر تقدم منتسوري نشاط الكتابة على نشاط القراءة وه: ادیمیةاألنشطة المتصلة بالمهارات األك -2-3
  :الكتابة والقراءة وهي كاآلتي ب األطفال علىعدة مواد لتدریوقد استخدمت  للكتابة القراءة النتیجة

 . حسب رغبته دیده على الورق وتلوینه بلونا یقوم بتح هندسیً حیث یختار الطفل شكًال : أشكال هندسیة -

ثم یستمع إلى نطق الحرف  ،یقوم الطفل بتحسس شكل الحرف بإصبعه: الملون الورق المصنفر حرف من -
  .بصوت مدرسته

خر بترتیبهم والبعض اآلتتكون من حروف أبجدیة كبیرة یقوم بعض األطفال بارتدائها : حروف أبجدیة متحركة -
  .أو كلمات شائعة یؤدي إلى صیاغة مفاهیم بشكل معین،
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  .  الطول واألحجام لیقوم الطفل بعدها صي المختلفةمجموعة من الع -
بنقدها لریاض  ورائدة حركة تجدیدها، ،یاض األطفالجدیدة لعمل ر الطرق السالیب و األتعد منتسوري مبتكرة و   

وعلى أثر ذلك عملت  ،جه المطبق بآلیة بحتةاهومن، غیر مؤهالت مربیاتتي استخدمت األطفال الفروبلیة ال
هذا ما یمكنه من  ،هكل التجارب بنفس ةللطفل بممارس سمحتو  ،دید عمل ریاض األطفالتجمنتسوري على 

تنظیم المالحظات و  ،حل مشكالتو والتصنیف االستنتاج  والتجریب والمقارنةممارسة النشاط العلمي بالمالحظة 
المتخلفین إلى نه منهج موجه ت الموجهة لمنهج منتسوري من حیث إرغم االنتقاداو  ،اكتساب مصطلحات علمیةو 

إال  ا،العنان له لیتخیل أو یبتكر جدیدً دون ترك  ،فقط في توجیه الطفلویعتمد على الحواس  ،العاهات وذي اعقلیً 
 إلى الحركة واكتشاف العالم التي یحتاج فیها فعًال  ترام میول الطفل في هذه المرحلةج الذي احانه یبقى المنهأ

  .        كان مستواه العقليالمحیط من حوله من خالل الحواس مهما 
وهي برامج نمطیة منظمة تستند إلى النموذج الذي طوره الباحثان كارل : منهاج برامج النشاط األكادیمي -3

 عدادهم للمرحلة المدرسیة الالحقةبیرنر وسیجفرید انجلمان لتطویر المهارات األكادیمیة ألطفال ما قبل المدرسة وإ 
من تخطیط الخبرات التربویة إلى مبادرة المعلمة المدربة الواعیة بالشيء الذي تحاول أن ا وهذا البرنامج یترك كثیرً 

   .تستعیض عن ذلك بالتكرار والتدریبو ، وترفض هذه البرامج فكرة أن األطفال یتعلمون عن طریق اللعب ،تحققه

ا في ثالث تدریب األطفال یومیَ إن طریقة التعلیم في برنامج النشاط األكادیمي جادة بصورة كبیرة؛ إذ یتم      
باعتبارها مركز الثقل في  القراءة والتعبیر اللغوي والحساب،دقیقة على  30إلى  20فترات تتراوح كل منها ما بین 

جوهریة في تحقیق اإلنجاز الخبرات التي تتضمنها برامج النشاط األكادیمي؛ لتعلیم المضامین األساسیة وال
الذي صممت خبراته لتقدیم التعلم األكادیمي  لبرنامج في نظام دیستار التدریسيا اوظهرت تطبیقات هذ، المدرسي

  .)1(ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة في اللغة والحساب
  

انتشرت ریاض بفضله الذي و  ،ه فروبلقدمالمنهاج الذي  ضیري كثیرة ومتعددة لعل أبرزهامناهج التعلیم التحإن 
س وترك الحریة للطفل في ومنهاج منتسوري المعتمد على الحوا ،ا ال نظیر لهارً ي دول العالم انتشأطفال وشاعت ف

 متمثلة في اللغة والحسابومنهج النشاط األكادیمي الذي یركز على تعلیم الطفل المهارات األكادیمیة ال ،االختیار
  .  ویرفض فكرة اللعب أو مهارات الحیاة الیومیة والمهارات الحسیة
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ق تطر البد أن أ ،بعد أن تناولت مناهج التعلیم التحضیري :وخصائص مرحلة الطفولة المبكرةالمنهاج  -1
فحاجات طفل مرحلة الطفولة  ،ص وحاجات كل مرحلة تعلیمیة یمر بها الطفلئبخصا للمنهاج التربوي وعالقته

الطفولة الوسطى أو المتأخرة، بحیث تفرض خصائص المرحلة  المبكرة تختلف عن حاجات وخصائص مرحلة
دون غیره من المناهج حیث تظهر العالقة بین النمو في مرحلة الطفولة المبكرة والمنهج أو ما یجب  ،منهج معین

     :)1("مراعاته عند التخطیط التربوي ما یلي
  .، كما دعا إلى ذلك كل من تیلر وتاباضرورة اشتقاق األهداف وصیاغتها من حاجات الطفل ومراحل نموه" -
اشتمال عناصر المنهج ومحتویاته في كل مادة دراسیة على جوانب النمو المختلفة للتلمیذ، بمعنى مراعاة  -

في والجانب االجتماعي، أي التفاعل مع المعلم والزمالء  الحركة الذاتیة الكتساب الخبرات الجانب الجسمي أي
ثارة األسئلة والوصول إلى نتائج واالهتمام بالجانب العاطفي الذي یكتسب  علیميالفصل لتحلیل الموقف الت وإ

 .شعور التلمیذ نتیجة شعور التلمیذ باالرتیاح للمدرسة والمعلم والزمالء والمادة الدراسیة

عطاء كل تلمیذ الفرصة لل على النشاط الذاتي للمتعلمتركیز ال - لى ع تعبیر عن نفسه في كل موقف تعلیمي،وإ
 .اعتبار أن النمو مختلف من فرد آلخر

ن الخبرات المتعلمة یجب ن النمو یتمیز بالتتابع والتدرج؛ لذا فإوذلك أل ؛التدرج في صیاغة الخبرات والمعارف -
 .أن تعتمد على الخبرات السابقة

ن النمو أل صر الموضوع؛ى التفصیل الدقیق لعناثم اللجوء إل ،لى إدراك المعاني الكلیة لألشیاءتعوید التالمیذ ع -
ثم یلجأ  معنى اإلجمالي،مثال من حیث ال د القصیدة الشعریةفعلى التلمیذ أن یدرك أبعا .یتسم بالتكامل والتمایز

 .المعنویات والمدركات العقلیةبالمحسوسات في التعلیم ثم  یجب البدءلتفسیر، كما ل

وضرورة اشتمال المنهج من خالل طرق  والتفكیرطریق االستكشاف والبحث  تشجیع التالمیذ على التعلم عن -
التدریس على تدریب التالمیذ على استخدام األسلوب العلمي لحل المشكالت من خالل االستكشاف والبحث، كما 

 .یجب أن نشجع التالمیذ على اكتساب التفكیر الناقد، والتفكیر المنطقي

أو أكبر عدد منها ألنها وسائل اتصال الفكر اإلنساني  هذه المرحلة على استخدام الحواس تشجیع التالمیذ في -
 .بالبیئة، فالنظر إلى المعلم وسماع حدیثه لیسا كافیین الكتساب الخبرة المعقدة

مرحلة االبتدائیة الألن الطفل في  ؛مع أسالیب اللعب الجماعي - جنبا إلى جنب–ضرورة استخدام المناقشة  -
ا یمیل إلى النقاش والمحاورة معهم ومع معلمه للوصول إلى إجابات على وجه الخصوص یمیل إلى زمالئه، كم

 .عن أسئلته المحیرة

والتحدث معهم بقدر اإلمكان بالفصحى لكسر  للغة عن طریق التقلید الصحیح لهاضرورة إكساب التالمیذ ا -
تبطة بالبیئة، ثم حاجز الفوارق بین العامیة والفصحى، والبدء معهم بكلمات وجمل وعبارات سهلة وقصیرة ومر 
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التدرج في الصعوبة حسب العمر العقلي والزمني، شریطة أن یكون التلمیذ قد مر بالخبرات األقل في المستوى من 
  .                  "قبل

اد مناهج تربویة هناك مبادئ ینبغي مراعاتها عند إعد :مبادئ تنظیم مناهج تربیة الطفل في الطفولة المبكرة -2
   :)1("حیث تصنفها حنان عبد الحمید العناني كما یلي كرة،للطفولة المب

  :هي ،أو ما یتوقع من األطفال تعلمه المبادئ التي تتعلق بالمضمون -2-1
بینما ، ویقصد بالمحسوس دنیا األشیاء واألحداث الحاضرة والمرئیة  ،إلى المجرد یتجه التعلیم من المحسوس -

فمن األیسر أن  كار التي تدل على أشیاء أو أحداث،األشیاء الحقیقیة واألفیقصد بالمجرد دنیا الرموز التي تمثل 
  .نقارن بین الیابس واللین بلمس إسفنجه أو قالب آخر

فمن  الوحدات أو المتغیرات أو األحداث،یتجه التعلیم من البسیط إلى المعقد ویتزاید التعقید كلما ازداد عدد  -
وحدة كذلك یزداد التعقید كلما قلت الفروق  15دات من أن یعمل في األیسر على الطفل أن یعمل في خمس وح

  .بین المتغیرات
 المفاهیم التي لم تعد صالحة بعد فالخبرات تدفع األطفال إلى إعادة بناء ،یتجه التعلیم من الحقائق إلى المفاهیم -

قد خبر  ر ینمو بعد أن یكون الطفلفمفهوم طی ا العالقات بین األشیاء والوحدات،كلما فهمو  ومفاهیم األطفال تنمو
       .             كلما ازداد عدد األشیاء التي یعتبرها الطفل طیور و بأنواع مختلفة من الطیور،

فالخبرات المألوفة أو التي ال تتضمن إال القلیل من الحقائق المجهولة  ،یسیر التعلیم من المعلوم إلى المجهول -
والمعلومة الجدیدة ینبغي أن ترتبط  تي تكون كل عناصرها جدیدة تقریباخبرات الهي أسهل في االستیعاب من ال

  .بما هو معلوم
  :أو بكیفیة تعلم األطفال :المبادئ التي تتعلق بالعملیات -2-2
ثم إلى حل المشكالت وتختبر المواد الجدیدة  ،ینتقل الطفل من االستطالع إلى التجریب وتحقیق الفروض  -

تستخدم و  ،جریب الكتشاف حقائق أخرىفات المألوفة وغیر المألوفة قبل إجراء المزید من التللتعرف على الص
یمكن للطفل  ،فبعد اكتشاف كیفیة دق مسمار في الخشب دیدة لحل مشاكل بها عناصر إضافیة،المعلومات الج

  .اأن یستخدم هذه المعلومات في حل مشكلة لصق قطعتین من الخشب معً 
ابتكار أشیاء ) ج(االستفادة من الذاكرة إلى ) ب(تقلید أو نقل األشیاء واألحداث المرئیة إلى ) أ(ینتقل المتعلم  -

  .وعملیة تقلید األحداث المرئیة أسهل من استعادة األحداث الموصوفة وغیر المرئیة أو أحداث جدیدة
مشاعر اإلنسان  في إطار وًال والخبرات تعالج أ ،ینتقل الطفل من التعرف إلى الذات إلى التعرف على اآلخرین -

ا ما نالحظ االحتكار قبل وكثیرً  ا حول ذاتهطفل بدایة یكون متمركزً ا إذا علمنا أن الخصوًص  وتصوراته ومفاهیمه
حیث یحتكر صغار األطفال كل األدوات قبل أن یدركوا مدى حاجة  ،وخاصة على مائدة الصلصال ،االنقسام

  .اآلخرین لنفس هذه األشیاء
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و أرقام فتعلم أسماء األشیاء  ،حیحة للمرانرجح أن یتعلم الطفل أشیاء تختار له لو اتبعت القواعد الصمن األ -
إیقاعیة یمكن إتقانها بصورة أفضل لو تم التدریب علیها تحت وحفظ أغنیة وتعلم رقصة  ر المعطفالعدد وتزری

  .الشروط التي تؤدي إلى النجاح
القص  ىفاألطفال یقبلون عل على األنشطة إذا ما صاحبها تعزیز،اظب من األیسر على الطفل أن یختار ویو  -

ون عن طریق ، أي أنهم یكافؤ ا لإلرضاءوترتیب األدوات ومواد اللعب عندما تكون هذه األنشطة مصدرً  بالمقص
  .وهي التي تأتي نتیجة الرضا الداخلي أو المدح الخارجي ،إحساسهم بالكمال واإلنجاز واإلتقان

  
 المرحلةة منهاج دراسي خاص بالطفولة المبكرة ینبغي مراعاة مجموعة من الخصائص التي تمیز هده لصیاغ    

عداد هذا المنهاج، ساهم في تنظیموجملة من المبادئ التي ت سهل على الطفل أن یتعلم أشیاء تختار له إذا ما یف وإ
 ر من شرط یساعد على تثبیت التعلم،كما أن استخدام المهارات تحت أكث تنوعت التدریبات والطرق واألدوات،

  .      یتضمن إتقان استعمال المقص االستخدام الناجح له في األشیاء المختلفةفمثًال 
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 :  

ر الطفولة المبكرة تمتد من ثالث سنوات إلى خمس سنوات من عمالتعلیم التحضیري أو مرحلة مرحلة طفل 
ن تسمیة هذه المرحلة  سمیها البعض مرحلة قبیل المدرسیةیدخل بحلولها مرحلة التعلیم التحضیري التي ی ،الطفل وإ

وما وفره للطفل خالل بمرحلة قبیل المدرسة أو الطفولة المبكرة أو مرحلة التعلیم التحضیري تعود لطبیعة المجتمع 
أقل من تمیز بمیزات عامة منها استمرار النمو بسرعة ولكن ة یالطفل في هذه المرحلوعلى اعتبار أن  هذه المرحلة

 ،وزیادة المیل إلى الحركة والشقاوة ،والتحكم في عملیة اإلخراج ،یولوجيواالتزان الفس ،سرعته في المرحلة السابقة
ض وهناك بع...والنمو السریع في اللغة، نمو ما اكتسب من مهارات ،ومحاولة التعرف على البیئة المحیطة

ومن أمثلة  .ا ما تكون مضللةشدید ألنها كثیرً  ؤخذ بحذرولكننا نود أن ت ،اعض ونسمعها كثیرً التعمیمات یذكرها الب
 ،وأطفال الرابعة مخاطرون، وأطفال الخامسة مبتهجون ،وأطفال الثالثة مبتكرون ،ة سلبیونأطفال الثانی :التعمیمات

  .مظاهر النمو ومشكالته علىقوف و الل حیث سیتضح من خال )1(وأطفال السادسة اجتماعیون
ولكن أقل  ،هیتمیز الطفل في هذه المرحلة باستمرار عملیة نمو : مظاهر نمو طفل مرحلة التعلیم التحضیري -1

ویمكن إجمال هذه المرحلة في  ،وزیادة تفاعله االجتماعي داخل األسرة وخارجها ،مما كانت علیه من قبل
فة ونمو على مستوى الجسم عقلیة والنفسیة واالجتماعیة، حیث تظهر تغیرات طفیالمظاهر الجسمیة والحركیة وال

حاول معرفته وهذا ما سأ ،الذات الفردیة الخاصة وبدایة بناء ،لتعرف على العالم المحیطلوكثرة األسئلة  والسلوك
  :من خالل عرض مظاهرة النمو التالیة

ا  ووضعً ا وشكًال ا وحجمً وكیفً  اتغیر التشریحي كمً البیتضمن النمو الجسمي :"مظاهر النمو الجسمي -1-1
ا بصفة خاصة من ناحیة والنمو الجسمي في هذه المرحلة مهم من ناحیة الزیادة في الحجم ومهم أیًض  ناونسیًج 

 تمیزت انتقالیة مرحلةا یمر الطفل بوخالله ،نمو الطفل من الثانیة الفترة )6-2(سنوات  وتعد .)2(النمو الحركي
 .)3(السنة في بوصات 6حوالي: تقریبا ثابتال لجسديا النموب

تستمر األسنان في الظهور ویكتمل عدد األسنان المؤقتة اللبنیة، ویبدأ تساقطها " ومن مظاهر النمو الجسمي
وذلك حسب تركیبة  ،ویعاني الطفل في هذه المرحلة من عملیة التسنین ،لتظهر األسنان الدائمة في سن السادسة

ا، ا سریعً ا بطیئا ویصل في هذه المرحلة إلى مثل حجم رأس الراشد، وتنمو األطراف نموً الرأس نموً  الجسم، وینمو
-8- 7- 6(ا بمعدل ا نسبیً ویزداد متباطئً ...الطول بإمكانیة النمو لدى الطفل،وینمو الجذع بدرجة متوسطة، ویتأثر 

لجذع واستطالة العظام وفقدان الشحم سم، ویالحظ أن نمو الطول یبرزه نمو ا)6- 5- 4-3(سم خالل السنوات )9
كما ، سنوات 3سنتیمترا في عمر 95ویصل طول الطفل في المتوسط  .)4(الذي كان مالحظا خالل فترة الرضاعة

                                     
  .193-192مرجع سابق، ص: د السالم زهرانحامد عب) 1(
  .36، ص2001، عمان، األردن، 1، دار الفكر، طمدخل إلى ریاض األطفال: محمد عبد الرحمن عدس) 2(

.Editions de Vecchi S.A. paris.2002 p 48. le développement de l’enfant:  M.A Moioli )3 (  
  .192جع سابق،صمر :  د السالم زهرانحامد عب) 4(
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الحظ أن التغیر في الوزن والحجم في هذه المرحلة أبطأ منه والم .)1(یزداد الوزن بمعدل كیلو جرام واحد في السنة 
ویبدأ قدر أكبر من  ،ظ أجهزة الطفل العظمیة من النضوجما نمو الهیكل العظمي فیزداد حأ. في المرحلة السابقة

 ،المرحلة غیر ناضج هذه ویظل الهیكل العظمي في ،العظمي للطفل في التحول إلى عظامالغضاریف في الهیكل 
مما یزید  ؛ذي قبل ویسیر النمو العضلي بمعدل أسرع عن ،ا وصالبة مع النموا وعددً صحجموتزداد عظام الجسم 

 تلك إلى أقرب الفیزیائیة الخصائص یأخذا وأن للطفل العام المظهر تغیر النظر في للوالدین یمكن"و.)2(الوزن
كما  ا،تمامً  یختفي أو قلی سنة 2 سن ایتعدى تقریبً  حتى النحیل للجسم امظهرً  أرق هو الطفل: الكبار الحي للكائن

أنه فیه  یقولون) ینمو ال فهو جدا، رقیق طفل( لعدم نمو الطفل حیاناأل بعض في یقلقون بعض الوالدین أن
 أمر هذا أن، رغم األطفال طبیب دور حیاته من األولین العامین مع مقارنة ،طفلهم نمو لمعدالت اضطرابات

 .)3(بعمره یتعلق فیما للطفل الطبیعي التطور مع اتمامً  ومتوافقة طبیعي

  . )4(":یلي والمربین ما اآلباء ولمراعاة النمو الجسمي وجب على 
  .ا من العام الثالث من عمر الطفلا اعتبارً وفحص األسنان مرتین سنویً ، االهتمام باألسنان ونظافتها -
  تجنب الطفل الحوادث التي قد تؤدي إلى عاهات أو عوائق معوقة لنموه -
  .   الفردیة واضعین في الحسبان الفروق صغر حجم الطفل أو قصره عدم القلق بخصوص  -
  .الدرایة الكافیة بوسائل الحكم على تقدم الطفل واطراد نموه -
واالهتمام بتغذیة لتقابل متطلبات النمو ، واالهتمام بتحصینه ضد األمراض العنایة بصحة الطفل الجسمیة -

  . المطرد
صحته الجسمیة ونظافته ولمراعاة جانب النمو الجسمي للطفل في هذه المرحلة وجب على الوالدین العنایة ب    

واحترام مواعید الفحص الطبي والتطعیم المرحلي لمقاومة األمراض المعدیة وعالجها على اعتبار جسمه في هذه 
  .التغذیة وغیرها لكساح وفقر الدم وداء السكري، وسوءالمرحلة ضعیف ال یستطیع مقاومة األمراض مثل مرض ا

ا في هذه المرحلة من ردود الفعل العامة التي تحیط النفعالي  تدریجیً ینمو سلوك ا: مظاهر النمو االنفعالي -1-2
 ا ما نرى الطفلحیث كثیرً  ظروف والمواقف واألفراد واألشیاء،بالطفل نحو سلوك انفعالي خاص متمایز یرتبط بال

، ها بشكل فجائيحیث تظهر في بدایة هذه المرحلة حدة االنفعاالت وتنوعها وتقلب یقلد انفعال شاهده من أبیه وأمه،
والخوف ، ثل الخجلوتدور معظمها حول الذات م االنفعالیة بشكل تدریجي ومتمایز كما یستمر نمو االستجابات

بأن مطالب  ویرى العلماء والتعبیرات الخاصة بنوبات الغضب والثقة بالنفس أو الشعور بالنقص والشعور بالذنب
   .)5(التعبیر للغة وزیادة القدرة علىومعرفة ا النمو الجدیدة

                                     
  .258ص، 2000، مصر، اإلسكندریة، المكتبة الجامعیة ،-الطفولة والمراهقة-علم نفس النمو :رمضان القذافي) 1(
  .193-192مرجع سابق،ص: حامد عبد السالم زهران) 2(

M.A Moioli : .p.cit.p 48-49. )3 (  
 .144-143 ص، مرجع سابق: رائد فخري أبو لطیفة، جمال عبد الفتاح العساف )4(

  .266ص، المرجع سابق: رمضان القذافي) 5(
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  :)1(ومن مظاهر هذا النمو في هذه مرحلة 
 .ا محل االستجابات االنفعالیة الجسمیةزیادة تمایز االستجابات االنفعالیة خاصة اللفظة منها لتحل تدریجیً  -

لطفل تركز حب او  ،نوع واالنفعال من انفعال إلى آخرا فیها، كما تتمیز بالتاالنفعاالت بالشدة وتكون مبالغً تمیز  -
 بهذه المرحلة حول الوالدین

ظهور االنفعاالت المتمركزة حول الذات مثل الخجل مشاعر الثقة بالنفس، الشعور بالنقص ولوم الذات  -
 ،یزداد الخوف ویقل حسب درجة الشعور باألمن والقدرة على التحكم في البیئةو  .واالتجاهات المختلفة نمو الذات
 .اوتنوًع  اوتزداد كذلك مثیرات الخوف عددً 

ویصاحبها العناد والمقاومة والعدوان  ،اظهور نوبات الغضب المصحوبة باالحتجاج اللفظي واألخذ بالثأر أحیانً  -
شباع حاجاته  .عند حرمان الطفل وإ

عرشه، فتظهر ویشعر كأنه عزل عن  ،تأجج الغیرة عند میالد طفل جدید، فیشعر الطفل بتهدید رهیب لمكانته -
من والدیه إال الترحیب، وفي  بها أخوه القادم الجدید وال یلقى فیقوم بأنماط سلوكیة یقوم ،نكوصلدیه سلوكیات ال

 ".نهایة هذه المرحلة یمیل الطفل نحو االستقرار االنفعالي

حیث یتعامل معها في مواقف  ،ا في نمو الجانب االنفعالي بشكل سلیم بالنسبة لطفلهاا رئیًس وتلعب األم دورً "  
الضبط المرتبطة بجوانب  وغیرها من سلوكیات ،والتدریب على ضبط التبول والتبرز ،والفطام ،رضاعةكثیرة كال
ً ویجب ترك الفرصة للطفل للتعبیر عن انفعاالته بصورة سلیمة خصوًص  ،انفعالیة  اا عندما یكون الموقف متعلق

د ما یصدر منهم تشجیع أو توبیخ فله ألنه لكل من هؤالء منزلة كبیرة في نفس الطفل فعن ؛باألم واألب أو المعلم
   . )2(اا أو سلبً أثر كبیر إیجابیً 

  : )3(مراعاتها المتصاص انفعاالت الطفل، وتتمثل فیما یليوالمعلمین وهناك أمور ینبغي على الوالدین  
شباع حاجاته - ضبط  تعلیم الطفلو  .توفیر الشعور باألمن والثقة والكفالة واالنتماء والسعادة عند الطفل وإ

 .حمایته من األصوات والمشاهد المخیفةو  .االنفعاالت من هذه السن المبكرة

وخطورة العقاب خاصة .خطورة كبت االنفعاالت مما یهدد الصحة النفسیة للطفل ویؤدي إلى انحراف سلوكه -
   .مرغوب فیه ویؤدي أیضا إلى الخنوعالعقاب البدني، فالعقاب ال یؤدي إال إلى كف السلوك غیر ال

خطورة االعتماد الكامل على الخدمات و  .األوامر والنواهي یجب أن تكون لصالح الطفل ولیس لصالح الكبار -
ذا كان البد من االعتماد علیهن فیجب العنایة والدقة في اختیارهن ،والمربیات من حیث الشخصیة وطریقة  ،وإ

 .المعاملة والخبرة

                                     
  .65-64، صمرجع سابق :صالح محمد على أبو جادو) 1(
، 1، دار الفضـیلة، طالصـحة النفسـیة مـن منظـور إسـالمي بـین علمـاء االجتمـاع وعلمـاء الـنفس: صالح بن إبراهیم عبـد الطیـف الصـنیع) 2(

  .291ص ،2005، السعودیة، الریاض
  .216مرجع سابق،ص: السالم زهرانحامد عبد ) 3(
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خطورة توجیهه بفرض األوامر والنواهي في و تهكم أو سخریة معاكسة أو  خطورة جعل الطفل موضع تسلیة أو -
صرار  .أو تكلیفه بما ال یطیق، وخطورة نبذ الطفل أو اإلعراض عنه ،غلظة وإ

الثبات في معاملة الطفل وعدم التذبذب في الثواب و  الحرص عند إرسال الطفل ألول مرة إلى دار الحضانة -
في االتجاهات والمعاییر وتجنب التقلب   ،نسبة لنفس السلوكة وغض النظر بالأو بین المحاسب ،والعقاب
  .وتجنب القیام بسلوك ینهون عنه الطفل  ،السلوكیة

      .توزیع الحب والعطف والرعایة بین األطفال في األسرة حتى ال تتولد الغیرة بینهم -

وفهم القواعد المنطقیة ، م الجملبحیث یمكنه استخدا ،یتقدم الطفل في نموه اللغوي:" مظاهر النمو اللغوي -1-3
من المظاهر المهمة " ة وقدراته على اإلنصات والمناقشةكما تزداد معارفه ومهاراته اللغوی ،والتركیبات أو مقارنتها

في النمو اللغوي للطفل تزاید الدقة في استخدام الكلمات والقدرة على اختیار األلفاظ والعبارات التي تؤدي إلى 
فطفل ، ویمكنه النطق بها ،ناولهتالبسیطة التي في م، )1("وكذلك التعرف على مختلف األلفاظ ،مختلف المعاني

مرحلة التعلیم التحضیري ال یستطیع استعمال كلمات كثیرة للتعبیر عن أحاسیسه لمحدودیة قاموسه اللغوي ومعظم 
  . یریدهعباراته یتخللها إشارات وحركات تعبر عن الشيء الذي 

ال في مختلف المستویات ا من طرف األطف في المرحلة االبتدائیة مفهومة جیدً لغویة األكثر استعماًال والمفردات ال"
األسئلة تكون  ا في مختلف األقسام،ات األكثر فهمً  من بینها التركیبونسبة األخطاء تكون أكثر اعتداًال  ،التعلیمیة
لقصور اللغوي المألوف المالحظ عند األطفال األخطاء المالحظة متوافقة مع مستوى ا... كم؟ كیف؟ : كما یلي

  .    )2("سنوات 7إلى  5في عمر 
تساع ثقافته نه یزید من معرفته، باإلضافة إلى اخاصة في تنمیة شخصیة الطفل حیث إ للنمو اللغوي أهمیة

طالعه مما یساعده  ن فللغة أثر كبیر على الطفل حیث یستخدمها بدافع م .في معرفة محیطه االجتماعيوإ
وظیفتها االجتماعیة باعتبارها الوسیلة األفضل واألسهل لالتصال مع اآلخرین، فهي لغة التخاطب فیما بین 

نهم، كما أن النمو اللغوي للطفل یتأثر بالمحیطین به فیقوم یوهي والوسیلة األیسر لتبادل األفكار ونقلها ب ،األطفال
غة المستعملة عند هؤالء األطفال مع آبائهم ال تختلف في فالل" ،اتهم وعباراتهم خاصة من المقربینبإعادة كلم

  . )3("تعقدها عن تلك اللغة المستعملة من عند نفس األطفال مع المخاطبین البالغین
ا تأثیر بارز في تطویر لغة وله..ما یتأثر الطفل بوسائل اإلعالم التي یشاهدها ویسمعها من إذاعة أو تلفزیون ك

من عوامل  فوسائل اإلعالم عامل"عن حاجاته  بها عند ما یعبروعبارات یستعین  ااظً یكتسب منها ألف الطفل إذ
وهذا یجعل المسؤولیة كبیرة على معدي برامج األطفال في وسائل اإلعالم  ،تحسین النمو اللغوي عند الطفل

ات الخاصة بالطفل وطیور الجنة وغیرها من القنو  spstonمثل قناة قادة المستقبل  )1(المختلفة في هذه المرحلة
                                     

  .116، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، د س، صعلم النفس الفسیولوجي: محمد أحمد محمد عبد اهللا) 1(
..Pierre Madriaga. Bruxelles. p 75 enfant et la construction du langage–l’interaction adulte : Rondal (j A) )2 (  

Rondal (j A): o.P.cit. p 85. )3 (  
  .49، ص2006، عمان األردن،1، دار جریر، طوسائل اإلعالم والطفولة :باسم حوامدة، شاهد ذیب أبو شریخ، أحمد رشید القادري) 1(
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كسابهم المفردات والتراكیب ا هامً وتؤدي دورً  .والتي یظل الطفل في اتصال مباشر معها ا في تطویر لغة األطفال وإ
   .اللغویة

    )2( :مراعاتها تتمثل فیما یليوالمربیة والمعلم وهناك أمور ینبغي على الوالدین 
وتعویده على  ،مما یساعد في النمو اللغوي ،الكالم االهتمام بحكایة القصص لألطفال بهدف التدرب على -

 .تجنب استخدام األلفاظ البذیئة وألفاظ السباب الشائعة

واالهتمام بسعة المفردات النشطة التي وتقدیم النماذج الكالمیة الجیدة  اا صحیًح رعایة النمو اللغوي نموا سویً  -
 .لة وسالمتها واإلبانة بحسن النطقل الجمیستخدمها الطفل في حیاته الیومیة واالهتمام بتدرج طو 

  .عمل حساب مشكلة العامیة والفصحى واختالفها عند تعلیم الطفل الكالم -
ویطلق على هذه المرحلة بأنها  ،بالنمو السریع في الناحیة العقلیة" تتمیز المرحلة: مظاهر النمو العقلي -1-4

عاب والتعرف على محیطه في محاولة منه لفهم واستیلكثرة األسئلة التي یطرحها الطفل  )3(مرحلة السؤال
وماذا؟ وأین؟ ومتى؟  فكثیرا ما نسمع أسئلة كثیرة حول لماذا؟ ،في ظرف قصیر ویحاول أن یفهم ذلك االجتماعي،

بعض  ا تصل فيلبه من المحیطین به غالبً ویلح في ط لة استفساریة عن كل شيء لم یفهمهوكیف؟ فهي أسئ
، فالطفل في هذه المرحلة یسعى للتعرف على األشیاء التي تثیر انتباهه لیفهم بذلك الخبرات األحیان إلى اإلحراج

ا یستطیع به مالحظة األشیاء واألحداث ویحاول التعبیر عن ردود أفعاله التي یمر بها، فهو یصطنع لنفسه أسلوبً 
من ) بنجامین بلوم(عالم النفس  قد أثبتو  دیه القدرة على التبصر فیما حوله،العاطفیة بالحركات حیث یصبح ل

 ،من النمو في ذكاء الطفل على األقل یتكون خالل السنة األولى من عمره  )%20(خالل دراسته أن نسبة 
حتى السنة الثالثة  (82%) ،منه حوالي السنة الثامنة  (80%)و ،یتكون حوالي السنة الرابعة همن (50%)وأن

   .)4(عشر
قدراته على حل المشكالت في  وذلك بدراسة الطفل قام بها ألفرد بیني وسیمون دراسات على ذكاء "كما أكدت  

حساب مفردات : أو مواقف في الحیاة االجتماعیة ،...معرفة عامة تخزین الجمل: مثل حیاتیة عادیة مواقف
بتین وكانت النتیجة في سن الخامسة دلیالن محققان حیث أن متوسط األطفال في هذه السن قارنوا بین عل...

                .    )5("رسم مربع  .ا إلى األثقل بینهماوأشارو 
خاصة عند ، استنتاجیه مثل السب والتهدید الً سنوات األطفال یستطیعون استعمال أشكا 4إلى  3وابتداء من سن "

ذلك بإدخال و  ؛ؤون باستعمال العملیات التبریریةسنوات یبد 5أو  4نحو ، حل النزاعات وتبریر حاجیاتهم ورغباتهم

                                     
  .212مرجع سابق،ص: حامد عبد السالم زهران) 2(
  .42ص، مرجع سابق: عزیزة محمد أحمد الشیبان) 3(
  .73، ص2001، القاهرة، مصر، 01، دار الفكر العربي،طتكاملة لطفل الروضةاألنشطة الم:هیام محمد عاطف) 4(

.. Imprime .paris. France.2005. p 83 introduction a la psychologie : Alain (A) )5 (  
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حصاء الوقائع نحو  )واقعیة(عناصر عملیة   یحسن خاصةو  ،فهم قواعد المحادثة والمجادلةو  ،سنوات 6أو  5وإ
           .    )1("ضرورة احترام األدوار في الكالم

  :)2(أهمها ممراعاتهما في النمو العقلي ألطفالهوالمربین وهناك أمور ینبغي على الوالدین  
تاحة الفرصة ،أمام الطفل لینموتوفیر الوقت  - تلیستكشف وإ تاحة المثیرات المالئمة  ،احة الحریة له لیجرب، وإ وإ

 .للنمو العقلي وتنمیة الدوافع

وتدریبه على  ،ومتى یسأل ،االهتمام باإلجابة عن تساؤالت الطفل بما یتناسب مع عمره العقلي، وتعلیمه كیف -
 .غاني وسماع األناشید وحب القصص في تقویة ذاكرتهواستغالل حبه لأل دةصیاغة األسئلة الجی

واالهتمام بالقصص  ،والعالم الخارجي والواقعي بسالم مساعدة الطفل في عبور الهوة بین عالمه الخیالي -
وتجنب المبالغة في القصص الخیالیة، رغم أهمیتها في اتساع خیال الطفل وخصوبة تفكیره حتى ال  ة،التربوی

 .وتقویة نموه العقلي الحقائق المحیطة بهي ذلك لتشویه یؤد

وتنمیة الخبرات المتنوعة واستغاللها في  ،بسیط والتلوین في عملیة التشخیصاستغالل هوایة الطفل للرسم ال -
. مع إتاحة فرصة ممارسة أشیاء مختلفة وأشیاء متشابهة لیدرك أوجه الشبه واالختالف بینها ،تنمیة قدراته المختلفة

  . تكار عنده في هذه السن المبكرة من خالل استخدام اللعبوتنمیة االب
تاحة الخبرات الحیة والتوجیه السلیم تساعد الطفل في تكوین  - رعایة تفكیره وتهیئة الجو الفكري الصالح وإ

لى استمتاعه بت ، یؤدي إلى معالجة مشكالته بصورة قویةا فعاًال ا منظمً ا واضًح مفاهیمه تكوینً   فكیره وهو یسلكوإ
 .واالنتقال منه تدریجیا إلى المعنوي ،والبدء معه بالمحسوس ،طریقه نحو أهدافه

وتزویده بقدر مناسب من  ،قبل أن یكون قد تم استعداده لذلكا إلى القراءة والكتابة تجنب دفع الطفل دفعً  -
     .          المعلومات عن الدراسة قبل دخولها بما یثیر اهتمامه قبل أن یبدأ الدراسة

نمو الجهاز ی"في هذه المرحلة بعدة میزات الفیزیولوجي للطفل یتمیز النمو  :مظاهر النمو الفیزیولوجي -1-5
الرجع  وهذا یؤدي إلى التغیر في سرعة انتقال الباعث العصبي مما یؤدي إلى انخفاض زمن ،العصبي بسرعة

وتنمو  ،زداد طول الهیكل العظميوی ،وتتصلب الغضاریف وتتحول إلى عظام ،كلما تقدم الطفل في العمر
   .)3(" المعدة  وتزداد سعة ،وتقل ساعات النوم ،ویزداد ضغط الدم ،ویصبح التنفس أعمق العضالت

وذلك  ،أمراض سوء التغذیة وفقر الدم والسمنة المفرطة الــضروري مراقبة وتنظیم طعام الطفل لوقایته منومن 
  )4(:"بمراعاة األمور التالیة

  .والعمل على أن یكون الطفل سعیدا قبل ذهابه إلى النوم. لطفل على تكوین عادات نوم صحیةمساعدة ا -

                                     
. Imprime . France.1999. p 55. le Développement Du Langage: Florin (A) )1 (  

  .208-207ص جع سابق،مر  :السالم زهران دحامد عب) 2(
  .50-49ص مرجع سابق، :باسم حوامدة ، شاهد ذیب أبو شریخ، أحمد رشید القادري) 3(
  .197-196ص مرجع سابق، :حامد عبد السالم زهران) 4(



  المنھاج الدراسي في مرحلة التعلیم التحضیري                          الفصل السادس                                     

188 
  

مالحظة على أن إرغام الطفل على أن ینام أكثر من حاجته یؤدي إلى سلسلة من المشكالت السلوكیة  -
، أو االستیقاظ المبكر مثل رفضه الذهاب إلى الفراش أو رفضه النوم أو االستیقاظ أثناء  اللیل ،المرتبطة بالنمو

ویجب العمل على  ،ولذلك یجب تجنب اإلصرار على طقوس لیست ضروریة لعملیة النوم ذاتها ؛ي الصباحف
  .توجیه النوم بحیث یتماشى مع المقتضیات االجتماعیة

روتینات وتقدیم ألوان مناسبة متنوعة متكاملة من الغذاء تحتوي على الب ؟وكیف یأكل ؟ماذا یأكل :تعلیم الطفل -
وتشجیع عادات األكل الحسنة مع تجنب إرغام الطفل على األكل  ،الفیتامینات الالزمة لسالمة نموهوالمعادن و 

  .ومعرفة أسباب فقدان الشهیة أو اإلفراط في األكل إذا لوحظ ذلك لتجنبها
ط وتناسق حركات یمتاز النمو الحركي بالحیویة والسرعة والدقة والقوة وانضبا: مظاهر النمو الحركي -1-6

ویستطیع  ،ویجففها وأن یغسل یدیه ،ا على استخدام المعلقة واللعب بالمكعباتفیصبح الطفل قادرً  ،األیدي واألرجل
هي مرحلة  :ویستطیع الكتابة على مراحل ،التلوین وتشكیل األشكال بالمعجونویستطیع استخدام  ،أن یلعب بالكرة

، ویمكن لطفل هذه المرحلة أن یؤدي اللعب الحركي البسیط ،تومرحلة الكلما ،الحرف ومرحلة ،التخطیط
ثم ینتقل إلى القدرة على رسم دوائر وأشكال مائلة  ،اإلمساك بالفرشاة ورسم المخطوط والدائرة وقص األوراقو 

كما أن حركة الطفل في هذه المرحلة متمیزة بین الذكور واإلناث، فالذكر أكثر حركیة من األنثى .)1(ومنحرفة
أما األنثى  ،میل إلى اللعب العنیف الذي یستدعي العضالت، مثل التسلق والجري ولعب الكرة وركوب الدراجةوی

  . فتتجه إلى لعب الحبل والقفز والرسم والكتابة
  )2( :في هذه المرحلة وجب على الوالدین والمربین مراعاة ما یلي

تشجیع الطفل أثناء لعبه ونشاطه حتى ندعم و ، افعةمنه في وجهات ن تحویل النشاط الحركي الزائد واالستفادة -
 .حاجته للشعور بالنجاح

تاحة النشاط الحركي الحر في الهواء الطلق في تلقائیة  ،رهاق الطفل بنشاط حركي فوق طاقتهخطورة إ - وإ
تصل ال  بحیث وضع األدویة والسمومو  .مما یدرب العضالت الكبیرة ؛یر ذلكمثل التسلق والتوازن وغ ،ومرونة

 .إلیها یده

تشجیع الطفل في دار الحضانة على الرسم في لوحات كبیرة بغرض تعویده على مسك القلم واستخدامه  -
عطائه فرصة التشكیل باستخدام طین الصلصال وغیر ذلك  واستخدام المقص واألشغال الیدویةواستعمال الورق  وإ

  . من المهارات التي تنمي العضالت الصغیرة
األطفال باألدوات والمعدات واألجهزة التي تساعد الطفل على اللعب بحریة واستعمال أعضاء تزوید ریاض  -

وتقدیم الخبرات والتعلیمات الالزمة للنمو الحركي السوي، وتجنب التهكم والسخریة منه إذا بدت . الجسم المختلفة
 .حركته غیر منتظمة في بدایة هذه المرحلة ألن ذلك یعقد األمور

                                     
  .50ص مرجع سابق، :باسم حوامدة ، شاهد ذیب أبو شریخ، أحمد رشید القادري) 1(
  .202-200ص مرجع سابق، :حامد عبد السالم زهران) 2(
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وخطورة إجبار الطفل األیسر على الكتابة بالید الیمنى لما  ،بخصوص استعمال الطفل یده الیسرى لقتجنب الق -
وااللتفات إلى حاالت العجز الحركي الخاصة عند بعض األطفال . قد یصاحب ذلك من توتر حركي وعصبي

تهم قبل أن یصاب والعمل على عالجها ومساعدة األطفال ذوي العاهات في تطویر نموه الحركي حسب إمكانا
  ".مفهوم الذات لدیهم بأذى وقبل أن یصابوا بسوء التوافق االجتماعي

اهات الیمین ویستطیع التمییز بین اتج  ،الطفل االتجاهات في هذه المرحلة یعرف:"مظاهر النمو الحسي -1-7
ینظر "حیث نراه ، )1(ألحجاموالمسافات واألعداد والمقارنة بین ا كما یستطیع إدراك األشكال ،والیسار وأعلى وأسفل

    .)2("بغیة بناء مرجع مشترك بینهما تخاطب معهفي وجهة نظر الذي ی) یدقق(ملیا 
  :)3(وتنمو حواس الطفل في هذه المرحلة وتتمیز بعدة مظاهر منها

 .تكامل أداء الحواس ویدرك الطفل كل حاسة من حواسه -

ل وتسهل رؤیة الكلمات الكبیرة ویمیز بین األلوان وقد یتمیز البصر في هذه المرحلة بالطو : حاسة البصر -
  .یصاب الطفل بالصداع لكثرة التحدیق

ویالحظ نمو حاسة اإلیقاع  ،في هذه المرحلة یتطور السمع من حیث قوة التمیز السمعي:" حاسة السمع -
 .الموسیقي، ویفضل الطفل في هذه المرحلة اإلیقاع السریع

وهي الحامض والمالح والحلو أنواع المذاق الرئیسیة في هذه المرحلة أن یمیز بین  یستطیع الطفل: حاسة الذوق -
 . والمر

حاسة الشم بالنسبة للطفل في هذه المرحلة هي حاسة تهدف إلى حمایة الطفل في عملیة التغذیة :"حاسة الشم -
 . من األشیاء الضارة وترتبط في أهدافها بالذوق

ا ویشمل فیستجیب طفل هذه المرحلة لمثیر الید واللمس یكون خارجیً " س الجلدیةویقصد بها الحوا: حاسة اللمس -
 .سطح الجلد وللحواس الخمسة عند الطفل عالقة بإدراكه لألشیاء المحیطة

من قبل ) المدركة(یجب تبسیط المفردات المفهومة "،فیما یخص تطویر السمع والنطق لدى الطفل في هذه المرحلة
ومعرفة التشابه ...ا أمام وأمس وغدً  على وتحت ووراء،: كان والزمان مثلات الدالة على الموتطویر الكلم ،الطفل

في نقل  الطفل تطویر اهتماماته ومهاراته، المعنوي وفقا للكلمات المترادفة والمتضادة وذلك لتحریر التعبیر لدى
        .           )4("أفكاره وأحاسیسه عن طریق الحركة واإلشارة والكالم

  )5(:یجب على الوالدین خالل هذه الفترة مراعاة ما یلي 

 .رعایة النمو الحسي وذلك عن طریق االتصال المباشر بالعالم الخارجي كما في الزیارات والرحالت -

                                     
  .261ص، المرجع سابق: رمضان القذافي) 1(

Florin (A): o.p.cit. p 56. )2 (  
 .51-50ص مرجع سابق، :باسم حوامدة ، شاهد ذیب أبو شریخ، أحمد رشید القادري) 3(

.Pierre Madriaga. Bruxelles.1978. p 168. langage et éducation :Rondal (j A) )4 (  
  .203ص مرجع سابق، :نعبد السالم زهرا حامد) 5(
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 .وتعوید أذني الطفل في الحضانة سماع الموسیقى واألناشید والكالم المنغم والغناء ،تربیة السمع -

ل أو عاهة حسیة وعالجها طبیا واتخاذ اإلجراءات الالزمة تربویا بما یتناسب مع مالحظة وجود أي عط -
  .الطفل

وكیف یعیش في العالم  ؟في هذه المرحلة كیف یعیش مع نفسه یتعلم الطفل:"مظاهر النمو االجتماعي -1-8
لیة التطبیع االجتماعي وتساعد عالقة الطفل بوالدیه في استمرار عم"،)1(؟الخارجي ویتفاعل فیه مع غیره من الناس

زیادة القدرة على التوافق مع ظروف البیئة  لم القواعد والمعاییر االجتماعیةمما یؤدي إلى تع، والتنشئة االجتماعیة
  .)2(االجتماعیة

واتسعت دائرة عالقاته  ،یزداد التفاعل االجتماعي للطفل مع أسرته ومجتمعه كلما ارتفعت درجة تفاعله واحتكاكهو 
یة مع أفراد المجتمع في األسرة  وجماعة الرفاق وریاض األطفال والمسجد والمدرسة وغیرها من االجتماع

ویبدأ هذا النمو عند الطفل حینما یستطیع التمییز بین األشخاص " ،المؤسسات االجتماعیة التي یتردد علیها الطفل
ومن خالل عنایتنا بجسمه ینتبه إلى  ههي حین نطعمه أو نسقیه أو نحمی واألشیاء وأول تجربة له في هذا المجال

آخرین غیره لهم كیانهم الخاص ومهمتهم الخاصة  اوجود من حوله ویجلب ذلك نظره بشكل یشعره أن هناك أناًس 
ن في النمو السلیم لشخصیته أوال وبدایة والطمأنینة اللذین هما عامالن أساسیا ،في رعایتهم له وهذا یشعره باألمن

، فالنمو االجتماعي للطفل یزداد بتفاعله واحتكاكه مع غیره فیزداد بذلك فهمه لما )3(ثانیا نمو وعیه االجتماعي
ة تقام في السنوات األولى من لتعامل مع غیره، فالدعامة الرئیسحوله وفهمه لنفسه فتتسع معارفه وخبراته في ا
مرحلة إلى تعلم القیم واآلداب حیث یحتاج الطفل في هذه ال ،حیاته، فهي تقوم على فكرة التفاعل االجتماعي

والمعاییر االجتماعیة التي تساعد على ممارسة اإلدراك االجتماعي الذي تظهر بشائره حینئذ ومن ثم یستطیع 
  . )4(التمییز بین الخیر والشر

عتذار االالتحیة وتقدیم النفس و : تعلیم الطفل اللغة المستعملة في مواقف اجتماعیة مختلفة مثل"كما یمكن 
الحدیث في مجموعة مع مراعاة وعلى  اآلخرینوعلى تبادل المعلومات مع ، وعلى الكالم أمام مجموعة... شكرلاو 

  . )5("المحادثةنظام 
  
  
  
  

                                     
  .40ص رجع سابق،م: محمد عبد الرحمن عدس) 1(
  .267ص ،مرجع السابق: رمضان القذافي) 2(
  .36ص مرجع سابق، :محمد عبد الرحمن عدس) 3(
  .45مرجع سابق،ص: عزیزة محمد أحمد الشیبان) 4(

. o.p.cit. p 167. langage et éducation :Rondal (j A) )5 (  
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   )1(:وما ینبغي على الوالدین والمربین بصفة عامة مراعاته في هذه المرحلة ما یلي
شباع حاجة الطفل إلى الرعا ،توفیر الجو االجتماعي الصدیق - یة والتقبیل والحب والحنان والفهم والمدح من وإ

واالهتمام بتحسین العالقة بین الوالدین والطفل كوقایة من  ،ان بما ییسر النمو السوي للشخصیةقبل الوالدین واألقر 
 .وكقوة هامة في التوحد الموجب ونمو مفهوم موجب آمن للذات ،حدوث االضطرابات النفسیة

لمجتمع وتقویة المیل االجتماعي عنده وتعلیمه المعاییر االجتماعیة السلیمة وآداب توجیه الطفل لیدرك معنى ا -
داب السلوك حتى یكونوا قدوة وأن یراعي الكبار أنفسهم آ...، السلوك االجتماعي، مثل التعاون واحترام اآلخرین

 .تعوید الطفل على رؤیة الغرباء ومجالستهم ومحادثتهمو حسنة 

  .میر الحي القوى عند الطفلالعمل على تنمیة الض -
وتحدید  یتعرف على أعضاء جسمه"ه المرحلة یرى كولبرج أن الطفل في هذ: مظاهر النمو الجنسي -1-9

لون عندما و فاألوالد ال یصبحون أمهات وال یتح ،ویعرف أن كل جنس یبقى على طبیعته دون تغییر، جنسه
تؤدي إلى تغییر الهویة  التغیرات االصطناعیة الكما یعرف أن  كما أن البنات ال یصبحن آباء، ون،یكبر 

  .)2(فالبنت ال یتغیر جنسها لمجرد ارتدائها مالبس األوالد، الجنسیة
  )3( :من مظاهر النمو الجنسي عند الطفل في هذه المرحلة ما یلي 
ة عند الفضول وحب االستطالع الجنسي لنفسه وللجنس األخر واإلكثار من لمس األعضاء التناسلیة وخاص -

 .األطفال الذین یفقدون الراحة والعطف والحب

التصریح بالرغبة في الزواج من األمهات أو اآلباء وهذا یتطلب من الوالدین والمربین القیام بالتربیة الجنسیة  -
واإلجابة عن  ،حدود األسرةفي للطفل وتعریفه بأسماء أعضائه التناسلیة الخارجیة والصراحة بما یختص به الجسم 

سئلة الطفل حول الجنس بما یتناسب مع مستوى فهمه وبدون تفصیل زائد وبدون انفصال وتعریف الطفل بالفرق أ
   .الجنسي ومعالجة مواقف العبث ،بین الجنسین

  ".تعلیم الطفل المعاییر الخلقیة الخاصة بالسلوك الجنسي -
سؤال الطفل أسئلة " منها ة،رة ومتعددمظاهر النمو الدیني في هذه المرحلة كثی :مظاهر النمو الدیني -1-10

تتعلق بالمیالد والموت مثل من أین جاء أخي؟ من الذي وضعه في بطن أمي؟ أین یذهب المیت؟ یسأل أسئلة 
 ل في هذه المرحلة بإجابات والدیهولماذا ال نراه؟ ویمسك الطف ؟وما شكله ؟أین هو :متعلقة باهللا عز وجل مثل

حتى ینمو ویعید طرحها عبر مراحل النمو الالحقة وال یصل إلى قناعات عقلیة  ،وتبقى األسئلة تدور في ذهنه
  . )4(ودینیة إال بعد مضي فترة من الزمن

                                     
  .226ص مرجع سابق، :لسالم زهرانحامد عبد ا) 1(
  .284ص، مرجع سابق: رمضان القذافي) 2(
  .51ص مرجع سابق، :باسم حوامدة ، شاهد ذیب أبو شریخ، أحمد رشید القادري) 3(
  .52ص مرجع نفسه،ال) 4(
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وتزویده بقصص األنبیاء والصحابة في قالب تربوي  تمام بتنمیة ثقافة الطفل الدینیةینبغي على الوالدین االهو 
 .     داء وتقدیس عبادة اهللا عز وجل ومحبة الرسلمشوق، حتى تترك أثر المحبة والتقدیر لهم واالهت

  )1( :كما یجب على الوالدین والمربین مراعاة الجوانب التالیة في التربیة الدینیة    
دراكه بإشباع حاجاته  - اإلجابة السلیمة الواعیة عن األسئلة الدینیة للطفل بما یتناسب مع عمره ومستوى فهمه وإ

 . إلى االستطالع والمعرفة

  .  تحمل المسؤولیة الكاملة عن النمو الدیني للطفل -
لة  للطفل المرحلة التحضیریة خصائص وممیزات ومظاهر نمو ینبغي على الوالدین والمربیات في مرح   

ومعاملة الطفل على أساسها والمتمثلة في النمو الجسمي والحركي والنفسي والعقلي  التحضیري اإلحاطة التامة بها
 . من أجل تنشئة سلیمة للطفل...والدیني واالجتماعي 

الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى رعایة اجتماعیة وحمایة صحیة  :حاجات طفل مرحلة التعلیم التحضیري -2
وهذا ال یأتي إال بإشباع  ،كبیر لما یحتاجه جسمه الضعیف من األغذیة المناسبة لنموه ووقایة نفسیة واهتمام

  .ة والنفسیة واالجتماعیةالحاجات الجسمیة والعقلی
النمو یحتاج جسم الطفل النامي إلى عدة مواد غذائیة تساعده على ) البیولوجیة: (الحاجات الجسمیة -2-1

كما أنه بحاجة إلى االهتمام بصحته لوقایته من األمراض التي قد تصیبه في هذه  ،وتحافظ على سالمته الجسدیة
 القلب :أجهزة اختبار والهدف والطول الجسم كتلة ومؤشر  التحكم سنوات) 6 إلى 5 من"(المرحلة من العمر 

... األذن تنظیف األسنان وانسداد الفقري العمودالغدد و وسالمة  الفمونظافة  والتناسلیة، التنفسیة الدمویة الدورةو 
 حدة راختبا تجارب وتعزیز الوقایة من الحوادث عناصرو  ،الغذائي التثقیف عن معلوماتو ، الدم ضغط قیاسو 

 .)2(البصر

 )3( :االهتمام بما یليو الجسمیة وجب مراقبة الجسم  لتلبیة حاجات الطفلو 

كالجهاز الهضمي والعصبي والتنفسي (سالمة األجهزة واألعضاء الداخلیة واستعدادها للقیام بوظائفها الطبیعیة  -
 ).والغدد وغیرها من األجهزة داخل الجسم

توفیر الغذاء الصحي المناسب و  .یرة أو المستدامة مثل السرطان والشللعدم وجود األمراض الجسمیة الخط -
غذاء لبعض األطفال إال أنه ال تتوفر فیه ال بأنه الصحي ألنه أحیانا یتوفرثم وصف الغذاء ، لهذه الفترة من العمر

 .ا ال فساد فیهراثیم، ویكون صالًح الشروط الصحیة كالنظافة والخلو من المیكروبات والج

                                     
  .230ص مرجع سابق،: حامد عبد السالم زهران) 1(

:p 52. le développement de l’enfant:  M.A Moioli )2(   
  .281-280ص مرجع سابق،: صالح بن إبراهیم عبد اللطیف الصنیع) 3(
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ألنه ال یستطیع أن یقوم بذلك بنفسه  ؛نظافة والوقایة للطفل إذ توفر للطفل متابعة في تنظیفه بین فترة وأخرىال -
باألشیاء كما یجب وقایته من التعرض لألخطار المحیطة به في البیئة سواء شدة الحر أو البرد أو االرتطام 

   .ء القوى واألصوات القویة العالیةوحمایة حواسه من المثیرات الحادة كالضو  الصلبة أو السقوط علیها
وذلك بأن ال یمنع الطفل من اللعب غیر الخطیر، بل على الوالدین  ،توفر المجال والفرص للنشاط واللعب -

 .توفیر األلعاب المناسبة للسن الذي یمر به الطفل ألن ذلك من مستلزمات النمو السلیم لكل طفل

ن الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري یبدأ عملیاته العقلیة العلیا من ذكاء وتخیل إ :الحاجات العقلیة -2-2
بداع وتذكر واستطالع ویرتبط نموه العقلي بنموه " ویعبر عن ذلك بمجموعة أسئلة التي یطرحها على من حوله، ،وإ

حب المعرفة واالستطالع حاجات أساسیة لطفل هذه وتعد الحركة واللعب و  مي والحسي والحركي ارتباطا وثیقاالجس
  . )1(المرحلة فهو یحصل على المعرفة باستخدام حواسه

سنوات یطرح الطفل سلسلة من التساؤالت حول العالم المحیط به أهمها وأكثرها لماذا؟ إذن من  3وابتداء من سن "
دلیل ) لماذا؟(أولي وعام یستوجب التساؤالت كإثبات ، الممكن دراسة الطریقة التي بواسطتها تتشكل هذه األسئلة

وهي محاولة إلیجاد منطق  ،)األخیر(والسبب النهائي ) المؤهل(على ما قبل السببیة وسطیة بین السبب الفعال 
القصوى إلى ا بالنسبة للطفل تسبب الحاجة من خالل وجهتي النظر هذه لظاهرة تبدو بالنسبة لنا عادیة لكنه

  . )2("التفسیرات النهائیة
 .  )3( :البعض ضرورة مراقبة الطفل في هذه المرحلة ومحاولة محاكاته من خالل مراعاة األمور التالیة هذا یرىل

 .  ثم تزداد بعد ذلك مدة االنتباه ومجاله، ا على تركیز االنتباهفي بدایة هذه المرحلة یكون الطفل قادرً  :االنتباه -

  . كیز، ویكون تذكر العبارات المفهومة أسهل من العبارات الغامضةتزداد مقدرة الطفل على التر : التذكر -

ومن ناحیة أخرى یظن طفل ، یتمیز الطفل بقدرته على التخیل ویالحظ اللعب اإلیهامي وأحالم الیقظة: التخیل -
 . هذه المرحلة أن األحالم تسببها قوى خارجیة وأنها تجري في مكان خارج الجسم

وك االستطالع بكثرة لدى طفل هذه المرحلة كما تكثر أسئلته مما یجعل البعض یسمي سل یشاهد :االستطالع -
  .هذه المرحلة بمرحلة السؤال

، یالحظ تكون المفاهیم مثل مفهوم الزمن والمكان واالتساع، العدد واألشكال الهندسیة مثل الدائرة: المفاهیم -
ابه ذلك ه في تكوین مفاهیم تتضمن المأكوالت والمالبس وما شوبخبرات، وبالتدرج یستعین الطفل باللغة النامیة لدیه

 .  أما المفاهیم المجردة فال تأتي إال فیما بعد ومعظم هذه المفاهیم حسیة،

  .وكیف تسیر بعض األمور التي یهتم بها ،تزداد قدرة الطفل على الفهم الكثیر من المعلومات البسیطة :الفهم -

                                     
  .41ص ، مرجع سابق: زكریا الشربینيصادق،  یسریه) 1(

Piaget (j) et Inhelder (B): o.p.cit. p 86. )2 (  
  .155-154،ص2001، عمان، األردن،1، دار صفاء، طسیكولوجیة نمو طفل ما قبل المدرسة: حنان عبد الحمید) 3(
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ضرورة الحفاظ على  ،یة قدرات الطفل وتلبیة حاجاته النفسیة أمر ضروري لهن تنمإ :الحاجات النفسیة -2-3
نما علینا فوق ذلك أن نعمل  ،صحته ونظافة جسمه ألن عنایتنا بالطفل ال تعني مجرد تنظیفه وتغذیته فحسب وإ

ال یأتي إال  وهذا. )1(في كل مجال یتعاطاه وكل أداة یستخدمها في أنشطته ،على تشجیع النزعة االستقاللیة عنده
  :)2(بتحقیق مجموعة من الحاجات النفسیة أهمها

ة والمدرسة والرفاق یحتاج الطفل إلى الشعور باألمن والطمأنینة واالنتماء إلى جماعة األسر  :الحاجة إلى األمن -
دة ن الطفل یحتاج إلى الرعایة في جو آمن یشعر فیه بالحمایة من كل العوامل الخارجیة الممهفي المجتمع، إ

 .  ویشعر باألمن في حاضره ومستقبله

والحب المتبادل المعتدل بینه وبین والدیه  ،محبوبلطفل یحتاج إلى أن یشعر أنه ا :الحاجة إلى الحب والمحبة -
لى بیئة ، وأخوته وأقرانه حاجة الزمة لصحته النفسیة وهو یرید أن یشعر أنه مرغوب فیه وأنه ینتمي إلى جماعة وإ

 .   اجتماعیة صدیقة

هي التي ، إن الرعایة الوالدیة والتوجیه خاصة من جانب األم للطفل :الحاجة إلى الرعایة الوالدیة والتوجیه -
تكفل تحقیق مطالب النمو تحقیقا سلیما یضمن الوصول إلى أفضل مستوى من مستویات النمو الجسمي والنفسي، 

  .فلإلى الوالدین ویسرهما وجود الطویحتاج إشباع هذه الحاجة 
ر رغبة منه في یحرص الطفل السوي في كل أوجه نشاطه على إرضاء الكبا: الحاجة إلى إرضاء الكبار -

وهذه الحاجة تساعده في تحسین سلوكه وفي عملیة التوافق النفسي واالجتماعي حیث  ،الحصول على الثواب
  . یالحظ في سلوكه استجابات للكبار واآلخرین بصفة عامة ویحرص على إرضائهم

یحرص الطفل في سلوكه على إرضاء األقران بما یجلب له السرور ویكسبه حبهم : الحاجة إلى إرضاء األقران -
ویجب االهتمام بإشباع هذه الحاجة عند الطفل بإتاحة فرص التفاعل ، وتقدیرهم وترحیبهم به كعضو في جماعتهم

 . االجتماعي مع أقرانه والمشاركة معهم في اللعب والعمل

وهو یحتاج إلى  ،یصبو الطفل في نموه إلى االستقالل واالعتماد على النفس: جة إلى الحریة واالستقاللالحا -
وتسییر  ،ویحتاج الطفل إلى الشعور بالحریة واالستقالل، ثم تحمل المسؤولیة الكاملة ،تحمل بعض المسؤولیة

ع التفكیر الذاتي المستقل لدى الطفل مما یزید ثقته بنفسه، ویجب تشجی، أموره بنفسه دون معونة من اآلخرین
  .  ومعاملته على أنه له شخصیته المستقلة ووجهة نظره الخاصة

یفضل إلزام الطفل منذ سن مبكرة بتقبل السلطة والتوجیه كما أن الطفل یحتاج إلى  :الحاجة إلى تقبل السلطة -
ة، إال أن هذه السلطة البد أن تراعي مستوى فسلوكه مازال غیر ناضج وخبراته فج، تقبل السلطة ألنه یحتاج إلیها

 . نمو الطفل وأن تكون حنونة وحازمة

                                     
  .101ص مرجع سابق،: عبد الرحمن عدسمحمد ) 1(
  .297-296ص مرجع سابق، :حامد عبد السالم زهران ) 2(
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وأنه جدیر باالحترام، وأنه كفء  الطفل إلى أن یشعر باحترام ذاته یحتاج :الحاجة للمكانة واحترام الذات -
مكاناتهویحقق ذاته ویعبر ع ا وهو یسعى دائمً  ،وهذا یصاحبه عادة احترام اآلخرین ،ن نفسه في حدود قدراته وإ

  . قة التي تعزز ذاته وتؤكد أهمیتهاللحصول على المكانة المرمو 
أن أهمیة إشباع الحاجة إلى اللعب عند الطفل واالستفادة من اللعب في هذه النواحي  :الحاجة إلى اللعب -

فساح مكان للعب واختیار اللعب المشو  ق وأوجه النشاط ویتطلب إشباع هذه الحاجة إتاحة وقت الفراغ للعب وإ
 . ا أثناء اللعبا وتربویً البناء وتوجیه األطفال نفسیً 

  : الطفل بحاجة إلشباع العدید من الحاجات االجتماعیة من أهمها :الحاجات االجتماعیة -2-4
فالطفل  ،على اآلداب االجتماعیة یعود الطفل بالقدوة والتلقین والمتابعة: الحاجة لتعلم المعاییر االجتماعیة -
اهللا  يكأن یغسل یدیه قبل األكل وبعده وأن یسم ،حاجة إلى تعلم اآلداب االجتماعیة من آداب الطعام واالستئذانب

یا غالم سم (قال ) ص(عن عمر بن أبي سلمى أن رسول اهللا  وأن یأكل من أمامه فقط، ،حمده بعدهقبل األكل ی
قال  ،علیم الطفل آداب االستئذان منذ سن مبكرةكما یجب ت).أخرجه الشیخان) (وكل مما یلیك ،اهللا وكل بیمینك

ا اْستَ ﴿َ تعالى ْأِذنُوا َكمَ ْستَ مَ َفْلیَ غَ اْألَْطَفاُل ِمنُكمُ اْلُحُل َل َذا بَ لِِهمْ ِإ بْ ِذیَن ِمن قَ ویجب أن یدرب الطفل ،]59: النور [ ﴾ْأَذَن الَّ
وینبغي أن  ویدرب على كیفیة الرد أیضاقاء السالم على أمه وأبیه وأخوته على التحیة بعد االستئذان فیتعلم إل

ویدرب الطفل على آداب االستئذان في البیت ، كما یعلم آداب المجلس فراد اآلخرین قدوة في هذا المجال،یكون األ
  :)1( على النحو التالي

 .ال یدخل الحمام أو بیت الخالء إال أن یدق بابه ویتأكد أنه فارغ من الناس -

أن یدق الباب قبل الدخول على أمه وألبیه في العورات الثالث ویدرب بعد السابعة على  یدرب منذ الرابعة على -
  .االستئذان في كثیر من األوقات للتمهید لالستئذان في األوقات كلها عند البلوغ

یحتاج الطفل أن یشعر أنه موضع تقدیر وقبول واعتراف واعتبار من اآلخرین : الحاجة إلى التقدیر االجتماعي -
شباع هذه الحاجة تمكن الطفل من القیام بدوره االجتماعي السلیم الذي یتناسب مع سنهو  والذي تحدده المعاییر  ،إ

   . )2(راالجتماعیة التي تبلور هذا الدو 

 تمكنه من  االتصال واالحتكاك به لكن لدیه إمكانیات ،ایولد في محیط اجتماعي ال یعرف عنه شیئً الطفل     
في استغالل هذا االستعداد الفطري الخالص لتعلیم الطفل وتربیته والمربین والمعلمین  وعلى الوالدینقابلیة للتعلم، و 

من خالل تلبیة حاجاته الجسمیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعیة واالهتمام بمیوله  سن مبكرة حتى ینشأ نشأة سلیمة،
اآلخرین ومساعدتهم في تنظیم األثاث وتجفیف  وحثه على احترام، وتلقینه آداب األكل والكالم ومحاكاته بلطف

         .وتعویده على ارتداء مالبسه بشكل صحیح وشغل وقته وحركته في ما یفیده واني حتى یتعلم شیئا من التركیزاأل

                                     
  .40ص مرجع سابق ، :خالد أحمد الشتوت )1(
  .296ص ،المرجع السابق: حامد عبد السالم زهران) 2(
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یتعرض لها الطفل في هذه  هناك مجموعة من المشكالت التي قد: مشكالت طفل مرحلة التعلیم التحضیري -3
حیث ترجع عوامل وأسباب المشكالت في الغالب ، یعیق نموه الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعيمما  المرحلة؛

مما یتمخض عنه العدید من  ة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة؛إلى نقص أو عدم إشباع الحاجات الجسمی
  .   المشكالت الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة والصحیة

  :م المشكالت النفسیة التي یعاني منها الطفل في هذه المرحلة نجدإن أه :المشكالت النفسیة -3-1
جزه عن تكوین عالقات بحیث یصبح الطفل غیر راغب في االندماج مع أقرانه نتیجة ع :االنطواء -3-1-1

  .ویكون شدید التعلق بأمه طبیعیة معهم
السلوك ومنها حاالت  ،قول أو الفعلداء على اآلخرین بالوفیه یمیل الطفل إلى االعت :السلوك العدواني -3-1-2
وقد وجد أن السلوك العدواني للطفل في هذه المرحلة یرتبط ارتباطا كبیر بالوسط .عدواني الموجه نحو اآلخرینال

  )1( :االجتماعي الذي یعیش نتیجة األسباب التالیة
حساس الوالدین أنفسهما بال. التعرض لإلیذاء من أحد الوالدین أو من كلیهما -  .فشل في تربیة الطفلوإ

 .ا عنهموكأن األطفال جاؤوا رغمً  ،وكرههما إلنجاب األطفال.اختالف الوالدین في أسلوب تربیة الطفل -

  .     بالعطف والحنو تجاه أوالدهم سلوك الوالدین في األغلب واألعم، ال یتصف -
والدیدان ،اإلصابة بمرض السكروقد یكون ذلك إما ألسباب عضویة كااللتهابات و  :الالإراديالتبول -3-1-3

ولكن إذا كانت بسبب عوامل نفسیة فتصبح مشكلة ال بد من التعرف على   ،ویة وسوء الهضم فیمكن عالجهاالمع
والغیرة من ، وترجع إلى القسوة الشدیدة وعدم شعور الطفل باألمن والطمأنینة والحب والعطف ،العوامل المؤثرة فیها

  .نتباه إلیهمولود جدید ومحاولة جذب اال
 ،هما على مص أصابعه أو قضم أظافرهوهما حالتان یداوم الطفل فی :مص األصابع وقضم األظافر -3-1-4

على اعتبار أن مص األصابع  )2(ا ال یأبه للتحذیرات المختلفة من الوالدین واألصدقاءا ما یفعل هذا إرادیً وهو غالبً 
       .في المواقف التي یواجه فیها صعوباتوقضم األظافر سلوكیات سلبیة یلجأ إلیها الطفل 

وهو حالة تكون فیها  ،تظهر المشكالت االنفعالیة نتیجة لوجود اضطراب انفعالي :المشكالت االنفعالیة -3-2
ومن أبرز المشكالت االنفعالیة التي یعاني منها الطفل في بة لمثیرها بالزیادة أو بالنقصان ردود الفعل غیر مناس

   :ا یليهذه المرحلة م

                                     
  .117ص، مرجع سابق: هدى محمود الناشف) 1(
  .264ص،،دس، مصر، االسكندریة، 1ط، المكتب الجامعي الحدیث، الخدمة االجتماعیةتطبیقات في مجاالت : محمد مصطفى أحمد) 2(
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ا البد أنه الخوف عند الطفل غریزة فطریة في حدود معینة، فالطفل الذي ال یخاف أبدً " :مشكلة الخوف -3-2-1
والخوف غیر التخویف ووقایته من الحوادث  شخصیة الطفل مصاب بانحراف في عقله، والخوف ضروري لبناء 

  .)1("األب رطي أوون الطفل من الطبیب أو الشالذي هو خطأ بالغ خاصة عندما یخوف
ا عن الخوف من السقوط، والخوف من األصوات الخوف من األمور المكتسبة بمعنى أن الطفل یولد یعرف شیئً ف" 

وعندما   ،ألمهات تخیفه من أشیاء غیر مخیفةعن طریق التقلید فبعض ا...المرتفعة، ثم یتعلم الخوف من والدیه
 .فیتعلم الخوف من األشخاص، )2("ا أن یخاف منهاأیًض  یرى الطفل مظاهر الخوف على اآلخرین یتعلم هو

لمؤلمة وخاصة في والخبرات ا ،أو القسوة والتسلط ،الحمایة الزائدة:منها  ،والعوامل التي تسبب الخوف كثیرة
ورؤیته لألفالم  ،واستماع الطفل إلى القصص المخیفة  ،اب األم وتركها للطفل بدون رعایةوغی ،الطفولة المبكرة 

  .رعبة وغیرهاالم
أسماء عبد العزیز حسین أن الطفل خالل مرحلة ما قبل المدرسة یعاني من عدة مشكالت انفعالیة / فیما ترى د   

  :)3(أهمها
، الغیرة عبارة عن مركب من انفعاالت الغضب والكراهیة والحزن والخوف والقلق والعدوان :الغیرة -3-2-2

ومن العوامل المسببة للغیرة القصور  ،ا یفقد الحب والدفء العاطفيوعندموتحدث عندما یشعر الطفل بالتهدید 
والبیئة المنزلیة ، والخبرات المؤلمة في الطفولة المبكرة واإلحباط والقلق جسمي والعاهات وعدم التوافق معهاال

غیر العادلة بین  والمنافسة األخوة والسلطة الوالدیة الزائدةالمضطربة والتي تعبر عنها التفرقة في المعاملة بین 
   .والبیئة المدرسیة المضطربة، األطفال ومیالد طفل جدید

یعني العناد والتمرد والعصیان وعدم اإلذعان لمطالب الكبار وتتلخص أسباب العناد : العناد والتمرد -3-2-3
ووجود  املته،على الطفل أو التذبذب في معوالقسوة ، والتمرد في التفكك األسري الذي نشأ عنه إحساس بالضیاع

  .وعدم الشعور باألمان النفسي واالجتماعي واالقتصادي، إعاقة لدیه
ویمكننا إیجاز أسباب  ،ا بانخفاض في الفعلیةا غالبً وهو الشعور بالحزن والهم والغم مصحوبً : االكتئاب -3-2-4

فانفصال األم أو ، المبكرةاالكتئاب عند الطفل في أسالیب التربیة أن جذور نشوء االكتئاب قد تعود إلى الطفولة 

                                     
 .316مرجع سابق، ص:مصطفى محمد الطحان) 1(

  .264ص، المرجع نفسه) 2(
  .470-469ص ،مرجع سابق:أسماء عبد العزیز حسین) 3(
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أو الرعایة القاسیة الخالیة من الحنان والعطف تقود إلى اضطرابات نفسیة باإلضافة إلى انتقاد  األب عن الطفل
  .الوالدین أو أحدهما للطفل والتقلیل من قیمته ونجاحه أمام الغرباء

على حیاته  ایة قد تشكل خطرً یعاني الطفل في هذه المرحلة من عدة مشكالت صح":المشكالت الصحیة -3-3
مما  ؛والمتعلقة بسوء التغذیة وعدم إتباع نظام غذائي صحي یبني جسم الطفل، نتیجة للعادات التغذیة السلبیة

ول بعض األطعمة لفقدان الشهیة أو الشره في األكل وامتناع الطفل عن تنا"یؤدي قلق الوالدین على صحة الطفل 
قباله على أخرى رغام الطفل على تناول والقي المتكر  وإ ر بسبب خلل في إفراز الغدد واألزمات األسریة وإ

  . )1("الطعام
اهات ، فیؤثر هذا على الجنین أثناء فترة الحمل، األمر الذي یؤدي إلى حدوث عقد یصاب أحد الوالدین بمرض"

ة واألمراض المتوطن، یرهاألنیمیا وغمثل أمراض سوء التغذیة تؤدي إلى اإلصابة با جسمیة لدى الطفل منذ والدته،
العجز الكلي أو الجزئي والضعف و ، في الریف، كالبلهارسیا واالنكلستوما والتي تسبب لألطفال بطء النمو والهزال

    .)2(العقلي
  :)3(لى األسباب التالیةإتعود عیوب الكالم : مشكالت النطق والكالم وتأخر الكالم -3-4

 .الجزء المسؤول عن النطق في الجهاز العصبياألسباب العضویة كوجود خلل في  -    

والضغط والتوتر والصراع والصدمات  .توقعات الوالدین غیر الواقعیة التي تؤدي إلى قلق الطفل وتلعثمه -
 .النفسیة الشدیدة كفقدان عزیز

 .استخدام الطفل عیوب النطق كوسیلة ال شعوریة لجذب انتباه اآلخرین -

فهو ، مصطلح یدل على ظهور متأخر للغة أكثر مما یدل على لغة مضطربةتأخر اللغة :"تأخر اللغة 3-4-1
ولكن یؤثر على بنیة اللغة في شكلها التركیبي ، تأخر على مستوى إرسال األصوات أو الكلمات المعزولة فقط

جد أي أن الوظیفة اللسانیة في شكلها المتعلق بتحقیق الفعل اللغوي تكون مصابة وأحیانا یمكن أن ن، المعقد
وتأخر  وى اكتسابها واضطرابا في تنظیمهابحیث نجد تأخر في مست خص الوظیفة اللسانیة في حد ذاتها،إصابة ت

ا عند ا لغویً تأخر اللغة البسیط یمثل قصورً ف ،)4(اللغة یتضمن كل من تأخر اللغة البسیط وتأخر النمو اللغوي

                                     
  .476ص، المرجع نفسه) 1(
  .23-22ص،،دس، جع سابقر م: محمد مصطفى أحمد) 2(
  .477ص ، المرجع سابق :اء عبد العزیز حسینأسم) 3(
  .37ص،دس، الجزائر، دار هومة، االرطفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت: محمد حولة) 4(
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عبیر أقل من المستوى الذي یفترض أن یصل إلیه في الطفل في بدایة مرحلة اكتساب اللغة حیث مستوى الفهم والت
هو خلل في اللغة الشفهیة تظهر خاصة في السنة ف تأخر النمو اللغويأما  ،)1( "كون متأخر للغةفهو ی، هذا السن

وتظهر في  یمكن أن تؤثر على اللغة المكتوبة، السادسة على شكل صعوبات واضحة في تنظیم النمو اللغوي
  .)2( ")طبیعي(وهذا عند أطفال یمتازون بنمو حسي حركي عادي ، والكتابة شكل عسر القراءة

ونالحظ على الطفل الذي یعاني من تأخر النمو اللغوي اضطرابات حركیة تخص الجهاز الفمي والصوتي   
وصعوبة فهم اللغة ومحدودیة معجمه اللغوي ، وصعوبة إدراك األصوات بالرغم من سالمة الجهاز السمعي

  .  اله لتراكیب مختصرة ومتقطعةواستعم
 ومن مظاهره التأتأة ،خارج الحروفطفل عند ملاضطرابات الكالم هو خلل یحصل ل: اضطرابات الكالم -3-4-2

  .الفأفأة، ولجاجة اللسان
وتظهر في عدم انتظام لغة الطفل أثناء الكالم ، تعتبر التأتأة من أبرز مظاهر الكالم واللغة الشفویة: التأتأة -
ن حالة التأتأة هي تواصللوا اضطرابات وخلل في إیقاع الكالم یظهر من خالل تردد تكرار وتقطع في الكالم "وإ

     .)3(حالة وجدانیة عالیقیة مضطربة ویتأثر بها) االضطراب(في وضعیات تواصل یعكس 

، باشر بعدها الحدیثتمثل حاالت نادرة حیث یتخلل كالم الشخص فترات قصیرة من السكون لی :التأتأة الكفیة -
 ل اللغوي لدیه،قد یعاني الطفل في هذه المرحلة من عدة اضطرابات كالم أخرى ذات أشكال عدیدة لقلة المحصو 

د أو البطء وسرعة الكالم الزائ حدیث المبعثر والتوقف عند الكالموال احتباس الكالم مثل لجاجة اللسان، الفأفأة،
 .ظ دون مبرروتكرار األلفا الزائد انفجار الكالم

ا على التحكم في ولكنه ال یكون في البدء قادرً  ،ا بجهاز للصوت والكالمیولد الطفل مزودً : تأخر الكالم -3-4-3
ا ویمر الطفل بفترة من التعلیم والتنشئة قبل أن یبدأ لفظ الكلمة األولى لفظً ، صوته أو على لفظ الكلمة واستعمالها
   .)4(فیه شيء غیر قلیل من عدم الوضوح 

                                     
  .85 ص،، دسالجزائر، م.د، ،د.د، مدخل إلى االرطفونیا: إسماعیل لعیس) 1(
  .39ص، سابقالمرجع  :محمد حولة )2(
  .79ص، مرجع سابق: إسماعیل لعیس) 3(
  .482ص،مرجع سابق: أسماء ع العزیز حسین) 4(
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خاصة المركبة منها  بالكلمات بصفة جیدة،وتأخر الكالم هو اضطراب ینجم عن عدم تمكن الطفل من النطق 
إضافة لعدم تمكنه من تنظیم األصوات والمقاطع داخل الكلمة  ،فالطفل ال یملك القدرة على النطق بها بصفة جیدة

   .)1(أو اكتسابه لذلك بصفة متأخرة
ذا كان لدیه صعوبة في الكالم في وقت مبكر من السنة الثانیة من  ،قبة كالم الطفلویجب على الوالدین مرا    وإ

أو تلعثم في كالمه أو له فترات انحباس فیجب  تلفظ بكلمات بسیطة مثل بابا ماماعمره وخاصة إذا لم یستطع ال
د یكون لها أثر سلبي ق ین من أجل الوقایة من مشكالت أخرىاإلسراع لعالج المشكلة في وقتها وشرحها للمختص

   .لطفل فیما بعدعلى تعلیم ا
  

والمتمثلة في مظاهر  ،نمو تمیزه عن باقي أفراد األسرة إن لطفل مرحلة التعلیم التحضیري خصائص ومظاهر     
كما أن له حاجات ، جتماعي والجنسي والدیني النمو الجسمي واالنفعالي واللغوي والعقلي والحركي والحسي واال

ا عن كثیرً  وهي ال تختلف ،عها وال یمكن أن یعیش الطفل دون تحقیقها ولها عالقة بأبعاد شخصیتهیجب إشبا
ن إشباعها یحد من عقلیة والنفسیة واالجتماعیة حیث إوالمتمثلة في الحاجات الجسمیة وال ،حاجات األفراد اآلخرین

لعل أبرزها  مرحلة الحساسة من العمرفي هذه الو  ،الوقوع في الكثیر من المشكالت التي قد یتعرض لها الطفل
  .المشكالت الجسمیة والنفسیة واالنفعالیة واالجتماعیة والصحیة والمشكالت المتعلقة بالنطق وتأخر الكالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .34ص،مرجع سابق: محمد حولة) 1(
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 : 
  :نماذج التعلیم التحضیري في الدول الغربیة -1
من األطفال البریطانیین في مدارس حكومیة أو  % 93یدرس حوالي" :ریطانیابفي التحضیري التعلیم  -1-1

: وتنقسم أنظمة التعلیم البریطاني إلى ثالث مراحل. فیدرسون بالمدارس األهلیة أما البقیة. مدارس تُِعینها الحكومة
والسادسة عشرة، فإن كل  سةوألن التعلیم إلزامي بین سن الخام. االبتدائیة، والثانویة، وما بعد الثانویة المرحلة

ا؛ أما التعلیم المهني فال یكون إال بعد مرحلة  األطفال الذین یدرسون حتى نهایة المرحلة الثانویة ینالون ا عامً تعلیمً
 .)1("الغالب التعلیم الثانوي في

) Nursery school(توجد في بریطانیا تسمیة ریاض األطفال ولكن توجد الرعایة األولیة التي تطبق علیها "
-5التي تقبل األطفال من ) Infants schools(ومدارس ریاض األطفال ، سنوات 5- 3والتي تقبل األطفال من 

  .سنوات وهي بدایة التعلیم اإللزامي 7
ر الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة أن فكرة ظهور المدارس ما قبل المدرسة كانت نتیجة للثورة الصناعیة وتطو 

في ) نیوال نارك(في مدینة ) روبرت أوین(على ید  1816تأسست أول ریاض أطفال سنة  ،وخروج المرأة للعمل
  .مصنع القطن

نتیجة النتشار أفكار فرویل  ثم برعایة تربویة مدرسیة، 1850ي عام ولعل أول حضانة فتحت في لندن كانت ف
تأسس معهد فروبل  1895وفي عام  ،في لندن ثم أخذت تنتشر قي بقیة المدن 1870روضة في عام  أنشأ

  .)2("لتدریس المعلمات على طریقة فروبل في مدارس الحضانة التربوي في لندن،
، مدرسة الحضانة ویقبل بها األطفال من سن الثالثة إلى سن الخامسة: وتنقسم المرحلة االبتدائیة إلى ثالثة أقسام"

والمدرسة ، سن الخامسة إلى سن السابعةویلتحق بها األطفال من ، ومدرسة األطفال وهي بدء التعلیم اإللزامي
هذه  وتوجد، االبتدائیة ویطلق علیها مدرسة الصغار ویلتحق بها األطفال من سن السابعة إلى سن الحادیة عشر

كما نجد ، ا مدرسة تجمع بین مدرسة الحضانة ومدرسة األطفالولكننا نجد أحیانً  ،المدارس الثالث عادة منفصلة
        .)3("األطفال والمدرسة االبتدائیةرسة مدرسة تجمع بین مد

خر قد یتواجد ، والبعض اآلا بطفل هذه المرحلة وخاًص وتتمیز دور الحضانة في بریطانیا بأن بعضها ینشأ مستقًال "
ا لعدم توافر أماكن ونظرً ). األطفال والتعلیم األولىریاض الحضانة و ( :في إطار مدرسة تضم المراحل الثالث

لذین یرغب أولیاء أمورهم في إلحاقهم بالروضة فإن القاعدة العامة هي أن یقضي الطفل الذي كافیة لألطفال ا
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أو في ساعات بعد الظهر  ،)11.45 -8.45(ما في ساعات الصباح من إ، في الروضة ثالث ساعات فقطیقبل 
   .)1("ًال ا كامویستثنى من ذلك األطفال الذین تحتم ظروفهم وجودهم في الروضة یومً ) 15.30- 12.30(
أما فصول . أولیاء األمور تتاح الفرصة لألطفال لاللتحاق بدور الحضانة قبل دخول المدرسة، وذلك حسب رغبة  

 .إلى سن الخامسة الثالثة الحضانة الملحقة بالمدارس االبتدائیة فتقبل األطفال من سن

یلتحقون بفصول تمهیدیة في  حیث خامسةاستهم االبتدائیة منذ سن الیبدأ معظم األطفال في المملكة المتحدة در "
التربیة والتعلیم على بعض األنشطة القائمة على  وفي هذه المدرسة في إنجلترا وویلز تعتمد. مدرسة للیافعین

 .مهارات محددة كالقراءة والكتابة والحساب وفي فترة الحقة یعلم األطفال. اللعب

إنجلترا، وأیرلندا،  حق األطفال بالمدرسة الصغرى فيوحتى سن الحادیة عشرة یلت وفي سن السابعة والنصف
ا في  وفي. فإنهم یبقون حتى سن الثانیة عشرة اسكتلنداأما في . وویلز ا كبیرً المدارس الصغرى یقضي األطفال وقتً

 ولكن الجانب األكادیمي یتخذ الطابع الرسمي. كالفنون والصناعات الیدویة ممارسة بعض األعمال غیر الرسمیة،

  .)2("تدریجبال
لقد شهدت بدایات السبعینات مجموعة من البحوث والدراسات والمشاریع في تطویر أهداف ومناهج وأدوات "

ولعل ، ا في برامج األطفال ما قبل المدرسةدراسة ومشروًع ) 75(وقد بلغت أكثر من  ،وألعاب مدارس الحضانة
لسلوكیة لمدارس الحضانة والتي تمثلت في تطویر التي حددت األهداف ا ،)تایلور(هذه الدراسات هي دراسة  أهم

وتطویر اإلبداع الفني لدى الطفل  قة الطفل بالمدرسة والتكیف معهاالنمو العقلي والنمو االجتماعي للطفل وعال
    .)3("وتطویر النمو النفسي والجسمي للطفل

ا ألن فترة اإللزام في انجلترا تبدأ ونظرً  ،7سنوات إلى سن 5سنتان من سنة  التعلیم التحضیري في بریطانیا مدته 
فإن هذه المرحلة تدخل فیها وتعتبر مرحلة إلزامیة مجانیة، وقد یكون هذا النوع من المدارس في  ،من الخامسة

والتعلیم في هذه المرحلة مشترك ویقوم بالتدریس  یة مشتركة مع المرحلة االبتدائیةفي أبن أوأبنیة مستقلة خاصة به 
  .طفیه مدرسات فق

التعلیم الرسمي المنظم ة ا على الدخول إلى مرحلهي مساعدة الطفل تدریجیً  والوظیفة األساسیة لتعلیم التحضیري  
الكتشاف بیئة المحیطة به، كما یتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب في هذه المرحلة وذلك في الوقت المناسب 

  .عندما تظهر استعداداته وقدراته
تعلیم قومي موحد، إنما تقوم  ال یوجد في الوالیات المتحدة نظام: في الوالیات المتحدةتحضیري الالتعلیم  -1-2

توجد بعض السمات المشتركة بین أنظمة التعلیم في جمیع  ولكن. كل والیة بالتخطیط والتنظیم لنظام التعلیم فیها
أما .الثانوي، التعلیم العالي یم االبتدائي، التعلیمالتعل: وینقسم التعلیم النظامي الرسمي إلى المراحل اآلتیة .الوالیات
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 20إال في القرن  مینه في السلم التعلیمي للوالیاتباألساس القانوني والتشریعي لتض التعلیم التحضیري فلم یحظ
 . لسیطرة الفلسفة األوربیة وعدم ترحیب األمریكیین بها

و  1657مفكرین وعلماء النفس في مقدمتهم كومینوسوتجارب ال بآراء لقد تأثرت ریاض األطفال في الوم أ " 
ال في الوم أ إلى السیدة كارل ویرجع الفضل في إنشاء ریاض األطف بیاجیه روسو ویستالوزي وجون لوك  وجان

وانتشرت بعد ذلك  1855فروبل في والیة وسكنسن سنة  التي أنشأت أول روضة أطفال على غرار مدرسة ،زتشوت
وبعض الجمعیات الخیریة واألهلیة لتأمین الرعایة لألطفال الذین  اریس والسیدة سوزان بلوعلى ید ه ریاض أطفال

  .هم دون سن اإللزام
مما ترتب علیه في مضي  لم یكن ترحیب كبیر بهذه المدارس؛ ومع هذا االنتشار السریع في تلك الفترة إال أنه 

، التشریعي لتضمینها في النظم التعلیمیة للوالیاتسنوات طویلة قبل أن تحظى هذه المدارس باألساس القانوني و 
وهي  ،فردریك فروبل رة فلسفة صاحب فكرة ریاض األطفال،إلى سیط )كاندل(ویرجع السبب في ذلك في نظر 

الفصل على شكل حلقة فما كان یراه فروبل من تنظیم ، االفلسفة التي اعتبرها األمریكیون فلسفة غامضة جدً 
ا شدید ولذلك كان برنامًج  ؛ا ال یسمح بالخروج علیها ثابتً وحدً ا ملعاب كانت تشكل برنامًج والهدایا واللعب واأل

 ،ا من اآلباء األمریكیینلقى ترحیبً كما أن رموزه المتعلقة بالهدایا والمكعبات والدوائر واألسطوانات لم تكن ت ،الجمود
باتي سمیث (و) أنا برابان(تحت قیادة  1890ولقد بدأت الثورة ضد فروبل في سنة ، وكان غیر ذات معنى للشعب

ورائدة معروفة في حركة إصالح تربیة التي أصبحت أستاذة للتربیة في كلیة المعلمین بجامعة كولومبیا ) هیل
عندما تمكن المعسكر  1913وقد استمر الصراع بین المعسكرین حتى ، الطفل في السنوات األولى من عمره

وبدأت جامعة شیكاغو في نفس العام  سكر فروبل التقلیديعملتغلب على من ا التقدمي بقیادة باتي سمیث هیل
  .)1("بجمع صفوف مدرسة روضة األطفال والمدرسة االبتدائیة في وحدة واحدة

بدأت الجهود التي تستهدف تحقیق العملیة التربویة لطفل المرحلة  ،وفي أواخر العشرینات من القرن العشرین"
من مجموع  %12في منتصف العشرینات حوالي  ،طفال الملتحقین بدور ریاض األطفالوبلغ عدد األ ،المبكرة

تبعا لنوعها  .ویختلف تمویل ریاض األطفال ودور الحضانة في الو م أ" )2("أطفال المرحلة قبل المدرسة في أمریكا
ك الجهات مثل الطوائف تل فالمؤسسات الخاصة التابعة لجهات بعینها تمولها والجهة التي تشرف علیها وتدبیرها،

  .  )3("وبعضها یموله األفراد أو تساهم الهیئات والمؤسسات العامة للحكومة الفیدرالیة في تمویله ،الدینیة
منهج الالذي یقوم علیه  ، والمبدأ األساسولیس لها مواد ثابتة معینة، مرن تقوم ریاض األطفال على أساس منهج" 

ة إلى تنمیة الطفل في نهج أن یوجه االهتمام بصورة رئیسفي تخطیط الم ویراعى، هو التعلیم عن طریق العمل
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السیكولوجي والفسیولوجي الذي تعتمد علیه أنشطة ریاض  لمبدأ األساسوا ،ة والعقلیة واالجتماعیةجوانبه الجسمی
  .)1("األطفال هو تنمیة االستعداد للتعلم

ا في جمیع الم تقدیمها، إال أن ألولیاء األمور الخیار  راحل التي تتولى الوالیةویعد التعلیم في جمیع الوالیات إلزامیً
ما یمول التعلیم من إیراد الضرائب على المستوى المحلي ومستوى ا وغالبً . بنائهم بالمدارس األهلیةفي إلحاق أ

ا من صالحیاتها التعلیمیة إلى المجالسحوت ،الفیدرالیة الوالیة والحكومة ویبدأ سن  ،لمحلیةا ول معظم الوالیات جانبً
إلزامي حتى سن السابعة عشرة، ویسمح  والتعلیم ،في معظم الوالیات من سن الخامسة الدخول إلى المدرسة

   .)2("في بعض الوالیات للتالمیذ بمغادرة المدرسة عند سن الثالثة عشرة
 ة أن تغزو قیمها وأخالقهاالغربی ن الیابان لم تسمح للعادات والسلوكیاتإ :التعلیم التحضیري في الیابان -1-3

مراحل  وتضم. )3("أو تغیر من طرق تربیة الطفل الیاباني فمازالت التربیة الیابانیة لها طابعها الممیز في ذلك
یشرف علیها إداریا قسم الروضة، ومدة الدراسة بها أربع سنوات  حیث ،قبل المدرسة مرحلة ما التعلیم في الیابان

   .)4()"سنوات 5- 2(
كما حاولت وزارة  لیمي بعد الحرب العالمیة الثانیة،ا من النظام التعریاض األطفال في الیابان جزًء  أصبحت" 

وتمكین جمیع األطفال في ، 1971-  1964التربیة والعلوم الثقافة تحسین نوعیة التربیة بریاض األطفال عامي 
حتى اآلن  –ن هذه المرحلة مازالت إال أ، 1982سن الرابعة أو الخامسة من دخول ریاض األطفال بحلول عام 

  .)5(مروشعبیتها في تزاید مست، اختیاریة
، أو مدارس الحضانة النهاریة زامي في الیابان إلى دور الحضانةتتنوع مؤسسات تربیة الطفل ما قبل التعلیم اإلل"  

من هم في حاجة والتي تستقبل األطفال من سن الوالدة حتى سن الخامسة م ،)hoiku-soh(شو –وتسمي هویكو 
فتقبل األطفال  ،وتقدم لهم ابتداء من سن الثالثة برامج مشابهة لما تقدمه ریاض األطفال ،إلى رعایة اجتماعیة

 برامج مدتها سنة إلى ثالث سنوات، وتقدم لهم ،الث أو أربع سنوات إلى خمس سنواتالذین تتراوح أعمارهم بین ث
، واألطفال في سن الرابعة یدخلون برنامج السنتین، سنوات الثالثفاألطفال في سن الثالثة یدخلون برنامج ال

  .)6(واألطفال في سن الخامسة یدخلون برنامج السنة الواحدة
أما مراكز الرعایة النهاریة أو مدارس الحضانة تخضع لوزارة الرعایة  ا،ر الدراسة حوالي خمس ساعات یومیً وتستم"

وتقبل األطفال من سن الرضاعة حتى سن  األمهات العامالت ي مخصصة ألطفال وه، والشؤون االجتماعیة
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ویعتبر أسلوب العمل من خالل الجماعة لحل المشكالت السلوكیة  ،اساعات یومیً  يناوتعمل حوالي ثم ،مسةالخا
  . لتالمیذ هذه المرحلة أهم أجزاء المنهج االجتماعي المطبقة في هذه المرحلة

فاألنشطة ، ویقوم على أساس التفاعالت بین األطفال بعضهم ببعض یميالمنهج الدراسي فهو غیر أكاد أما  
ویشجع األطفال على المشاركة في  ،ا من الیوما كبیرً عددة تستغرق جزًء التعاونیة واأللعاب الجماعیة واألعمال المت

العریضة وتقوم الخطوط  ،على العادات واالتجاهات الصحیحة ا وتدریبهمكل هذه األنشطة لتنمیتهم اجتماعیً 
، واألشغال الیدویة سیقىاللغة والمو  حة والحیاة االجتماعیة والطبیعیة،الص: للمنهج على أساس ستة مجاالت هي

  . )1(هو أساس أنشطة المنهج تویالحظ أن تعلم الترتیب والنظام واالشتراك في الجماعات ألداء بعض المسؤولیا
یة أما التمویل فهو مسؤول، ة شعبیة حتى في ظل النظم المركزیةتمیز التعلیم التحضیري في الدول المتقدمة بإدار وی

المرونة في اإلشراف و  ،أو مسؤولیة الشعب والحكومة مثل ما هو في بریطانیا ،أ .م.شعبیة كما هو الحال في الو
وهي عرضة للنقد  ،بحیث تكون السیاسة التعلیمیة موضوع المناقشة المستمرة من جماهیر الشعب على التعلیم،

عصرنة و  ،فردیةالاالهتمام بالعلوم والتكنولوجیا واإلیدیولوجیة و  ،نتیجة لهذه المناقشة وذلك النقد والتغییر والتعدیل
في البالد  يوأولى أمارات عصریة هذا النظام التعلیم لذي تسعى إلى تحقیقهوبمبدأ تكافؤ الفرص ا، نظام التعلیم

هذه المرحلة اإللزامیة الكافیة هي قادرة على تحقیق  یث الكم والكیف،لزامیة كافیه من حهو توفیر مرحلة إمتقدمة ال
تسعى إلى تنمیة  وذلك أن هذه البلدان ،طویر الحریة للمعلمین والمتعلمینتو  ،التقارب بین أبناء األمة الواحدة

لمدرسة لتكون في ا الدیمقراطیةا بتوفیر جو وأیًض  ،الشخصیة الفردیة تنمیة علمیة بتوفیر الحریة للمدرس نفسه
تلك الحریة التي نراها في مؤسسات التعلیم غیر  ،صورة في المجتمع الخارجي تنمو بنموه وتتطور وفق خطواته

  .تقوم على المنافسة تلفزیون فمعظمها محطات شعبیةمباشرة من إذاعة وصحافة و 

العربیة إلى مراحل مختلفة یكاد ینقسم التعلیم في الدول : نماذج التعلیم التحضیري في بعض الدول العربیة -   2
ن اختلف عدد سنوات المراح كبیر من حیث السلم التعلیمي یكون في تدرجها تشابه  فمعظمها ،ل في بعض الدولوإ

تناول في هذا الجزء أوالجامعي وس یبدأ فیه التعلیم النظامي بمرحلة ما قبل التعلیم االبتدائي وینتهي بالتعلیم العالي
 .الدول العربیةض بعهذه المراحل في 

حیث أنشأت  منذ مطلع القرن العشرین،"لتحضیري اهتمت مصر بالتعلیم ا :مصر التعلیم التحضیري في -2-1
ا على وكان القبول بها قاصرً ، بمدینة اإلسكندریة 1918وزارة المعارف العمومیة أول مدرسة لریاض األطفال عام 

لذلك لم یستطع دخولها  ابعة إلى السابعة وكانت بمصروفات؛الر طفال من سن وكانت تقبل األ، البنین دون البنات
م إنشاء ریاض أطفال خاصة ت 1922وفي عام  ،میسورة في المجتمع المصري حینذاكإال أبناء الطبقات العلیا وال

ام م دراسي یشابه نظوذلك عندما تحولت السنوات التحضیریة بالمدارس االبتدائیة في ذلك الوقت إلى نظا ،بالبنات

                                     
 .69-68ص، 2001،القاهرة مصر، 1ط، عالم الكتب، مناهج التعلیم بین الواقع والمستقبل: أحمد حسن اللقاني وفارعة حسن محمد) 1(
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 ،هد الطبیعة والرسمحیث تم االعتماد في التعلیم على األعمال الیدویة واأللعاب والحكایات ومشا ریاض األطفال،
  .)1( "مدة الدراسة بها بسنتین دراسیتینوحددت  الدراسة بالمدارس الخاصة بالبناتولقد حددت الوزارة خطة 

ویقبل بها األطفال من سن خمس  ثالث سنوات أن تكون مدة الدراسة صدر قانون نص على 1928وفي العام "
نشاء مدارس للحضانة لكي تعتني نص على إ صدر قرار 1954وفي عام ، باللغة العربیة تدریسالسنوات و 

       .)2(غیابهن الیومي عن المنزل اء فترةلموظفات في سن ما قبل اإللزام أثنبأطفال األمهات وا
بأن  9180كما صدر القرار رقم ، نیة التعلیم في ریاض األطفالبمجا 90صدر القانون رقم 1950وفي عام "

وخضعت إلشراف الدولة وتحت  بعد أن أصبحت الدراسة بها مجانیة األطفال،تراقب وزارة التعلیم في ریاض 
  .)3( "مسؤولیة وزارة التربیة والتعلیم

الفلسفة  1981العربیة المنعقد عام  ولقد حدد التقریر الختامي لحلقة النهوض بالتعلیم ما قبل المدرسة في مصر
  :)4(التربویة التي تستند علیها مؤسسات ریاض األطفال كاآلتي

  .البحث والتجریبو أسلوب التعلیم الذاتي والكشف تعلیم الطفل   -
  .عناصر التفكیر واكتسابه مبادئ التنظیم المعرفي الذي سوف یساعده على التكیف مع المجتمعتنمیة  -
ریاض األطفال ومساعدة األطفال على العنایة بصحتهم وتطبیق قیم مجتمعهم وعاداته مع رفاقهم  تحدید أهداف -

  .والبالغین
  .تنمیة قدرتهم على حل المشكالت وتنمیة ثقة األطفال في ذاتهم  -
  . مساعدة األسرة المصریة على تربیة أطفالها بطریقة سلیمة -
ه الموافق 1/9/1344 أنشأت مدیریة المعارف سنة":السعودیةالمملكة العربیة ي التعلیم التحضیري ف -2-2
وفي ، ثم امتد نشاطها إلى منطقة األحساء ونجد، مدرسة في مدن الحجاز 12وباشرت بفتح  م16/03/1926ـل

وكانت أولى مهامه أن یضع نظاما  الموافقة على أنشاء مجلس المعارفم صدر قرار ملكي ب1928 ه1346 عام
  :یراعي األسس التالیة للتعلیم في الحجاز

جباریا -  توحید التعلیم في الحجاز والسعي لجعل التعلیم مجانیا وإ

        .)5( "والثانویة واالبتدائیة، المرحلة التحضیریة: لیةأقامة نظام تعلیمي یكون من المراحل التا -
، لیة في نشر هذه المؤسساتوأسهم بفعا مؤسسات ریاض األطفال في السعودیةیعد القطاع األهلي أول من اهتم ب"

وبدأ توالي افتتاح روضات أهلیة  ،ه1375جدة عام  وكانت دار الحنان أول روضة أنشئت في السعودیة بمدینة

                                     
  . 248-247ص، مرجع سابق :انشبل بدر  )1(
 . 20، مرجع سابق :منال محمد هنداوي) 2(

  .   248ص ، مرجع سابق شبل بدران  )3(
 . 21، مرجع سابق :منال محمد هنداوي) 4(

، الزهـراءدار ، )وتطبیقاتهـا فـي المملكـة العربیـة السـعودیة(إدارة دور الحضـانة وریـاض األطفـال: ابتهاج محمود طلبـة، أحمد إسماعیل حجي )5(
  .   396ص ، 2007، السعودیة، الریاض
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-ه1401وتشیر الدراسات التي أشرفت علیها منظمة الیونسكو عام  ،ه1385روضة عام  13ى بلغت أخرى حت
 ضولیة تامة عن ریامسؤوال مسؤ  ه1385عام دیة ظل حتى المملكة العربیة السعو أن القطاع األهلي ب م1981

   .)1( األطفال
لیاء أمور األطفال الملتحقین ومسؤولیة اإلنشاء والتمویل لمؤسسات ریاض األطفال تقع في المقام األول على أو "

  .والجهات التي تتولى اإلشراف علیها بها
بتقدیم الدعم المناسب لكل  فال كمؤسسات أهلیةانة وریاض األطوتشجع المملكة العربیة السعودیة دور الحض

 375/1391وصدر بذلك القرار الوزاري رقم ، ا وراء ارتفاع المستوى التربوي في البالد ورعایة الطفولةمؤسسة سعیً 
  .)2("ومن أبرزها دور الحضانة وریاض األطفال، ه بشأن التنظیم وتوزیع اإلعانات على المدارس األهلیة

 ،األولىا بمبدأ العنایة بمرحلة الطفولة ا بالغً یاسة التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة اهتمامً ولقد اهتمت الس"
ه على أن دور الحضانة بمثابة المرحلة 1390عن اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم عام  ةوتشیر وثیقة التعلیم الصادر 
 ،المبكرةوهي تهیئ بالتنشئة الصالحة ، وتوجیهها ولةوتتمیز بالرفق في المعاملة الطف ،األولیة من مراحل التربیة

  :وقد حددت وثیقة التعلیم أهداف دور الحضانة فیما یلي
في ظروف طبیعیة سویة لجو األسرة متجاوبة مع  لخلقي والعقلي والجسميایة نموه اصیانة فطرة الطفل ورع -

 .مقتضیات اإلسالم

 .المطابق للفطرةتكوین االتجاه الدیني القائم على التوحید و  -

واالتجاهات الصالحة بوجود أسوة حسنة وقدوة  تیسیر امتصاصه الفضائل اإلسالمیةو  أخذ الطفل بآداب السلوك -
    . محببة أمام الطفل

إلى الحیاة االجتماعیة ) الذاتیة المركزیة(تهیئته للحیاة المدرسیة ونقله برفق من  وإیالف الطفل الجو المدرسي  -
   .رابه ورفاقهالمشترك مع أت

         .)3("تزویده بثروة من التعابیر الصحیحة واألساسیات المیسرة والمعلومات المناسبة لسنة والمتصلة بمحیطه -
وبعدها اعتنت المملكة العربیة السعودیة بالتعلیم التحضیري وأعطته كل االهتمام والدعم المالي واإلشراف الفني "

افتتحت الرئاسة العامة لتعلیم البنات أول روضة حكومیة في مكة المكرمة كما  ،على ریاض األطفال األهلیة
وفي ضوء نجاح  .علیم البنات؛ لخدمة األمهات العامالت في الرئاسة العامة لت)م75/1976 - ه 95/1396(عام

حتى وصل ، فةأخذ هذا النوع من التعلیم في التوسع واالنتشار في أرجاء المملكة العربیة السعودیة المختل التجربة،
  .)4( "روضة أهلیة 313روضة حكومیة و 366إلى  92/1993عدد ریاض األطفال في عام 

                                     
  .   275ص ، مرجع سابق:شبل بدران )1(
  .441ص ،مرجع سابق: السید عبد القادر شریف) 2(
  .   397ص ، مرجع سابق: أحمد إسماعیل حجي وابتهاج محمود طلبة )3(
  .   251ص ، مرجع سابق: شبل بدران )4(
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  :)1(ویتضمن منهاج ریاض األطفال في السعودیة على المقررات واألنشطة التالیة

 متهتهدف إلى غرس اإلیمان باهللا ورسوله في نفوس األطفال والتعرف على قدرة اهللا وشكر نع: التربیة الدینیة -
كساب األطفال العادات السلوكیة الحسنة واألخالق الحمیدة   . وإ

عدادهم للقراءة والكتابة وتصحیح عیوب وإ ، طفال طریقة التفكیر والتعبیرتهدف إلى إكساب األ: اللغة العربیة -
 .   ام بهاوغرس حب القراءة والمحافظة على الكتب واالهتم وتدریبهم على اإلصغاء، لدى بعضهمالنطق التي تظهر 

دراك العالقات العددیة واكتسابه مهارة التعرف على األرقام والعد ، ویهدف إلى إعداد الطفل للتفكیر :الحساب - وإ
 . في صورته األولیة

  . وتهدف إلى تنمیة حب االستطالع لدى األطفال وتعویدهم على المالحظة والتفكیر واالكتشاف :العلوم -
  .تنمیة قدرات الطفل الفنیة وتدریبه على االبتكار واإلبداع وتهدف إلى: التربیة الفنیة –
شباع، ا وتنمیة العادات الجیدةدنیً ا وبوتهدف إلى تقویم الجسم صحیً : ةالتربیة الجسمی - میول الطفل في اللعب  وإ

  . والحركة
وتعوید الطفل  ،اواالتجاهات المرغوب فیه اب الطفل العادات الصحیة السلیمةوتهدف إلى إكس:التربیة الصحیة -

  .على مراعاة اآلداب العامة
وحفزه على أداء ، وتهدف إلى تشجیع الطفل على التعاون مع غیره واالندماج في الجماعة :التربیة االجتماعیة -

  . الخدمات العامة واالهتمام باآلخرین
  

، علمیةر یر تربویة وغیغ تخضوعه العتبارامنها تمیز التعلیم التحضیري في الدول العربیة بعدة میزات و    
وكذا  ،ابتها لكل طفل في الدولة الواحدةالتعلیم التحضیري یترنح بین اإللزام وعدمه والمجانیة وعدم استجنجد حیث 

واضحة أمام العاملین في مما یجعل الرؤیة غیر  ؛عدم االستقرار في المناهج والمقررات والخطط والنظم واللوائح 
خفاق نظم ففي وهذا هو السبب األكبر  ،الدول العربیةم معظتربیة الطفل في مجاالت  شل الخطط التربویة وإ

جزئیة اإلصالح التعلیمي وغیاب التخطیط المستقبلي للتعلیم و ، البالد العربیة في تحقیق أهدافهامعظم التعلیم في 
ربویین على أن یركز بعض التو  محتوى الدراسي،ضعف ال الهدر التربوي ومثل  ،المشكالت التربویةوتفاقم 

التي توجه بمقتضاها  التربویةتتمثل في غموض غایات الفلسفة و  ،ضبابیة إستراتیجیة التربیةتكمن في مشكلة ال
  .ضوح أهدافها الجزئیة بشكل دقیقالنظم التربویة وعدم و 

                                     
  .   402-401ص ، مرجع سابق: لبةأحمد إسماعیل حجي وابتهاج محمود ط )1(



 
  

 :السادس خالصة الفصل
 

مناىج التعميم التحضيري من أىم المواضيع التي ينبغي عمى عمماء التربية والمختصين والميتمين    
ألنيا األداة التي يعول عمييا في بناء  ؛بتربية الطفل، قبل سن المدرسة تنظيميا وتخطيطيا وتطويرىا

و أن نراعي العديد وألن المنياج التربوي الموجو ألطفال التحضيري ينبغي عند تنظيم ؛شخصية الطفل
ن مرحمة الطفولة المبكرة من أىم إالمبادئ والخصائص حتى يتواءم مع خصائص المرحمة التحضيرية. 

ألن االىتمام بالطفل اليوم  ؛المراحل العمرية التي يمر بيا اإلنسان والتي يجب إفرادىا بالبحث واالىتمام
وذلك بمراعاة نموه وتمبية حاجاتو والتخفيف من  ،لوبالتالي بناء مستقبل أفض ،يعني االىتمام بمجتمع الغد
ا يساىم في تنمية المجتمع، وقد وجيت المجتمعات في العصر الحالي ا صالحً مشكالتو حتى ينشأ فردً 

 اواىتمامً  ،بالمرحمة الطفولة المبكرة من خالل إدراج التعميم التحضيري قبل سن المدرسة اواضحً  ااىتمامً 
بالتربية التحضيرية، فأدرجت معظم دول العالم في منظومتيا التربوية التعميم التحضيري موازاة مع 

وىذا ما نالحظو من خالل نماذج التعميم التحضيري في بعض الدول العربية والغربية،  ة،المتغيرات الجديد
ي الدولة الواحدة في تطبيق حيث تميز التعميم التحضيري في الدول المتقدمة بالتنظيم واالختالف حتى ف

بعد ليذا المستوى من التنظيم  يما مازالت الدول العربية لم ترقالمناىج وفتح المدارس الخاصة، ف
ن وجدت فميست مجانية ىدفيا مادي، فيي العتمادىا الكمي عمى القطاع العام وغياب المبادرة  الفردية، وا 
 ولي الطفل. تضمن كفالة الطفل مدة من الوقت مقابل أجر يدفعو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

  تمهيد الفصل        
 الدرادة مجاالت -أوال

 منهج الدرادة وأدواته المعتمدة.  -ثانيا

 االعينة نوعها وكيفية حدابه -ثالثا
     الفصل خالصة       

 
 
 
 
 

 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة : بعالفصل السا

 .الميدانية
 



 
 

 

 

 :السابع الفصل تمهيد
 

بعد معرفة موضوع الدراسةة مةن كاةيةلوة ويىموةة ويسةبةي ا اوةةر الموضةوع وىةدة الدراسةة وا دوةد 
لنظروة للدراسة وا دود فرضوةاية، والمعةلجة السوسوولوجوة افةىومي لية، والوقوة على األصول اإلطةر الم

اربووة لةدور المسسسةةت اتجامةعوةة فةي اربوةة الطفةل، كلةى  -السوسوومن األبعةد  لبوةنةت الدراسة النظروة،
القةةةةرالس السوسةةةةوولوجوة للمنةةةةةىو الاربووةةةةة، والعةةةةر  السوسةةةةوولوجي لمر لةةةةة الاعلةةةةوم الا ضةةةةور ، تبةةةةد مةةةةن 

وذلك من  الل ا دود  طةوات الب ةأ يو مةة وسةمي  ،اوضوح اإلجرالات المنيجوة المابعة في ىذه الدراسة
وىةي بةذلك  ،كلى اطبوق منطق المنظور العلمي فةي دراسةة الظةواىر وال ةوادأ ااوربمنيجوة الدراسة الاي "

ومسةةر انةةول الظةةىرس موةدانوة، يمةة  ،اعني مصةدر صةوةةة النظروةة ومةدر ارابةطيةة باوجوةو مسةلك الب ةأ
فةلمنيجوةةةة  ،ينيةةةة ا ةةةدد مسةةةاووةت ا لوةةةل معطوةةةةت الب ةةةأ  ةةةول الظةةةةىرس سةةةوال يةنةةةت وصةةةفوة يو افسةةةوروة

فةةي الدراسةةة، بداوةةة مةةن ا اوةةةر الموضةةوع وجمةةي المةةةدس العلموةةة، وافاةةرا   ن طيةةةفةةي يةةل  طةةوس نةةة ياوج
طرق لية فةي ىةذا ياووضي الفرضوةت، وا اوةر المنيو، واألدوات الب ثوة وةورىة من ال طوات الاي سوة 

 الفصل.
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كمنطقـة حضـریة تسـاهم فـي  لقد تم إجراء الجانـب المیـداني للدراسـة بمدینـة المسـیلة: المجال المكاني والجغرافي -1
مدرســـة ابتدائیـــة  70" حیـــث یوجـــد بهــا  ،إنجــاح أهـــداف المنهـــاج مــن خـــالل تـــوفر المــدارس علـــى المرافـــق التعلیمیــة

مدرســة  16توزیــع االســتمارة علــى ب قمــتف .)1(" 2010/2011منهــا القســم التحضــیري حســب إحصــائیات  64م وتضــ
ــ افوجــ 102والتــي تضــم  64مــن بــین  حجــرة مخصصــة للقســم التحضــیري، فــإن تقــدیر حجــم  87و ،اتحضــیری اتربوی

 تحیــث قصــد ،األصــليللمجتمــع  وهــي نســبة ممثلــة ،% 25 :مجــال العینــة بالنســبة المئویــة لمجــال الدراســة یكــون
  :المعلمین بالمدارس االبتدائیة الموجودة بمدینة المسیلة، وهي على التوالي ا منعددً 

والهیكـل اإلداري یضـم مكتبـة  06مجمـوع حجراتهـا  1996تأسست المدرسة سـنة: 1961أكتوبر  17مدرسة  -1-1
، عـدد األفـواج اتلمیـذً  133منـه  ومطعـم عـدد المسـتفیدین ،تابا بـین قصـص ومناجـد وكتـب مدرسـیةك 300نواة تضم 

ــ 111مــنهم  اتلمیــذً  215ومجمــوع التالمیــذ ، 09التربویــة بهــا   1لعربیــة وللغــة امــنهم  08، 09، عــدد المعلمــین اإناًث
مـنهم  15 :تلمیـًذا 30ویضـم  ، فیهـا فـوج تربـوي واحـد تحضـیرياتلمیـذً  29للفرنسیة، متوسـط عـدد التالمیـذ فـي الفـوج 

ــ مقابلــة مــدیر (مــدعم بتلفــاز وقــارئ األقــراص یســتغل لمشــاهدة وســماع األناشــید، ورســوم وألعــاب القســم  ،ومعلمــة اإناًث
  ). مدرسة

 افوًجــ 15حجــرة، بهــا  12عــدد حجراتهــا  1986تأسســت ســنة : مســكن  206مدرســة المنظــر الجمیــل حــي  -1-2
ــــ ــــ 231 :مــــنهم اتلمیــــذً  472وعــــدد التالمیــــذ  ا،تربویً ــــ 17، عــــدد المعلمــــین اإناًث  02لعربیــــة لغــــة ال 15 :نهممــــ امعلمً

مـنهم  35: تلمیـًذا 98، تضـم ة، بهـا ثالثـة أفـواج تربویـة تحضـیریاتلمیـذً  25للفرنسیة، متوسط عدد التالمیذ في الفوج 
ــــ األقســــام مــــزودة بتلفــــاز وقــــارئ األقــــراص یســــتغل فــــي ســــماع األناشــــید ومشــــاهدة األلعــــاب  ،، وثــــالث معلمــــاتاإناًث

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(والرسوم
 10حجـرة واإلدارة، وعـدد األفـواج التربویـة بهـا  12عـدد حجراتهـا  1984تأسسـت سـنة : مدرسة أول نوفمبر -1-3

ـــ 12، وبهــا اإناثـــ 147 :مــنهم اتلمیـــذً  290عـــدد التالمیــذ بهـــا  ،أفــواج ة، یللفرنســـ 02لعربیـــة ولغــة ال 10 :مـــنهم امعلمً
ـــــ 24 :مــــنهم اتلمیــــذً  66 انتحضــــیري، تضـــــمعلــــیم الللتن ا، فیهــــا فوجـــــاتلمیــــذً  30میــــذ فــــي الفـــــوج متوســــط التال  اإناًث

لســـماع ومشـــاهدة األناشـــید والرســـوم  بتـــداول بـــین القســـمین ومعلمتـــان، القســـم مـــزود بتلفـــاز وقـــارئ األقـــراص یســـتغل
    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(واأللعاب

هـا مكتبــة نــواة تضــم حجــرة، واإلدارة ب 17مجمــوع حجراتهــا  1968تأسســت سـنة : مدرســة بــن عیســى مولــود -1-4
أفــواج، عــدد  09بــین قصـص أطفــال ومناجـد ومصــاحف ومعــاجم وكتـب مدرســة، وعـدد األفــواج التربویـة  اكتابـ 500

ــ 141مــنهم  اتلمیــذً  264التالمیــذ  ــ 11، تضــم اإناًث للفرنســیة، متوســط التالمیــذ  02لعربیــة ولغــة امعلمــین ل 09 :امعلمً
ــ 18مــنهم  تلمیــًذا 35ري، یضــم ، فیهــا فــوج تربــوي تحضــیاتلمیــذً  26فــي الفــوج  ، ومعلمــة، بالقســم تلفــاز یســتغل اإناًث

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(لسماع األناشید ومشاهدة بعض البرامج العلمیة

                                     
 .2ص، 2011 ،المسیلة ،مصلحة البرمجة والمتابعة ،مدیریة التربیة لوالیة المسیلة ،دلیل المؤسسات التعلیمیة: وزارة التربیة الوطنیة) 1(
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واإلدارة، لــــیس بهــــا  06، مجمــــوع حجراتهــــا 23/12/2002تأسســــت  :المجمــــع المدرســــي الروكــــاد مدرســــة -1-5
 208ذات دوام واحـد، یـدرس فیهـا  ،06ا، عـدد األفـواج التربویـة صـباًح 11.15تقدم وجبة باردة على الساعة  ،مطعم
ـــ 93مـــنهم  اتلمیـــذً  للفرنســـیة، متوســـط عـــدد  02ولعربیـــة لغـــة ال 06مـــنهم  :معلمـــین 08، یشـــرف علـــى تعلـــیمهم اإناًث

یســتغل فــي م، بالقســم تلفــاز إنـاث، ومعلــ 19 مــنهم طفــًال  35بــه  اتحضــیریً  ا، تضــم فوًجـاتلمیــذً  32التالمیـذ فــي الفــوج 
    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(األناشید سماع

حجـرات واإلدارة والمكتبـة تضـم  09بهـا  1971تأسسـت سـنة  :مدرسة رجم عبـد القـادر حـي وعـواع المـدني -1-6
یــدرس  ،10، عــدد األفــواج التربویــةاتلمیــذ 300قــوامیس وقصــص، فیهــا مطعــم یســتفید منــه و بــین مناجــد  اكتابــ 500
ـ 180منهم  393فیها  ـ 13، یشـرف علـى تعلـیمهم اإناًث متوسـط عـدد التالمیـذ  للفرنسـیة، 03مـنهم للعربیـة  10: امعلمً

األقســـام  ،، وثـــالث معلمـــاتاإناثـــ 47مـــنهم  :اتلمیـــذً  91أفـــواج تحضـــیري، وفیهـــا  ةالثـــتضـــم ث ،تلمیـــذا 30فـــي الفـــوج 
ترخاء، المدرســة دخلــت فــي وقاعــة االســ از الســمعي البصــري، وقاعــة لأللعــابمــزودة بتلفــاز وحاســوب ومــذیاع، جهــ

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(مشروع المؤسسة النموذج في إطار االتحاد األوربي
 200ســـتفید منـــه ومطعـــم ی ،واإلدارة 17مجمـــوع حجراتهـــا  1993تأسســـت ســـنة  :مدرســـة الروكـــاد الجدیـــدة -1-7

بـــین قصـــص ومناجـــد وكتـــب  750، وللمدرســـة مكتبـــة نـــواة تضـــم 11.15ســـاخنة علـــى الســـاعة یقـــدم وجبـــة  اتلمیـــذ
 500یــدرس بهــا  ،10، عــدد األفــواج التربویــة اتلمیــذ 200یســتفید منــه و مدرســة،كما یتــوفر بالمدرســة النقــل المدرســي 

ــ 245مــنهم  اتلمیــذ ــ 13، عــدد المعلمــین اإناًث للفرنســیة، متوســط عــدد التالمیــذ فــي  03لعربیــة للغــة امــنهم  10 :امعلمً
مقابلــة مــع مــدیر (ومعلمتــان اإناثــ 31مــنهم  :طفــًال  74وفیهــا ،تحضــیريالتعلــیم الفــي ، تضــم فوجــان اتلمیــذً  38الفــوج 

    ).المدرسة
هــا فیحجــرة، واإلدارة،  24هــا فی ،1973تأسسـت ســنة  ):حــي غالیــة العیــد(مدرســة عبــد الحمیــد بــن بــادیس  -1-8

ــ 2916مكتبـة تضــم   257مــنهم  اتلمیــذً  568یــدرس بهــا  افوًجــ 16 ةا بــین قصــص ومناجــد، عــدد األفــواج التربویــكتابً
 ، تضـماتلمیـذً  30للفرنسـیة، متوسـط التالمیـذ فـي الفـوج  04لعربیة ولغة ال 16 :امعلمً  20، یشرف على تعلیمهم اإناًث 
األقســـام مـــزودة بـــأجهزة تلفـــاز وقــــارئ .وثـــالث معلمـــات ،اإناثـــ 48مـــنهم  :امیـــذتل 109أفـــواج تحضـــیري، وفیهـــا  03

    ).مقابلة مع مدیرة المدرسة(شید والرسوم واأللعاباألقراص تستغل في سماع ومشاهدة األنا
هــا مكتبــة نــواة ،فیحجــرة واإلدارة  24بهــا  1967تأسســت ســنة : )حــي وعــواع المــدني(مدرســة شــنیح محمــد  -1-9

تقـدم فـي شـكل وجبـة بـادرة علـى السـاعة  اتلمیـذً  225مطعـم یسـتفید منـههـا فیو  ،قـوامیسالتضم العدیـد مـن القصـص و 
 16إنـاث، یشـرف علـى تعلـیمهم  169مـنهم  اتلمیـذً  225یـدرس بهـا  افوًج  13األفواج التربوي  صباحا، عدد 11.15

 للتعلـیم التحضـیري تضـم فوجـان  اتلمیـذً  26للفرنسـیة، متوسـط التالمیـذ فـي الفـوج  03لعربیـة ولغة ال 13منهم  :امعلمً 
ص واحـــد یتـــداول علیـــه الفوجـــان عنـــد للمدرســـة تلفـــاز وقـــارئ األقـــرا ،إنـــاث ومعلمتـــان 32مـــنهم  :اتلمیـــذً  70وفیهمـــا 

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(الحاجة إلیه
مــن  اهــا مكتبـة نــواة تضـم عــددً فیحجـرات واإلدارة،  07هــا فی 2006،تأسســت سـنة  :مدرسـة الجنــان الكبیــر -1-10
ـ 95مـنهم  اتلمیذً  174ها فییدرس  ،أفواج تربویة 07ها فیقصص والقوامیس والكتب المدرسیة، ال ، ویشـرف علـى اإناًث
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 اتضــم فوًجــ، اتلمیــذً  29للفرنســیة، متوســط عــدد التالمیــذ فــي الفــوج  01مــنهم للعربیــة، و 07 :معلمــین 08تدریســهم 
ـــ 20مــنهم  تلمیـــذ 29، وفیـــه اتحضــیریً  ومعلمـــة، القســـم مــزود بجهـــاز تلفـــاز وقـــارئ األقــراص یســـتغل فـــي ســـماع  اإناًث

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(یاض األطفالالموسیقى واألغاني ومشاهدة الرسوم وبعض أنشطة ر 
هـــا ،فیحجـــرات، واإلدارة  09هـــا فی 1957،تأسســـت ســـنة : )حـــي المـــدارس(مدرســـة نـــوي مهیـــدي جمیلـــة  -1-11

مــنهم  اتلمیــذً  139هــافییــدرس  ،أفــواج 06وعــدد األفــواج التربویــة  ،كتابــا بــین قصــص ومناجــد 169مكتبــة نــواة تضــم 
 21للفرنسیة،متوســط التالمیــذ فــي الفــوج  01لعربیــة ولغــة امــنهم ل 06 :معلمــین 07، یشــرف علــى تدریســهم اإناثــ 69

بالقسـم تلفـاز وقـارئ األقـراص ومـذیاع یسـتغالن  ،إناث ومعلمـة 15 منهم طفًال  26وفیه  اتحضیریً  ا، تضم فوًج تلمیذا
    ).مقابلة مع مدیرة المدرسة(في سماع األناشید

 ،حجـرة واإلدارة 13مجمـوع الحجـرات  1981،تأسسـت سـنة  :)مسـكن 108حي (مدرسة بن مخفي محمد  -1-12
یـدرس  ،أفـواج 07، عـدد األفـواج التربویـة 11.15تقـدم الوجبـة البـادرة علـى السـاعة  ،اتلمیذ 200ومطعم یستفید منه 

للفرنسـیة، متوســط  01لعربیــة ولغـة امــنهم ل 07 :معلمـین 08، یشــرف علـى تدریســهم اإناثـ 61مــنهم  اتلمیـذً  146بهـا 
ومعلمة، القسـم مـزود بتلفـاز وقـارئ  اإناث 14 منهم طفًال  33وفیه  اتحضیریً  ا، تضم فوًج اتلمیذً  25المیذ في الفوج الت

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(األقراص وحاسوب، یستغل في سماع ومشاهدة األغاني والرسوم وبعض األلعاب
هـا فی ،حجـرات واإلدارة 10هـا فی ،1954نة تأسست سـ: )شارع عیسات إیدیر(مدرسة بن الصدیق السعید  -1-13

ــ 471مكتبــة نــواة تضــم   130أفــواج تربویــة یــدرس بهــا  05ا بــین قصــص ومناجــد ومصــاحف وكتــب مدرســیة، وكتابً
ــ 58مــنهم  اتلمیــذ للفرنســیة، متوســط التالمیــذ  01لعربیــة ولغــة امــنهم ل 05 :معلمــین 06، یشــرف علــى تدریســهم اإناًث

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(ومعلمة اإناث 12 منهم طفًال  27وفیه  اتحضیریً  اوًج ، تضم فاتلمیذً  20في الفوج 
ومطعــم یسـتفید منــه ،واإلدارة  حجـرة 14هــا فی ،1978تأسســت سـنة : )حـي الروكــاد(مدرسـة حجــاب لهــول  -1-14

ــ افوًجــ 17صــباحا، و 11.15كـل التالمیــذ فــي شــكل وجبــة ســاخنة تقــدم علــى الســاعة   اتلمیــذً  740هــا فییــدرس  اتربویً
ـــ 320مـــنهم  ـــ 21، یشـــرف علـــى تعلـــیمهم اإناث متوســـط عـــدد التالمیـــذ فـــي  للفرنســـیة، 04مـــنهم للعربیـــة و 17 :امعلمً
 ،وأربـع معلمـات، للمدرسـة تلفـاز واحـد اإناثـ 60 مـنهم طفًال  140تضم  ،أفواج تحضیري ة، تضم أربعاتلمیذً  34الفوج

  . حاجة، وذلك في سماع الموسیقى واألناشیدحسب ال ةوقارئ أقراص تتداول علیه األقسام األربع
أفــواج  05حجــرات واإلدارة، و 06هــا فی ،1992تأسســت ســنة : )مســكن 86حــي (مدرســة ســیدي الغزلــي  -1-15

ـــیمهم  48مـــنهم  اتلمیـــذً  84یـــدرس بهـــا  ،تربویـــة  01لعربیـــة ولغـــة امـــنهم ل 05 :معلمـــین 06إنـــاث، یشـــرف علـــى تعل
مقابلــة (إنــاث ومعلمــة 09 مــنهم طفــًال  18فیــه  اتحضــیریً  ا، تضــم فوًجــاتلمیــذً  18للفرنســیة، متوســط التالمیــذ فــي الفــوج

    ).مع مدیر المدرسة
 حجــرات واإلدارة،ومطعــم مدرســي یســتفید منــه  09هــا فی ،1994تأسســت ســنة : مســكن 642مدرســة حــي  -1-16

ـ 11لـیمهم ، یشـرف علـى تعاإناث 102منهم  اتلمیذً  217أفواج تربویة یدرس بها  09و ،تلمیذا 193 مـنهم  09 :امعلمً
 09 مــنهم طفــًال  29فیــه  اتحضــیریً  ا، تضــم فوًجــاتلمیــذً  24متوســط التالمیــذ فــي الفــوج  للفرنســیة، 02لعربیــة ولغــة ال

    ).مقابلة مع مدیر المدرسة(إناث ومعلمة
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ــ 102 بمــداس مدینــة المســلة يیشــرف علــى األفــواج التربویــة للقســم التحضــیر : المجــال البشــري -2 أغلــبهم  ،امعلمً
 4(، حیــث یتوزعــون حســب مســتویاتهم العلمیــة مــن أســتاذ رئیســي )معلمــة 95( 2011معلمــات حســب إحصــائیات 

ــ 95(ومعلــم ابتــدائي ،) معلمــات 3(إلــى أســتاذ ابتــدائي ) معلمــات  102علــى تــدریس  ن، حیــث یشــرفو )ومعلمــة امعلمً
   .)1(" اإناث 1503 من بینهم طفًال  3040، تضم  اتحضیری اتربوی افوج

وذلـك فـي  ،لقـد بـدأت الدراسـة االسـتطالعیة المیدانیـة قبـل توزیـع اسـتمارة االسـتبیان بعـدة أشـهر: المجال الزمنـي -3
أمریـــة إلـــى عـــدة مـــدارس الستفســـار علـــى منهـــاج التربیـــة التحضـــیریة و  عنـــدما ذهبـــت 2011ري ومـــارس شـــهري فیفـــ

مكنـــت مـــن ضـــبط اســـتمارة االســـتبیان واســـتمارة المتكـــررة ومقابلـــة المـــدراء والمعلمـــین ت تي، ومـــن خـــالل زیـــار  1976
فیمــا بعــد، بعــد أخــذ دة بالمدینــة ممــا ســهل علیهــا توزیــع االســتبیان و مــدارس الموجــالالتحلیــل، كمــا تعرفــت علــى أهــم 

ــــــة االموافقــــــة مــــــن  ــــــوم مدیری ــــــم توزیــــــع االســــــتمارة بعــــــد عط) حــــــقالمال(،13/12/2011لتربیــــــة ی ــــــوم ت ــــــة الشــــــتاء ی ل
وبعـــد اســـتنفاذ الوقـــت الرســـمي للتـــربص ، 02/02/2012معهـــا مـــرة أخـــرى یـــوم دت إلـــى ج، ثـــم عـــ 02/01/2012

وبالتــالي عــدم اإلجابــة علــى ، 28مــن بــین  ااســتبیان 23تــم اســترجاع ) 05/03/2012إلــى  1/12/2011(المیــداني 
ویعود ذلك ألسباب مختلفـة منهـا الـدخول فـي عطلـة أمومـة للـبعض المعلمـات وعجـز المسـتخلفة عـن  ؛اناتاستب 05
  .جابة عنه لحداثة عملها وعدم تعرفها عن المنهاجاإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .2ص مرجع سابق ،دلیل المؤسسات التعلیمیة: تربیة الوطنیةوزارة ال) 1(
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:  
المــنهج العلمــي طریقــة للتفكیــر والبحــث نعتمــد علیهــا فــي تحصــیل المعرفــة العلمیــة الصــادقة ": مــنهج الدراســة -1 

، وذلــك ألن التوجیــه المنهجــي عنــه ىرة ال غنــیكــون المــنهج العلمــي ضــرو  والثابتــة والشــاملة حــول الظــاهرة، ومــن ثــم
العلــوم (ولهــذا اكتســب المــنهج العلمــي أهمیــة بالنســبة للعلــوم عامــة  ؛لقیمــي فــي عملیــة البحــثار التوجیــه یبطــل تــأثی

د ر القیمـــي و التوجیـــه وذلـــك ألن احتمـــال تـــأثیر ا ؛والعلـــوم االجتماعیـــة خاصـــة) الـــخ...الطبیعیـــة والعلـــوم االجتماعیـــة
فـي كشــفه عـن الحقیقــة ووصــوله  وضــرورة المـنهج العلمــي لدراسـة مــا وتتضــح أهمیـة.")1(""وم االجتماعیـةبالنسـبة للعلــ

بمـــا أن المـــنهج "إلـــى نتـــائج ثابتـــة، وهـــذا یختلـــف بـــاختالف نـــوع المـــنهج وطبیعـــة الدراســـة، والمشـــكلة المثـــارة فیهـــا، و
لمنهج ضـروري للبحـث، إذ هـو الـذي ینیـر مجموعة من الخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثـه، وبالتـالي فـا
  . )2("الطریق، ویساعد الباحث في ضبط أبعاد ومساعي وأسئلة وفروض البحث

الحصول على المنهاج الدراسي والمقرر الدراسـي لمرحلـة التعلـیم التحضـیري، موضوع الدراسة تستدعي  إن طبیعة  
مكان هیوالوقوف على ما توفر عل ات ووسـائل تعلیمیـة مادیـة ومعنویـة تهـدف إلـى ضـمان من برامج وأنشطة تربویة وإ

اســتخدام المــنهج الوصــفي لتفســیر وتحلیــل وصــف الظــواهر كمــا  اســتوجبلیــة التعلیمیــة، وهــذا مــا الســیر الحســن للعم
دراســي ج الاالمنهــحــول بعــض المعلمــین قیــاس اتجاهــات هــي فــي الواقــع؛ وجمــع المعلومــات الدقیقــة عنهــا مــن خــالل 

   .التحضیري لتعلیممرحلة ا في
یعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع ویهــتم بوصــفها "المــنهج الوصــفي هــو المــنهج الــذي و     

 ً ـــوصـــف ـــویعبـــر عنهـــا تعبیـــرً  ،اا دقیقً ـــا كیفیً أمـــا . ا، فـــالتعبیر الكیفـــي یصـــف لنـــا الظـــاهرة، ویوضـــح خصائصـــهاا أو كمیً
ـــالتعبیـــر الكمـــي فیعطیهـــا رســـمً  مقـــدار هـــذه الظـــاهرة أو حجمهـــا أو درجـــات ارتباطهـــا، مـــع الظـــواهر  ـا یوضــــحا رقمیً

ا ببحــث الظــواهر أو الوقــائع فـــي ا أو مختًصــومــن رأي هــویتني یجــب أن یكــون المــنهج الوصــفي قاصــرً " .)3("األخــرى
  . )4("الوقت الراهن، كما أنه یتضمن دراسـة الحقائق الوقتیـة المتصلة بمجموعة من األوضاع أو األحداث أو الناس

في بعض جوانب الدراسة النظریة من  هولهذا اعتمدت علی ؛لوصفيفالدراسة الوصفیة تستدعي المنهج ا
خالل وصف وتحلیل ودراسة تربیة الطفل التي یجب توفیرها له في عدة مؤسسات اجتماعیة، وكذلك في توضیح 

ن خالل الفصول النظریة والسرد حیث تم ذلك م لمناهج التربویةاوفي قراءة  ،ومشكالت الطفل خصائص وحاجات
كما استعملت المنهج الوصفي في الجانب  ،الوصفي باالستعانة في بعض األحیان ببعض النماذجو اللفظي 

ووصف أهم الوسائل التعلیمیة المتوفرة  میدان الدراسةمالحظة ، تحلیل محتوى المنهاج الدراسيالمیداني من خالل 
  تربیة ، واالستبیان الموجه إلى معلمي المع مدیري المدارس تحضیري من خالل المقابالتبالقسم ال

                                     
 . 76، ص 1982، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، المنهج العلمي والعلوم االجتماعیة :السید علي شتا )1(

 .119ص ،2002دار هومة، الجزائر، ، االجتماعیة تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم :رشید زرواتي )2(

، ص )د س(، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، مناهج البحث العلمـي وطـرق إعـداد البحـوث :عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات )3(
139. 

 . 58، ص 1982، عالم الكتب، القاهرة، مصر، منهجیة العلوم االجتماعیة: صالح مصطفي الفوال) 4(
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وتحویــــل هــــذه المعطیــــات الوصــــفیة إلــــى أعــــداد رقمیــــة للوصــــول إلــــى نتــــائج تجیــــب علــــى الفرضــــیات  ،ةالتحضــــیری
  .على اإلشكالیة المطروحة االحتمالیة وبالتالي اإلجابة

لنظریة أو المیدانیة مـن المراحـل الهامـة فـي البحـث تعد مرحلة جمع المادة العلمیة سواء ا :أدوات جمع البیانات -2
إلحاطــة بالموضــوع لات والمراجــع والمصــادر العلمیــة، و ا علــى العدیــد مــن التقنیـات والوســائل واألدو التـي تعتمــد أساًســ

علـــى العدیـــد مـــن األدوات علـــى اعتبـــار أن جمـــع المعلومـــات  عتمـــدتاأكثـــر وتقریبـــه ودراســـة أبعـــاده بشـــكل أفضـــل، 
البیانــات مــن الخطــوات الهامــة فــي البحــث العلمــي، حیــث أن نتــائج البحــث تعــد انعكاســا لهــذه البیانــات "أو المیدانیــة 

والـدرجات التـي سـتدون ال  التـي سـتجمع والطرائـق التـي تسـتخدمالتي تم الحصول علیها، وعلیـه فـإن نوعیـة البیانـات 
 . )1("لدراسة في الوصول إلى النتائجفي التحقیق المیداني الذي تعتمده ا، بد أن نأخذها بعین االعتبار

علــى تقــاریر وزارة التربیــة والتعلــیم، واسـتطلعت آراء بعــض المختصــین واألســاتذة، وعقــدت مقــابالت مــع  ولقـد اطلعــت
 االكتـب المدرسـیة التـي وفرتهـفـي  ةب التربیـة التحضـیریة المتمثلـوأخـذت كتـ. ین والمـربین والمـوجهینالمدرین والمعلمـ

طفل مرحلة التعلیم التحضیري، حیث وفرت الوزارة الكتـاب المدرسـي فـي شـكل دفتـرین، وقـد أنجـزا وفـق وزارة التربیة ل
واعتمــدت فــي تحلیــل وثیقــة المنهــاج  ســنوات 6-5المــنهج الرســمي الخــاص بالتربیــة التحضــیریة والموجــه إلــى أطفــال 

  : الدراسي على األدوات التالیة
لظـــاهرة مـــا مـــع االســـتعانة بأســالیب البحـــث والدراســـة التـــي تـــتالءم مـــع هـــي المشــاهدة الدقیقـــة ": المالحظـــــة - 2-1

ـ.")2("طبیعـة هـذه الظــاهرة ا فــي ظروفهـا الطبیعیــة دون إخضـاعها للضــبط أو هـي مالحظــة الظـواهر كمــا تحـدث تلقائیً
 . )3("یر واستخدام أدوات دقیقة للتأكد من دقة المالحظة وموضوعیتهایالعلمي، وتغ

معینـــة علـــى هـــذا النحـــو حظـــة فـــي تفســـیر وتعلیـــل وتبریـــر كیفیـــة وجـــود ظـــاهرة أو عناصـــر علـــى المال لقـــد اعتمـــدت
كمـا . خر، من خالل تفسیر نتائج الدراسة في ضوء فرضیات البحـث وأهدافـه واإلجابـة عـن اإلشـكالیةآالمركب دون 
تنوعـــة الوســـط التربـــوي ومـــا تـــوفر علیـــه القســـم التحضـــیري مـــن وســـائل وأدوات معـــن فـــي كشـــف  ظـــةوظفـــت المالح

وتهویة ونظافة ومدى استیعاب الحجرة للعدد التالمیذ وغیرهـا مـن المرافـق التعلیمیـة التـي تسـاعد علـى نجـاح العملیـة 
  . التعلیمیة وبالتالي تحقیق أهداف المنهاج الدراسي

أن ) حـثالبا(هي تفاعل یـتم عـن طریـق موقـف مواجهـة، یحـاول فیـه الشـخص القـائم بالمقابلـة ": المقابلـــــــة - 2-2
یستثیر معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرین باإلضـافة إلـى حصـوله علـى بعـض البیانـات 

 . )4("الموضوعیة األخرى

 ةولقــد اعتمــدت فــي دراســفالمقابلــة أداة مــن أدوات البحــث العلمــي، ومــن أهــم وســائله للحصــول علــى المعلومــات،  
  :على نوعین من المقابلة وهي

                                     
جراءاتها- علمي طرائق البحث ال: فوزیة هادي صالح مراد، )1(  . 143، ص2002دار الكتاب الحدیث، الكویت،  ،-تصمیمها وإ

 . 159الرجع نفسه، ص  )2(

 .204، ص 1988، مصر،01مكتبة وهبة، ط ،أصول البحث االجتماعي: عبد الباسط محمد حسن )3(

  . 292، ص 1997صر، ، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصمیم وتنفیذ البحث االجتماعيت: غریب سید أحمد )4(
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علـى  نيممـا سـاعد ؛الدراسـة االسـتطالعیة أي دون تخطیط سابق واعتمـدت علیهـا أثنـاء :مقابلة الحرةال -2-2-1
نـد االلتقـاء االطالع بعمق على جوانب وخبایا الموضوع مجال الدراسة، وقد استعملت هذه األداة فـي هـذه الدراسـة ع

رة فــي بدایــة الدراســة االســتطالعیة فــي المقابلــة الحــ ، حیــث اســتخدمتالمــدارس االبتدائیــة وبــبعض المعلمــین ومــدیر 
عــض وكــذا ب ،المــدارس االبتدائیــة والزیــارات المیدانیــة ومقابلــة مــدر  إطــار التعــرف علــى میــدان الدراســة، مــن خــالل

كمـا تحصـلت بفضـلهم  ،لمناقشتهم حول كیفیة سیر العمـل بقسـم التربیـة التحضـیریة معلمي مرحلة التعلیم التحضیري
درجــت التعلــیم التحضــیري فــي الجریــدة الرســمیة ألول مــرة فــي الجزائــر، كمــا تمكنــت فـــي التــي أ 1976علــى أمریــة 

خالل هذه المقابالت من الحصول على كتابي التربیة التحضـیریة المقـرر علـى طفـل المرحلـة، وذلـك خـالل المرحلـة 
 1مــن (دة أشــهر االســتطالعیة علــى المنهــاج الدراســي الخــاص بمرحلــة التعلــیم التحضــیري، فــي مــدة زمنیــة دامــت عــ

مــن المقابلــة فــي تحدیــد وحــدات التحلیــل مــن خــالل تنظــیم عــدة ولقــد اســتفدت ). 2012إلــى مــارس  2011دیســمبر 
األول عــن  ولالمســؤ مرحلــة التعلــیم التحضــیري، علــى اعتبــار أن المعلــم هــو  مــع معلمــي) حــرة(قــابالت غیــر مقننــة م

طالعـا بمـا یتضـمن الكتـاب مـن الـذا فهـو أكثـر درایـة و  ؛فـلالمدرسـي للط إیصـال المـادة التربویـة المنظمـة فـي الكتـاب
ـــیم التحضـــیري، محتویـــات، حیـــث تمكنـــت خـــالل هـــذه المقـــابالت مـــن التعـــرف علـــى  ـــة التعل المنهـــاج الدراســـي لمرحل

حــین عرضــت . ومالحظــة مــا تــوفر علیــه مــن وســائل وأدوات تعلیمیــة ،ومشــاهدة قســم التربیــة التحضــیریة عــن قــرب
ثـارة بعـض نقـاط  علیهم موضوع الدراسة بشيء من الشرح والتفصیل، قصد معرفة جو العمل السـائد فـي المـدارس، وإ

  .ةانعلى بناء أسئلة االستب نيحول الموضوع مما ساعدالنقاش 
وهـي عبـارة عـن دلیـل یشـمل مجموعـة مـن األسـئلة المفتوحـة  ):دلیل المقابلة: (المقابلة نصف الموجهة -2-2-2

ا إلــى البیانــات المجمعــة مــن مقابلــة ، ثــم تصــمیمها اســتنادً  16: عــدد المقــابالت بـــ حیــث قــدر حــول موضــوع الدراســة
المـدارس، وذلـك بهـدف الحصـول  يعیة، وقـدمت هـذه األخیـرة إلـى مـدیر خالل المقابلة الحـرة أثنـاء الدراسـة االسـتطال

  :یلي عرض هذه المقابالت وفي ما ،على موقع المدرسة والوسائل التعلیمیة المتوفرة، والخدمات المدرسیة الموجودة
فــي حـــدود الســـاعة الثامنـــة  09/01/2012یـــوم  بـــن عیســـى مولـــود أجریـــت مــع مـــدیر مدرســـة: 01المقابلــة رقـــم  -

  .والنصف صباحا، واستغرقت حوالي نصف ساعة
فــي حـدود الســاعة التاســعة  09/01/2012یـوم بــن الصــدیق الســعید  أجریـت مــع مـدیر مدرســة: 02المقابلـة رقــم  -

  .ا، واستغرقت مدة نصف ساعةباًح والربع ص
فــي حــدود الســاعة العاشــرة  10/01/2012یــوم  1961أكتــوبر  17 أجریــت مــع مــدیر مدرســة: 03المقابلــة رقــم  -

  .ا، واستغرقت نصف ساعةصباًح 
ـــة رقـــم  - ـــدة أجریـــت مـــع مـــدیر مدرســـة: 04المقابل فـــي حـــدود الســـاعة الثامنـــة  12/01/2012یـــوم  الروكـــاد الجدی

  .واستغرقت حوالي نصف ساعة ا،والنصف صباًح 
فــي حــدود الســاعة  12/01/2012یــوم  المجمــع المدرســي الروكــادأجریــت مــع مــدیر مدرســة : 05المقابلــة رقــم  -

  .ا، واستغرقت مدة نصف ساعةالتاسعة والنصف صباًح 
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ـــة رقـــم  - ـــل أجریـــت مـــع مـــدیر مدرســـة: 06المقابل فـــي حـــدود الســـاعة العاشـــرة  16/01/2012یـــوم  المنظـــر الجمی
  .ا، واستغرقت مدة نصف ساعةالنصف صباًح و 
فـي حــدود السـاعة الثامنــة والنصــف  17/01/2012یــوم  أول نــوفمبرأجریـت مــع مـدیر مدرســة : 07المقابلـة رقــم  -

  .ا، واستغرقت مدة نصف ساعةصباًح 
فـــي حـــدود الســـاعة التاســـعة  22/01/2012یـــوم  رجـــم عبـــد القـــادر أجریـــت مـــع مـــدیر مدرســـة: 08المقابلـــة رقـــم  -
  .ا، واستغرقت مدة نصف ساعةالنصف صباًح و 
فـي حـدود السـاعة الثامنـة  23/01/2012یـوم عبد الحمید بن بـادیس  أجریت مع مدیرة مدرسة: 09المقابلة رقم  -

  . ا، واستغرقت حوالي نصف ساعةوالنصف صباًح 
لثامنـة والنصـف فـي حـدود السـاعة ا 24/01/2012یـوم شـنیح محمـد  أجریت مـع مـدیر مدرسـة: 10المقابلة رقم  -

  . ا، واستغرقت حوالي نصف ساعةصباًح 
فـي حـدود السـاعة الثامنـة والنصـف  25/01/2012یـوم  الجنان الكبیر أجریت مع مدیر مدرسة: 11المقابلة رقم  -

  .ا، واستغرقت حوالي نصف ساعةصباًح 
د الســاعة الثامنــة فــي حــدو  26/01/2012یــوم نــوي مهیــدي جمیلــة  أجریــت مــع مــدیرة مدرســة: 12المقابلــة رقــم  -

  .والنصف صباحا، واستغرقت حوالي نصف ساعة
فـــي حـــدود الســـاعة الثامنـــة  29/01/2012یـــوم بـــن مخفـــي محمـــد  أجریـــت مـــع مـــدیر مدرســـة: 13المقابلـــة رقـــم  -

  .ا، واستغرقت حوالي ساعةوالنصف صباًح 
سـاعة الثامنـة والنصـف فـي حـدود ال 30/01/2012یـوم حجـاب لهـول  أجریت مع مدیر مدرسـة: 14المقابلة رقم  -

  .ا، واستغرقت حوالي نصف ساعةصباًح 
فـي حـدود السـاعة الثامنـة والنصـف  31/01/2012یـوم  سیدي الغزلي أجریت مع مدیر مدرسة: 15المقابلة رقم  -

  .ا، واستغرقت حوالي ربع ساعةصباًح 
الســـاعة الثامنـــة فـــي حـــدود  05/02/2012یـــوم مســـكن  642حـــي  أجریـــت مـــع مـــدیر مدرســـة: 16المقابلـــة رقـــم  -

  . ا، واستغرقت حوالي ربع ساعةوالنصف صباًح 
ا لجمــع البیانــات والمعلومــات، وهــي بمثابــة ســند ومكمــل لــألدوات ا أساســیً تعتبــر مصــدرً  :الوثــائق والســجالت -2-3

منهـــا فـــي معرفـــة العـــدد اإلجمـــالي للعمـــال والمعلمـــین  جمـــع البیانـــات، وقـــد اســـتفدتالمســـتخدمة فـــي البحـــث لغـــرض 
هــا، كمــا فیس وكیفیــة ســیر العملیــة التعلیمیــة میـذ داخــل المــدارس، إضــافة إلــى توضــیح الهیكــل التنظیمـي للمــدار والتال

أفــادت فــي معرفــة الطریقــة المتبعــة مــن طــرف المدرســة فــي نــوع الــدوام وأهــم الخــدمات المدرســیة المقدمــة فــي إطــار 
لمرحلـة التعلـیم التحضـیري ثـائق المخصصـة إعداد البطاقة الفنیـة لكـل مدرسـة، إضـافة إلـى االطـالع علـى بعـض الو 

  .بالتحلیل في هذه الدراسة والمتمثلة في الكتاب المدرسي تعرض لهاأوالتي س
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ینـــة هــي نمـــوذج یضـــم مجموعــة األســـئلة التـــي توجــه لألفـــراد بغیـــة الحصــول علـــى بیانـــات مع" : االســـتمارة -4 -2
سـتمارة، اسـتمارة التحلیـل الخاصـة بتحلیـل االمـن أنـواع نـوعین  حیث اسـتخدمت. )1()"انیاستمارة استب(وترسل بالبرید 

ة، حیــث أودعــت الموجــه للمعلمــین المشــرفین علــى التربیــة التحضــیری ةانالمنهــاج الدراســي، واســتمارة اســتب المحتــوى
  . وتكفلوا بالتوزیع على معلمي كل قسم تحضیري بالمدرسة ،مدارس عینة البحث يان عند مدیر یاالستب

اسـتمارة " استمارة التحلیل الخاصة بتحلیل محتوى المنهـاج الدراسـي وهـيلقد استخدمت : لتحلیلاستمارة ا -2-4-1
ا عن رموز الوثیقة الواحدة، التي تشمل فئات التصـنیف، ووحـدات التحلیـل والقیـاس باإلضـافة إلـى البیانـات تعبر كمیً 

  )2("األولیة للوثیقة عن وثیقة المحتوى
التحلیــل المعــاییر العلمیــة المتبعــة فــي البحــث العلمــي، مــن خــالل تعلقهــا بموضــوع  فــي بنــاء اســتمارة ت یــولقــد توخ  

البحــث وعــدم خروجهــا عــن إطـــاره وتسلســلها المنطقــي مـــع تســاؤالت اإلشـــكالیة والفرضــیات االحتمالیــة التــي نســـعى 
محتـوى  یـة مالحظـة حیـث تعتبـر عمل الختبارها من خالل هذه االستمارة، والتي تعد اإلطار الكمي لبیانات الدراسة،

، واســتخراج یةالمنهــاج الدراســي بدایــة عملیــة العــد واإلحصــاء للرمــوز الكمیــة الموجــودة فــي كتــابي التربیــة التحضــیر 
  .النتائج الكمیة ورسم العالقات اإلحصائیة بینها لتفسیر النتائج واالستدالل من خاللها

خراجهـا فـي شـكل اسـتمارة تحلیـل بهـا مقدمـة بعـد إعـداد أداة التحلیـل فـي صـورتها ال: صدق أداة التحلیـل - مبدئیـة وإ
ـ 11االستمارة على لجنة من محكمین تكونت من ات ورموز االستمارة،عرضت توضح الفئ ا فـي كلیـة ا مختًصـمحكمً

وقــدم لكــل أســتاذ بیــان اســتطالع رأیــه حــول أداة ) نظــر المالحــقا(االجتماعیــة مــن حملــة الــدكتوراه اإلنســانیة و العلــوم 
حیـــث طلبـــت مـــنهم إبـــداء رأیهـــم فـــي عـــدد وحـــدات اســـتمارة التحلیـــل مـــن حیـــث  20/05/2011ذلـــك یـــوم التحلیـــل و 

دراج وحـدات بدیلـة لـم  ،صیاغة الوحدات والتعریف اإلجرائي لها وتعدیلها أو حذفها إذا لزم األمر لعدم أهمیتها تـتم وإ
اذ مهلـة طـرف الـدكتور بـرو محمـد، بعـد اسـتنفاالستمارة، وتم اقتراح فئة إستراتجیة التدریس والتقویم، من في تغطیها 

حیـــث . 12/09/2011اســـتمارات فقـــط وكـــان أخرهـــا فـــي  06اكتفیـــت باســـترجاع و االســـتمارات  االنتظـــار اســـترجعت
حســـب وحـــدات،  محـــاور، واحتـــوت علـــى ةتضـــمنت ســـبع: أصـــبحت االســـتمارة فـــي صـــورتها النهائیـــة بالشـــكل التـــالي

  :المحاور التالیة
  )04إلى السؤال 01من السؤال. (أسئلة ةوى على البیانات األولیة للوثیقة وضمت أربعیحت: المحور األول* 
  . یحتوى على وحدات التحلیل فئة األهداف: المحور الثاني* 
  . یحتوى على وحدات التحلیل فئة األسس: المحور الثالث* 
  .یحتوى على وحدات تحلیل فئة األنشطة: المحور الرابع* 
  .وى على وحدات تحلیل فئة الوسائل التعلیمیةیحت:المحور الخامس* 
  یحتوى على وحدات تحلیل فئة إستراتیجیة التدریس : المحور السادس* 

                                     
 .311الرجع نفسه، ص  :غریب سید أحمد )1(

 .152، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،تحلیل المحتوى في بحوث اإلعالم: محمد عبد الحمید )2(
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  .یحتوى على وحدات تحلیل فئة التقویم: المحور السابع* 
تــم تحدیــدها فــي اســتمارة تحلیــل مضــمون المنهــاج الدارســي  ،وكــل فئــة مــن هــذه الفئــات تحتــوي علــى وحــدات فرعیــة

  . بیة التحضیریةللتر 
مـــن كـــل كتـــاب ) الوســـائل –األســـس  -األهـــداف(تـــم اختیـــار ثـــالث فئـــات بصـــورة عشـــوائیة : ثبـــات أداة التحلیـــل -

ــ 15وتحلیلهــا مــرتین خــالل فتــرة زمنیــة فاصــلة بینهــا قــدرها  ثــم حســاب معامــل الثبــات بتطبیــق معادلــة هولســتي  ،ایومً
ن أن معامــل الثبــات مرتفــع ممـا یجعلــه قابــل ألغــراض البحــث وهــي ذات دالــة إحصـائیة، تبــی ،)0.83(فكانـت القیمــة 

  .العلمي
ان علــى المعــاییر العلمیــة المعمــول بهــا فــي البحــث یلقــد تــم تصــمیم اســتمارة االســتب: انیاســتمارة االســتب -2-4-2

الیة العلمــي، مــن خــالل تعلقهــا بموضــوع البحــث وعــدم خروجهــا عــن إطــاره وتسلســلها المنطقــي مـــع تســاؤالت اإلشــك
ان علــى یفــي بنــاء االســتب ان، حیــث اعتمــدت یذا االســتبســعى الختبارهــا مــن خــالل هــأالفرضــیات االحتمالیــة التــي و 

مجموعــة المجــاالت حســب موضــوع الدراســة وكــل مجــال یشــمل مجموعــة مــن المعــاییر العلمیــة الموصــى بهــا عنــد 
ومـــن ر المنــاهج التربویــة، علمــاء المنــاهج، المقتطفـــة مــن عــدة كتـــب متخصصــة فــي كیفیـــة صــیاغة وتنظــیم وتطـــوی

م التربیــة، واالطـــالع علــى أهـــداف التربیــة التحضـــیریة، و خــالل اســتطالع آراء بعـــض المتخصصــین مـــن أســاتذة علـــ
وعقــد مقــابالت مــع بعــض المعلمــین والمــوجهین حیـــث تكونــت قائمــة المعــاییر الخاصــة بمنهــاج التربیــة التحضـــیریة 

وكـل مجـال  ،سـتة مجـاالت ا، حیث قسمت قائمة المعاییر إلـىمعیارً  36لطفل مرحلة التعلیم التحضیري وبلغ عددها 
ان بــذلك یالتحضــیریة، فكانــت اســتمارة االســتبیحتــوي ســتة معــاییر تمثلــت فــي شــكل أســئلة یجیــب عنهــا معلــم التربیــة 

  :مقسمة حسب المحاور بالشكل التالي
: ضــمت المتغیــرات المســتقلة التالیـــة یحتــوى علــى أســئلة البیانــات العامــة التـــي تضــم ســتة أســئلة: المحــور األول -

سـنوات، أكثـر مـن 10(، الخبـرة )ثانوي، جـامعي، أخـرى 3رابعة متوسط، (السن، المؤهل العلمي ) ذكر، انثى(الجنس
  . )نعم، ال(، تلقى التكوین )سنة، سنتان، أكثر(، سنوات التدریس بالقسم التحضیري )سنوات 05سنة، أقل من  11

األهـــداف، األســـس، األنشـــطة، إســـتراتیجیة (مجـــاالت قائمـــة المعـــاییر بمجالتهـــا الســـتة  یحتـــوى: المحـــور الثـــاني - 
وتعــد متغیــرات تابعــة فــي إجابــة المعلــم التعلــیم التحضــیري علــى تقــویم كتــاب ) التــدریس، الوســائل التعلیمیــة، التقــویم

  . التربیة التحضیریة
    .اییر الخاصة باألهدافضمت المعو األهداف یحتوي على أسئلة في مجال : المجال األول* 
  .التي ضمت المعاییر الخاصة باألسساألسس یحتوى على أسئلة في مجال : المجال الثاني* 
  .وضمت المعاییر الخاصة باألنشطةاألنشطة یحتوى على أسئلة في مجال : المجال الثالث* 
  .ر الخاصة بالوسائل التعلیمیةییوضمت المعا الوسائل التعلیمیةیحتوي على أسئلة في مجال  :المجال الرابع* 
ــدریس یحتــوي علــى أســئلة فــي مجــال : المجــال الخــامس*  وضــمت المعــاییر الخاصــة بإســتراتیجیة إســتراتیجیة الت

   .التدریس
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  .مت المعاییر الخاصة بالتقویموضالتقویم یحتوي على أسئلة في مجال : المجال السادس* 
ــ(تح المجــال للمبحــوث الختیــار إجابــة مــن بــین عــدة إجابــات مغلقــة مــع فــأســئلة  انیوقــد كانــت أســئلة االســتب  ا، غالبً

ــ علــى الوقــوف الحقیقــي علــى تقــویم المنهــاج الدراســي الموجــه للطفــل مرحلــة التعلــیم ي ا منــحرًصــ) اا، أبــدً ا، نــادرً أحیانً
  . التحضیري

ــ 11ان علــى لجنــة مــن محكمــین تكونــت مــن یاالســتب توقــد عرضــ: صــدق األداة - كلیــة العلــوم  ا فــيا مختًصــمحكمً
حیـث طلبـت مـنهم إبـداء رأیهــم  12/05/2011وذلـك یـوم ) نظـر المالحـقا(اآلداب مـن حملـة الـدكتوراه االجتماعیـة و 

انات فقـــط مـــن یاســتب 06وتــم اســـترجاع  ،فــي معـــاییر أداة الدراســة مـــن حیــث صـــیاغة الفقــرة وتعـــدیلها إذا لــزم األمـــر
  .  12/12/2011ا یوم انات الموزعة على اللجنة وكان أخرهیمجموع االستب

أداة تحلیــل المضــمون مــن أدوات البحــث العلمــي التــي تســتخدم فــي تحلیــل المنــاهج : أداة تحلیــل المضــمون -2-5
  . التربویة

یقصـــد بالتحلیـــل تلـــك العملیـــات العقلیـــة التـــي یســـتخدمها الباحـــث فـــي دراســـته للظـــواهر : معنـــى التحلیـــل -2-5-1
ومعرفــــة  ،اثرة فــــي الظــــاهرة المدروســــة، وعــــزل عناصــــرها بعضــــها بعًضــــواألحــــداث والوثــــائق لكشــــف العوامــــل المــــؤ 

لجعـل الظــواهر  ؛هـا، وأسـباب االختالفـات ودالالتهـاالعناصـر، وطبیعـة العالقـات القائمـة بین خصـائص وسـمات هـذه
أو هــو عملیــة مالزمــة للفكــر اإلنســاني، تســتهدف إدراك األشــیاء والظــاهرات  .)1("واضــحة ومدركــة مــن جانــب العقــل

ضـــوح مــــن خــــالل عـــزل عناصــــرها بعضــــها عــــن بعـــض، ومعرفــــة خصــــائص أو ســـمات هــــذه العناصــــر وطبیعــــة بو 
     .)2("العالقات التي تقوم بینها

اتصــالیة مــع  اهــو كــل مــا یقولــه أو یكتبــه الفــرد لیحقــق مــن خاللــه أهــدافً : معنــى المحتــوى أو المضــمون -2-4-2
قة معینة ترتبط بشخصـیة الفـرد مصـدره وسـماته االجتماعیـة، اآلخرین، وهو عبارة عن رموز لغویة یتم تنظیمها بطری

ا بســـماته واحتیاجاتـــه، ا محـــددً ا مـــن مظـــاهر الســـلوك یمیـــزه عـــن غیـــره مـــن األفـــراد، ویســـتهدف جمهـــورً فیصـــبح مظهـــرً 
      .)3("واهتماماته لیدرك ما في المحتوى من معاني وأفكار فیتحقق اللقاء والمشاركة بین المصدر والجمهور

أداة تحلیـل المضـمون هـي التـي یسـتعین مـا یقولـه أو یكتبـه الفـرد باسـتعمال  ،ومهمـة الباحـث هـو تحلیـل المضـمون  
أو هـو أسـلوب . )4("لوصف وتفسـیر الظـواهر االجتماعیـة التـي تحـدث فـي العـالم االجتمـاعي"به الباحث االجتماعي 

الباحــث علــى تصــنیف المــادة اللفظیــة وفــق للوصــف الموضــوعي الكمــي والكیفــي للمــادة اللفظیــة، حیــث یقتصــر دور 
بصـدد تحلیـل  انـيت العامـة التـي تتصـف بهـا، و فئات محـددة بغیـة تحدیـد خصـائص كـل فئـة منهـا واسـتخراج الممیـزا

مضــمون المــادة اللفظیــة المنهــاج الدراســي وتصــنیفها وفــق فئــات محــددة بغیــة تحدیــد خصائصــها واســتخراج الســمات 
                                     

، 1عین ملیلة الجزائر، ط  والتوزیع ، النشرو  ، دار الهدى للطباعةاالجتماعیةأدوات البحث العلمي في العلوم و  مناهجرشید زرواتي،  )1(
 .97، ص 2007

 .13 مرجع سابق، ص: محمد عبد الحمید )2(

 .14-13 ، صنفسهمرجع  )3(

 .204ص ،مرجع سابق: عبد الباسط محمد حسن )4(
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كشــف المعــاییر العلمیــة التــي مــن خاللهــا تــم تنظــیم المنهــاج الدراســي ى الوصــول إلــ ةتــي تتمیــز بهــا، محاولــالعامــة ال
  .الموجه للطفل في مرحلة التعلیم التحضیري ومدى استجابته لحاجاته

الدراســـة التحلیلیـــة تســـتدعي المـــرور بعـــدة مراحـــل لتحلیـــل  :محتـــوى المنهـــاج التربـــوي خطـــوات تحلیـــل -2-5-3 
ح أهـــم النشـــاطات والبـــرامج التعلیمیــة الهادفـــة، للوصـــول إلـــى نتـــائج تجیـــب علـــى مضــمون المنهـــاج الدراســـي وتوضـــی

    )5(:"على اإلشكالیة المطروحة، ویمكن تحدیدها فیما یلي الفرضیات االحتمالیة وبالتالي اإلجابة
ً تحدیدً  تحدید المشكلة -   .البحثا وصیاغة اإلطار الحركي لتفاعل عناصر العملیة وتأثیرها في حدود مشكلة ا دقیق
  .تأصیل الفروض والتأكید من صالحیتها لالختبار من خالل المالحظة المنظمة للمحتوى والمتغیرات األخرى -
  .تحصیل قدر كاف من المعلومات والنتائج النهائیة وتفسیراتها -

یـــل أمـــا الوظـــائف الخاصـــة باإلطـــار التطبیقـــي إلجـــراءات التحلیـــل فإنهـــا تتمثـــل فـــي وضـــع مشـــروع أو برنـــامج التحل
  :الذي یضمن الحصول على البیانات الكمیة وتفسیرها بأقل جهد وتكلفة ممكنة وتشمل األتي) التحلیل المبدئي(
  .تحدید وحدات التصنیف والتحلیل والعد أو القیاس -
  .استثمار أسالیب العد والقیاس وتحدید القیم واألوزان اإلحصائیة للبیانات -
  .الفئات، وتقریر أسالیب عرض البیانات الكمیة تصمیم استمارة بحث المحتوى وجدولة -
ً : إجــراءات التحلیــل -3  فــي تحدیــد مجتمــع الدراســة  ءات التحلیــل التــي اتبعتهــاا لإلجــرایتضــمن هــذا العنصــر وصــف

 وصـف إلـى إضـافة رح أسـلوب التحلیـل بـأداة تحلیـل المضـمون وفئاتهـا،شـوسـحب العینـة ممثلـة للمجتمـع األصـلي، 

  .البیانات تحلیل في المتبعة اإلحصائیة رقوالط الدراسة وتصمیم
  :إلى قسمین هماتحلیل إجراءات ال لقد قسمت 
  :إجراءات خاصة بتحلیل محتوى المنهاج الدراسي للتربیة التحضیریة: القسم األول

  . قراءة كتاب التربیة التحضیریة قراءة متأنیة ألكثر من مرة -
  .ن منها كل كتابوضع خطوط تحت الخبرات والمهارات التي یتكو  -
نقل هذه الخبرات والمهارات إلى ورقة خارجیة ومن ثم تجزئة تلك الخبـرات إلـى خبـرات فرعیـة دقیقـة ومحـددة وفـق  -

  .المعاییر التي وضعت لتحلیل المحتوى كتاب التربیة التحضیریة
  .استخراج النتائج وتحلیلها ومناقشتها والخروج بمجموعة من التوصیات -

  :إجراءات خاصة بعملیة تقویم كتاب التربیة التحضیریة من طرف معلمي مرحلة التعلیم التحضیري: القسم الثاني
 .النهائیة اان في صورتهیإعداد االستب -

المالحــــق تــــرخیص بــــإجراء التــــربص (أخـــذ الموافقــــة مــــن الجهــــات الرســـمیة المختصــــة إلجــــراء الدراســــة المیدانیـــة  -
 ). المیداني

                                     
  .80-79 ص ،مرجع سابق: محمد عبد الحمید )5(
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 03لعـدم إكمـال اإلجابـة و 02(انات یاسـتب 5لـیم التحضـیري، تـم اسـتبعاد مي مرحلـة التعان على معلیتوزیع االستب -
وبــة المتعلقــة بــالمجیبین ، واكتمــال البیانــات المطل)ان فــي الوقــت المحــددیوقــت االنتظــار وعــدم تســلیم االســتب الســتنفاذ

 .صالحة للتحلیل وهي التي شكلت عینة الدراسة) اانیاستب 23(

  .)spss(تفریغ المعلومات ومعالجتها باستخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةان و یجمع االستب -
ــــة -3-1 المنهـــاج هـــو كافـــة : یتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن المنهـــاج الدراســـي للتربیـــة التحضـــیریة: مجتمـــع الدراسـ

لتعلیمیــة التربویــة التــي التــي یمــر بهــا الطفــل بغیــة اكتســاب الخبــرات ا) القســم( النشــاطات التربویــة الصــفیة والالصــفیة
تحقـق األهـداف المرغوبــة، وأكثـر مـن ذلــك فالمنهـاج هـو كــل مـا نریـد تغذیتــه للطفـل ونشـكل شخصــیته فـي إطـاره بــل 

جمالیـا وجسـمیا وانفعالیـا إلنتـاج المنـاهج الدراسـیة والتربویـة التـي تنشـأ هو المرآة التي تعكـس شخصـیة الطفـل عقلیـا و 
لدراسـي هـو الوثیقـة التربویـة التـي خصصـها وزارة التربیـة والتعلـیم فـي مقـرر معـین فـي منهـاج او  ،)1"(بها وتربـى علیهـا

  . شكل كتاب یوضح فیه البرنامج المدرسي الذي یقدم خالل مدة زمنیة معینة
أســلوب الحصــر الشــامل مــن أجــل  كتــابین فقــط لــذلك اســتخدمت  یحتــوي المنهــاج الدراســي للتربیــة التحضــیریة علــى

أكثـر صـدقا ومحاولـة تحـري الدقـة الكاملـة فـي تحلیـل مضـمون المنهـاج الدراسـي، كمـا أن صـغر  الوصول إلى نتـائج
تحلیلــه  راســة ممــا حــتمحجــم المنهــاج وتمــازج أنشــطته وبرامجــه، ال یســمح باختیــار عینــة ســلیمة ومماثلــة لمجتمــع الد

  .بالكامل
ا ا ومرشـدً ة علـى التعلـیم؛ باعتبارهـا أساًسـهو المخطوطة أو المطبوعة المعتمدة من الهیئـة المشـرف: والكتاب المدرسي

هـو نظـام كلـي یتنـاول عنصـر المحتـوى "أو .)2("لكل من المعلـم فـي أدائـه لـدوره التربـوي، وللمـتعلم فـي تعلمـه ونجاحـه
األهــداف والمحتــوى واألنشــطة والتقــویم، ویهــدف إلــى مســاعدة المعلمــین : فــي المنهــاج ویشــتمل علــى عــدة عناصــر

  .)3("ما وفي مادة دراسیة ما على تحقیق األهداف المتوخاة كما حددها المنهاج) سمق(للمتعلمین في صف 
، فـــي شـــكل )ســـنوات 6-5لألطفـــال فـــي ســـن (منهـــاج التربیـــة التحضـــیریة وقـــد وفـــرت وزارة التربیـــة الوطنیـــة للطفـــل  

لألنشــطة العلمیـة للتربیــة غویــة للتربیـة التحضــیریة یضـم القــراءة والتخطـیط والكتابــة، ودفتـر لدفتــر لألنشـطة ال: كتـابین
أنجــــزا وفــــق المــــنهج الرســــمي الخــــاص بالتربیــــة ربیــــة العلمیــــة والتكنولوجیــــة، وقــــد التحضــــیریة یضــــم الریاضــــیات والت

  . سنوات 6-5التحضیریة والموجه إلى أطفال 
ة تــألیف ســـاعود فتــاح فاطمــة وبـــاد دفتـــر األنشــطة اللغویــة للتربیـــة التحضــیریةبعنــوان : الكتــاب األول -3-1-1

مكناســــي لیلــــى وعــــزوز حمــــزة ، رســــومات زدیــــرة كریمــــة عــــزوز وغربــــوج ســــمیة أســــتاذتا التربیــــة التشــــكیلیة معالجــــة 
  :یحتوي هذا الدفتر على النشاطات التالیة، صفحة 75یة زهاني عادل، یتكون من المعلومات قرفي أنس

  .اتمرینً  40القراءة بـ -
                                     

 .39-38مرجع سابق، ص: أفنان نظیر دورزه) 1(
ص  ، عمان، األردن،1، دار وائل للنشر، طتحلیل المحتوى في مناهج التربیة اإلسالمیة وكتبها: عیل عیدیحي إسما ،الخوالدةأحمد ناصر ) 2(

322. 

 .251مرجع سابق، ص : محمد محمود الحلیة أحمد مرعي ،توفیق ) 3(
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 .اتمرینً  25التخطیط والكتابة ب -

 .قصص 5و -

ستراتیجیة اللعبتم إنجاز ا  .لتمارین وفق إستراتیجیة حل المشكالت وإ

  :وفیما یلي عرض لبعض الكفاءات المستهدفة في الدفتر وفق كل نشاط
اكتشـاف المكتـوب وقـراءة الصــور والتعـرف علـى كلمـات بسـیطة ومألوفــة والتعـرف علـى الجملـة والتمییــز : القـراءة -

قامة العالقة بین المكتوب والمنطوقبین الحرف واألصوات اللغویة، التمییز بین أق   .سام الجملة والكلمة، وإ
رســـم خطـــط متنوعـــة فـــي اتجاهـــات مختلفـــة وتقلیـــد كتابـــة حـــروف وكلمـــات واســـتعمال أدوات : التخطـــیط والكتابـــة -

  .الكتابة
ادة من تألیف سـاعود فتـاح فاطمـة وبـدفتر األنشطة العلمیة للتربیة التحضیریة بعنوان : الكتاب الثاني  -3-1-2

مكناســــي لیلــــى وعــــزوز حمــــزة ، رســــومات زدیــــرة كریمــــة عــــزوز وغربــــوج ســــمیة أســــتاذتا التربیــــة التشــــكیلیة معالجــــة 
  :صفحة، ویحتوي على نشاطین 90المعلومات قرفي أنسیة زهاني عادل یتكون من 

  .اتمرینً  60الریاضیات ب -
  .اتمرینً  30التربیة العلمیة والتكنولوجیة ب -

ستراتیجیة اللعبیتم انجاز التمارین و    .فق إستراتیجیة حل المشكالت وإ
  .فیما یلي عرض لبعض الكفاءات المستهدفة في الدفتر وفق كل نشاط 
التوقع في الفضاء التعرف على العدد الرتبي والعدد الكمي من خالل توظیف عملیـات الجمـع والطـرح : ریاضیات -

  .والتوزیع ، انجاز أشكال هندسة بسیطة وتوظیف القیاس
اكتشـــاف العـــالم الحــــي والعـــالم المــــادي، والتعـــرف علــــى خصائصـــها ووظائفهــــا : التربیـــة العلمیــــة والتكنولوجیــــة -

  .بتوظیف الحواس والتدریب على المسعى العلمي، إنماء سلوكیات ایجابیة اتجاه البیئة والمحیط
والكیفـي للمعطیـات والبیانـات  بالتحلیـل والتفسـیر الكمـي قمـت: تحلیل وتفسیر البیانـات واألرقـام اإلحصـائیة -3-2 

  .اإلحصائیة، من خالل نتائج استمارة التحلیل في جداول إحصائیة والتعبیر اإلحصائي الوصفي عنها
أما التفسیر فهو تعلیل وتبریر كیفیـة وجـود ظـاهرة أو عناصـر معینـة علـى هـذا النحـو المركـب دون أخـر، مـن خـالل 

  .وأهدافه واإلجابة عن اإلشكالیةتفسیر نتائج الدراسة في ضوء فرضیات البحث 
ســـوف بعـــد عـــرض منهجیـــة البحـــث مـــن مـــنهج الدراســـة وأدوات جمـــع المـــادة العلمیـــة  :أســـلوب التحلیـــل -3-2-1
ألســلوب التحلیــل الــذي اعتمدتــه فــي اســتعمال أداة تحلیــل المحتــوى وذلــك بعــرض فئــات ووحــدات التحلیـــل  تعــرضأ

  :وضوابطه من خالل ما یلي
تم االعتمـاد فـي أداة تحلیـل مضـمون المنهـاج الدراسـي علـى مجموعـة مـن الفئـات، والتـي : لفئات التحلی -2-1-1

لتحضــیري، وعلیــه تــم اختیــار تعــد بمثابــة متغیــرات الدراســة، وهــي تمثــل مؤشــرات للتربیــة التحضــیریة بمرحلــة التعلــیم ا
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لتـدریس، والتقـویم وكـل فئـة مـن هـذه األنشـطة، الوسـائل التعلیمیـة، إسـتراتیجیة ا –األسـس  –األهداف : لفئات التالیةا
  . الفئات تحتوي على وحدات فرعیة تم تحدیدها في استمارة تحلیل المضمون المنهاج الدراسي

للباحــث فـي أداة تحلیـل مضـمون المنهـاج الدراســي االعتمـاد علـى أكثـر مـن وحــدة  یمكـن :وحـدة التحلیـل -2-1-2
علـــى الكلمـــة  عتمـــاداالوعلیـــه تـــم  ،علـــى وحـــدة الموضـــوعقـــد تـــم االعتمـــاد حســـب متطلبـــات ومقتضـــیات التحلیـــل، و 

هـي أصــغر وحـدة مـن وحــدات تحلیـل المحتـوى، فقــد تكـون معبـرة عــن معنـى محـدد أو مفهــوم محـدد وقــد "و. والجملـة
     .)1("تكون معبرة عن رمز أو مدلول أو شخصیة

اردة فــي شــطة التربویــة الــو واألنتحلیــل جمیــع الــدروس علــى فــي هــذه الدراســة  اعتمــدت :ضــوابط التحلیــل -2-1-3
والتــي تـدور حــول إكسـاب الطفــل بعـض القــیم الوطنیـة والدینیــة واالجتماعیـة، وذلــك حســب  كتـابي التربیــة التحضـیریة

األنشطة وحسب فئات التحلیل، من غرس القیم فـي نفسـیة الطفـل، واألنشـطة التربویـة ووسـائلها التعلیمیـة إسـتراتیجیة 
ورهــا فــي إشــباع حاجــات الطفــل وذلــك بــالرجوع إلــى الكتــاب المدرســي والوقــوف علــى التــدریس المتبعــة والتقــویم، ود

ممــا یتــرك  ة العنــوان نتیجــة تكــرار المربـي لــهذلـك، كمــا تــم فصـل تحلیــل عنــاوین الــدروس والمـواد كتحلیــل أولــي لداللـ
  .    لفصله عن التحلیل نيفي ذهن الطفل وهذا ما دفعأثره ینطبع 

ا أو نتـائج أو معرفـة ، تقدم تفسـیرً و تحلیل إضافي لمجموعة من البیانات المتاحة فعًال ه: التحلیل المكمل -2-1-4
المنهــاج الدراســي والطفــل، مــن خــالل الجوانــب (إضــافیة أو هــو تقــویم المعلومــات المجمعــة حــول الظــاهرة المدروســة 

االســـتعانة بالمیـــادین األخــــرى التاریخیـــة والسیاســـیة واالقتصـــادیة واالجتماعیــــة والفلســـفیة وغیرهـــا، والتحلیـــل یتطلــــب 
لتوضیح السبب في وجود الظاهرة بالصورة التـي هـي علیهـا وتفسـیر العلـل واألسـباب أي اإلجابـة عـن السـؤال لمـاذا؟ 

ـــذلك قمـــوهـــل؟ وهـــو مـــا یـــؤدي لإلجابـــة عـــن أهـــداف ومح بالتحلیـــل المكمـــل والتفســـیر  تتویـــات المنهـــاج الدراســـي ،ل
   .منهاج الدراسي المقدم للطفل في مرحلة التعلیم التحضیريوالوصف الكیفي للمعطیات ومحتویات ال

مــن إلیــه  أســعىتــه وقیاســه ومــا یســاعد التحلیــل اإلحصــائي فــي شــرح مــا تــم مالحظ: األســالیب اإلحصــائیة -2-2
دراسة تحلیلیة، ویمكن في تحلیل المضمون المنهـاج الدراسـي توظیـف األسـالیب اإلحصـائیة لتحدیـد عالقـة الظـواهر 

ومعرفة الفروق اإلحصائیة بین نتائج التحلیل وشرح سبب مجیئهـا علـى هـذا النحـو دون أخـر، وبعـد جمـع ومالحظة 
 بهـا حسـب محـاور فرضـیات الدراسـة، قمـتالبیانات من میدان الدراسة وتنظیمها وتركیبها في شـكل جـداول ، تـم ترتی

حــــرة المباشــــرة مــــع إدارة المــــدارس، عــــن طریــــق المالحظــــة البســــیطة، والمقابلــــة ال هــــابتحلیــــل المعطیــــات التــــي جمعت
واستبیان مع أفراد العینة، واستمارة التحلیل حیث استعملت في ذلك العدید من األسـالیب العلمیـة فـي تحلیـل البیانـات 

  :المجمعة والمتمثلة في معالجة البیانات اإلحصائیة باستخدام القوانین التالیة
في حساب نتـائج اسـتمارة تحلیـل المضـمون مـن خـالل تطبیـق  النسبة المئویة استخدمت: النسب المئویة -2-2-1

    X 100عدد التكرارات  :  العالقة التالیة
  مجموع التكرارات                    
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  . )1(:"من خالل حساب معادلة هولتسي من خالل تطبیق العالقة التالیة: حساب معامل الثبات -2-2-2
  ) 2.1ف(2 =  ر

       2ف+1ف    
  ) الفئات المتفق علیها في مرتي التحلیل عدد( 2=  

  مجموع عدد الفئات المحللة في المرتین     
علـــى معلمـــي  ةالموزعـــ ةانجمـــع االســـتب بعـــد): spss(االجتماعیـــة اســـتخدام الرزمـــة اإلحصـــائیة للعلـــوم -2-2-3

ــــــغ المعلومـــــــــات ومعالجتهـــــــــا باســـــــــتخدام الرزمـــــــــة اإلحصـــــــــائیة للعقمـــــــــت بمرحلـــــــــة التعلـــــــــیم التحضـــــــــیري  لـــــــــوم تفریـــ
  .)spss(االجتماعیة

  
علـى التـدریس باألقسـام  یتكون مجتمع الدراسة من المنهـاج الدراسـي للتربیـة التحضـیریة ومجتمـع المعلمـین المشـرفین

أســـلوب الحصـــر  اســـتخدمت   ،قـــطوألن المنهـــاج الدراســـي للتربیـــة التحضـــیریة یحتـــوى علـــى كتـــابین ف ؛التحضـــیریة
ـــة فـــي تحلیـــل مضـــمون المنهـــاج الشـــامل مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى نتـــائج أكثـــر صـــدقً  ا ومحاولـــة تحـــري الدقـــة الكامل

  .یليالدراسي، وقد تم شرح ذلك سابقا أما بالنسبة لمجتمع المعلمین فقد تم سحب العینة كما 
 ىبحث العلمي، ویتطلب ذلك مدال تعتبر عملیة اختیار نوع العینة من الخطوات الهامة في: عینة الدراسة -1

تمثیلها للمجتمع األصلي الذي أخذت منه، ولتحقیق ذلك الغرض تم سحب أفراد العینة عن طریقة العینة القصدیة 
حیث قصدت عینة من المعلمین الذین یدرسون بالقسم التحضیري بمداس مدینة المسیلة كمنطقة حضریة وتتوفر 

 ،قیق أهداف المنهاج على عكس المناطق النائیة التي تنعدم فیها أبسط الوسائلعلى الوسائل الالزمة المسهلة لتح
على أن تكون عینة البحث ممثلة للمجتمع األصلي،  ا، وذلك حرًص امعلمً  102ن ا من بیمعلمً  28حیث سحبت 

ة لكونهم أكثر معرفة بمنهاج التربی) مدرسة 16(حیث قصدت المعلمین باألقسام التحضیریة بعدة مدارس 
  :                   التحضیریة، وبالتالي فإن تقدیر حجم العینة بالنسبة المئویة للمجتمع األصلي یكون

  
  100  ×28            100 ×حجم العینة                   =    حجم العینة          

   102      حجم المجتمع األصلي                                                    
  
  .وهي نسبة ممثلة للمجتمع األصلي%  27.45 
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تتصـــف عینـــة الدراســة بعـــدة صـــفات وهـــذا مـــا ســتبینه أكثـــر نتـــائج عـــرض وتحلیـــل البیانـــات  :خصـــائص العینـــة -2
  :العامة، في المحور األول الستبیان الدراسة، والتي تأتي في الجداول التالیة

  : ميتوزیع یمثل الجنس والسن والمؤهل العل: 01الجدول
  لمجموع  أخرى  لسانس  ثالثة ثانوي  رابعة متوسط  المؤهل العلمي

  الجنس        
  السن

    أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

]23-29]  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  40  00  00  00  00  02  8.69  
]29-35]  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
]35-41]  00  00  00  00  00  00  01  8.33  00  00  02  40  00  00  01  20  04  17.39  
]41-47]  01  001  00  00  00  00  04  33.33  00  00  01  20  00  00  02  40  08  34.78  
]53-47]  00  00  00  00  00  00  05  41.66  00  00  00  00  00  00  02  40  07  30.43  
]59-53]  00  00  00  00  00  00  02  16.66  00  00  00  00  00  00  00  00  2  8.69  

  100  23  21.73  05  00  00  21.73  05  00  00  52.17  12  00  00  00  00  4.34  01  المجموع

متغیـرات هـي الجـنس والسـن والمؤهـل العلمـي، حیـث أن متغیـر الجـنس  ةأنـه جمـع بـین ثالثـ )1(یتضح مـن الجـدول 
: وقـد سـجلت أكبـر نسـبة فـي المؤهـل ثالثـة الثـانوي، بــ ،قـة بمتغیـر السـنله عالقة بمتغیر المؤهل العلمي كما لـه عال

 . ، وكان كلهم إناث%)52.17(

بنســبة [ 47-41[العمریــة  للفئــة%) 41.66(وذلــك بنســبة ،[ 53-47[حیــث تراوحــت أعمــارهن بــین الفئــات العمریــة 
هــل العلمــي الثــانوي عنــد الفئــة وكانــت أدنــى نســبة للمؤ ،%) 16.66(بنســبة [ 59-53[والفئــة العمریــة  ،%)33.33(

 .بمــا یــدل علــى أن معظــم أفــراد العینــة كهــول تجــاوز مرحلــة الشــباب%) 08.33(وذلــك بنســبة ،[ 41-35[العمریــة 
لــذا جنــدت وزارة التربیــة لــه مــن لهــم خبــرة فــي المیــدان التربــوي علــى  ؛فالقســم التحضــیري یتطلــب المســؤولیة والحــذر

یعــد األم أو األب الثـاني فهــو وهـو بحاجــة إلـى شــخص كبیـر  ،ثــر حركیـة ونشــاطاعتبـار أن الطفــل فـي هــذه الفتـرة أك
ــ أو مربیــة أكثــر مــرب وللــذكور فقــط  ،نســبة فكانــت للمؤهــل العلمــي رابعــة متوســط ىمنــه معلــم ینقــل المعرفــة، أمــا أدن

زائریــة ا تعكــس تحســن المؤهــل العلمــي للمعلــم فــي المدرســة الجوهــي نســب متدینــة جــدً  ،[47-41[وللفئــة %) 4.34(
مـــع %) 21.73(أمـــا بالنســـبة للمؤهـــل العلمـــي لســـانس فكـــان بـــنفس النســـبة  ،وخاصـــة عنـــد اإلنـــاث مقارنـــة بالـــذكور

والتــي تعــادل البكالوریــا زائــد ســنة تكــوین، والــذي  ،المؤهــل العلمــي المضــاف والمتمثــل فــي شــهادة المعهــد التكنولــوجي
عفـاء مما یعكس أن وزارة التربیة تع ؛ا اإلناث فقطتمثله أیًض  مـدت توظیـف معلمـات ذوات خبـرة بالقسـم التحضـیري وإ

لكــي یشــعر الطفــل بــأن معلمتــه تشــبه أمــه  ؛ت الطفــل ومشــكالته فــي هــذه المرحلــةالــذكور لدرایــة المعلمــة األم بحاجــا
ممــا یســاعده علــى التكیــف مــع الوســط التربــوي الجدیــد، عــدا بعــض الحــاالت مثــل حــاالت المعلمــات ذوات المؤهــل 

فهــن یعملــن فــي إطــار عقــود مــا قبــل التشــغیل أو فــي إطــار [ 29-23[اللــواتي تتــراوح أعمــارهن بــین  العلمــي لســانس
  .االستخالف فقط لغیاب المعلمة الرسمیة المكلفة بذلك بسبب عطلة األمومة، أو عطلة مرضیة

فـي هـذه المرحلـة إناث، لحاجة الطفـل المعلمین  معظمأن یتبین الذكور واإلناث  ینجنسمن خالل المقارنة بین و     
فكــرین مـــن أمثــال فروبـــل إلــى أم ثانیــة تشـــبه أمــه التـــي تركهــا فـــي المنــزل تحبـــه وتحنــو علیــه، كمـــا نصــح أغلـــب الم
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 ولةومســؤ علــى ضــرورة إشــراف المدرســات فقــط فــي مرحلــة التعلــیم التحضــیري، فــالمرأة نصــف المجتمــع  ،ومنتســوري
التعلـیم التحضـیري فسـوف تكـون فعـال مدرسـة داخـل المنــزل ، فـإذا فسـح لهـا المجـال لقیـادة عـن تربیـة النصـف الثـاني

، فـدور المـرأة فـي تقـدم وتطـور قذا أعددتها أعدت شـعبا طیـب األعـراوخارجه، فاألم أو المرأة بصفة عامة مدرسة، إ
المجتمـــع مرتبطــــة بقـــدرتها التعلیمیــــة والتأهیلیـــة، كمــــا أن تــــرك المجـــال التربــــوي للمـــرأة لــــه تـــأثیر مضــــاعف یتجــــاوز 

تنظـیم األسـرة تـدبیر و  مسـئولة عـنة المرأة وقدرتها المباشرة علـى اإلسـهام فـي تربیـة الطفـل علـى اعتبـار أنهـا شخصی
ســاعد علــى نجــاح األطفــال وغــرس القــیم الروحیــة والوطنیــة ومــن ثــم فهــي ی وســط تربــوي وحســن تربیــة الــنشء وخلــق

  . تساهم في إعداد األجیال
ت لمعلمـــات هـــن مـــن فئـــة الكهـــول ، وهـــذا راجـــع إلـــى قـــدم المؤسســـاكمـــا أن أغلبیـــة مفـــردات الدراســـة بالنســـبة ل

علـى الشـهادة العلمیـة المحصـلة آنـذاك، حیـث كانـت المؤسسـات التربویـة فـي حاجـة  التربویة، حیث بـدأن العمـل بنـاء
عاملــة ذات مســـتوى علمــي مقبـــول لتجــاوز الـــنقص، فاتبعــت وزارة التربیـــة نظــام الترســـیم المباشــر لحاجتهـــا  دایـــأإلــى 

ماسة إلى استقرار الید العاملة في المـدارس، هـذا إضـافة إلـى أن وظیفـة المؤسسـات التربویـة، فـي تلـك الفتـرة كانـت ال
اجتماعیـــة تربویـــة أكثـــر منهـــا اقتصـــادیة، حیـــث كانـــت الدولـــة تعمـــل علـــى توظیـــف أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلمـــین 

  . للقضاء على البطالة

مرده إلى السیاسة  المؤسسة التربویة میدان الدراسة في قلة نسبة الشباب بالنسبة للمعلمین أن كما
والتي لم تعد تشغل الید العاملة بصفة دائمة، فتبنت الدولة سیاسة التشغیل بالعقود ما قبل  ،االقتصادیة المتبعة

التشغیل أو العطل المرضیة، وتتقنین مسابقات التوظیف على تخصصات معینة دون غیرها مثل اآلداب وعلم 
، من أجل تسییر وتنظیم شؤون المؤسسة التربویة، واالرتقاء بمستوى والتاریخ وغیرها من التخصصاتنفس ال

  .المؤهل العلمي، من اجل تحقیق أهداف المدرسة
  :توزیع یمثل الجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة: 02الجدول 

  المجموع  أخرى  شهادة لسانس  ثالثة ثانوي  رابعة المتوسط  المؤهل 
  الجنس   

  الخبرة
    أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
05 

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  سنوات
10 

  4.34  01  00  00  00  00  20  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  سنوات

أكثر من 
  سنة 11

00  00  00  00  00  00  05  41.66  00  00  01  20  00  00  01  20  07  30.43  

  65.21  15  80  04  00  00  60  03  00  00  58.33  07  00  00  00  00  100  01  أخرى
  100  23  21.73  05  00  00  21.73  05  00  00  52.17  12  00  00  00  00  4.34  01  المجموع

سـنوات الخبـرة، حیـث یتبـین  متغیرات هي الجنس والمؤهل العلمي وعـدد ةأنه ربط بین ثالث )02(یتضح من الجدول 
حیـث تختلـف خبـرتهم بالمدرسـة  ،أن عدد سنوات الخبرة ألفراد العینة متنوعة ومتعددة بتعدد المؤهـل العلمـي والجـنس
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مـن مجمـوع أفـراد %) 52.17: (نسـبة للمؤهـل العلمـي الثـانوي بــوقد سجلت أكبر  ،حسب كل مؤهل وجنس كل معلم
ـــبهم یتعـــدى وجـــودهم والبـــاقي %) 58.33(ســـنة وذلـــك بنســـبة  27أو  24ســـنة أو  30بالمدرســـة  العینـــة كمـــا أن اغل

مما یؤكد أن وزارة التربیـة أوكلـت مهمـة التعلـیم %) 41.66(سنة وهذا بنسبة  11یتعدى وجودهم بالمدرسة أكثر من 
طرة التحضیري لألمهات ومن لهـن أطفـال لیسـهل علـیهن معرفـة الطفـل كمـا أن خبـرتهن التربویـة تسـاعدهن فـي السـی

  .على الوضع القائم ومحاولة توجیه وتربیة الطفل
ــاني مرتبـــة أخـــذها المؤهـــل العلمـــي لســـانس والمؤهـــل العلمـــي المضـــاف بـــنفس النســـبة  حیـــث كـــان %) 21.73: (وثـ

ــــب حیــــث وضــــحن ذلــــك فــــي الفــــراغ  ،ال یتعــــدى وجــــودهم بالمدرســــة ســــنة%) 60(حــــامالت شــــهادة لســــانس  هنأغل
  %) 20(سنة  11أو أكثر من %)20(وجودهم بالمدرسة عشر سنوات  ىفیتعد%) 40(أما الباقي  ،المضاف

یطــول بــه  فــالمعلم قــد ،أنــه ال یوجــد حــراك اجتمــاعي فــي مناصــب العمــل فــي المدرســة الجزائریــةممــا ســبق  یتبــین   
المقـــام فـــي مهنـــة التـــدریس مـــدة ثالثـــین ســـنة دون أن یفكـــر فـــي ضـــرورة تغییـــر الوظیفـــة أو اســـتبدالها بمهنـــة أخـــرى 

التــدریس بالقســم المعلمـین  تعمــد الــوزارة دمـج فئــة ممـن قــاربوا ســن التقاعـد مــن، هنـاظ ونالحــ، قـب أو مــدیر مـثالكمرا
أجریـت : 10المقابلـة رقـم (وهذا ما أكـده بعـض مـدراء المـدارس ،سنة، كرهوا التدریس 50الـا و الذین تجاوز التحضیري 

وألزمـوا تحـت اإلكـراه  ،)اف صـباًح الثامنة والنصفي حدود الساعة  24/01/2012مع مدیر مدرسة شنیح محمد یوم 
أن  صــمر ضــعیف الســمع، فكیــف ألعمــى أو أبالتــدریس بالقســم التحضــیري، كمــا أن بعضــهم ضــعیف البصــر وآخــ

ا عـن العالقــات فـي المـدارس أن تقـوم بـدورها فــي هـذا المجـال بعیـدً  لرقابــة اإلداریـةلـذلك ننبـه ا ؛یقـود العملیـة التربویـة
حــددت المواصــفات التــي قــد التربیــة الحدیثــة أن ، رغــم علــى التلمیــذة وعــدم تغلیــب مصــلحة المعلــم الشخصــیة والذاتیــ

یجــب أن تتصــف بهــام معلمــة التحضــیري واشــترطت أن تكــون معلمــة ذات مواصــفات جســمیة وخلقیــة جذابــة، ذات 
ات شخصــیة إیجابیــة فــي كفایــة معرفیــة وأدائیــة متمیــزة، لهــا تأهیــل علمــي یتناســب مــع رغبــة األطفــال واحتیاجــاتهم، ذ

  .تعاملها مع األطفال، حتى یتسنى لها تطویر مستوى اإلبداع لهم، مما یساعدها على خلق شخصیة متوافقة
  توزیع یمثل المؤهل العلمي والجنس وسنوات التدریس بالقسم التحضیري: 03الجدول 

  المجموع  أخرى  شهادة لسانس  ثالثة ثانوي  رابعة المتوسط  المؤهل
نس الجــ   

  التدریس
    أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  17.39  04  20  01  00  00  40  02  00  00  08.33  01  00  00  00  00  00  00  سنة
  21.73  05  20  01  00  00  40  02  00  00  16.66  02  00  00  00  00  00  00  سنتان
  60.86  14  60  03  00  00  20  01  00  00  75  09  00  00  00  00  10  01  أخرى

  21.73  05  00  00  21.73  05  00  00  52.17  12  00  00  00  00  4.34  01  100  23  100  05  00  00  100  05  00  00  100  12  00  00  00  00  100  01  المجموع
متغیــــرات المؤهــــل العلمــــي والجــــنس وســــنوات التــــدریس بالقســــم  ةأنــــه جمــــع بــــین ثالثــــ )03(یتضــــح مــــن الجــــدول  

لهــــم أكثـــر مــــن ثــــالث ســـنوات فــــي التــــدریس بالقســــم %) 60.86(أفــــراد العینــــة ث یتبــــین أن أغلـــب التحضـــیري، حیــــ
حیــث نجــدها عنــد المؤهــل العلمــي رابعــة متوســط  ،خــرآعــت هــذه النســبة بــین المؤهــل علمــي و التحضــیري حیــث تنو 

مـدة تدریسـهن ممـن تعـدت %) 75(حیث تعدت أربع سنوات، أما المؤهل ثالثة ثـانوي فنجـد أكبـر نسـبة %) 4.34:(بـ
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ســانس فتراوحــت ی، أمــا مؤهــل ل%)8.33(مــن لهــن ســنتان، والبــاقي لهــن ســنة %) 16.66(ثــالث أو أربــع ســنوات و
لقسـم التحضـیري حیـث ، مما یعكـس حداثـة العهـد بالعمـل وحتـى بالتـدریس با%)40(ن بنفس النسبة یبین سنة والسنت

ل عقـود واسـتخالف، ولقـد فـتح المجـال ألفـراد سانس غیر موظفات بشكل رسمي بل في شـكیدة لاهمعظم حامالت ش
  %).20(العینة للتعبیر عن مدة أخرى فبلغت نسبة التعبیر عن ذلك 

تــدریس بالقســم التحضــیري ممــا یعكــس أن هنــاك فئــة معینــة  يم أفــراد العینــة لهــم أكثــر مــن ســنتأن معظــیتضــح     
معــاییر معینــة فــي اختیــار المعلــم التحضــیري مــن حــددتها وزارة التربیــة للتكفــل والتــدریس بالقســم التحضــیري، فهنــاك 

وللخبــرة دور فعــال فــي اكتســاب مهــارات تــدریس تقــوم علــى اكتشــاف حاجــات الطفــل . حیــث الخبــرة والســن والجــنس
 تربــوي -علیمیــة، ممــا یعطــي بعــدا سوســیووفهــم مشــكالته فــي كــل مرحلــة ت، جســمیةاالجتماعیــة والنفســیة والعقلیــة وال

معلـــم فـــي العملیـــة التعلیمیـــة قـــد تغیـــر عـــن دوره الســـابق الـــذي كـــان مجـــرد ناقـــل للمعرفـــة، أن دور العلـــى آخـــر یـــدل 
لیصــبح القائــد والمــدرب للحصــول علــى المعرفــة، والمــؤثر والموجــه للعملیــة التعلیمیــة، وكــذا نظــرة وزارة التربیــة لــدور 

ن لــه أثــره علــى عناصــر العملیــة المعلــم ودراســة كــل العوامــل المــؤثرة فــي العملیــة التعلیمیــة، هــذا التغییــر ســوف یكــو 
  .التعلیمیة ككل، ولعل هذا التحلیل سیعزز بنتائج الجداول ألالحقة

  :توزیع یمثل المؤهل العلمي والجنس وتلقي تكوین :04الجدول 
  المجموع  أخرى  شهادة لسانس  ثالثة ثانوي  رابعة المتوسط  المؤهل

  الجنس             
  تلقي التكوین 

    أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

نــع
  م

إســــــــــــــــــــتراتجیة 
  التدریس

00  00  00  00  00  00  04  33.33  00  00  02  40  00  00  02  40  08  34.78  

  47.82  11  40  02  00  00  60  03  00  00  41.66  05  00  00  00  00  100  01  ندوة في معرفة
  17.39  04  20  01  00  00  00  00  00  00  25  03  00  00  00  00  00  00  أخرى

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ال
  21.73  05  00  00  21.73  05  00  00  52.17  12  00  00  00  00  4.34  01  100  23  100  05  00  00  100  05  00  00  100  12  00  00  00  00  100  01  المجموع

تغیـرات المؤهـل والجـنس وتلقـي التكـوین، حیـث یتبـین أن كـل أفـراد م ةأنـه جمـع بـین ثالثـ) 04(یتضح مـن الجـدول   
أو حضروا ندوة ، حیث تنوعت هذه النسـبة بـین المعلمـین حسـب المؤهـل العلمـي والجـنس، ونجـده  االعینة تلقوا تكوینً 

أمـــا فـــي المســـتوى الثـــانوي  ،%)4.34:(الطفـــل بــــعنــد معلـــم رابعـــة متوســـط فـــي حضـــور نـــدوة فـــي معرفــة خصـــائص 
دورة تكوینیــة فــي إســـتراتیجیة  ،%)41.66(عــة علــى التــوالي بــین نـــدوة فــي معرفــة خصــائص الطفـــل وحاجاتــه فمتنو 

ولقــد فــتح المجــال ألفــراد العینــة للتعبیــر عــن تكوینــات أو نــدوات أخــرى خاصــة حیــث بلغــت ،%) 33.33(التــدریس 
ات ومالحظــات مفــتش خــرى بحســب المقاطعــأل، وتختلــف توضــیحاتهن مــن معلمــة %)25(نســبة التعبیــر عــن ذلــك 

  . التربیة والمشكالت التي تتعرض لها المعلمة في القسم التحضیري
سانس رغم حداثة عهدهن بالقسم التحضیر والمؤهـل جـامعي إال أن ذلـك لـم یمنـع مـن تكـوینهن یأما المؤهل العلمي ل

حضــرن ،والبــاقي %)60(أكثــر حســب خصوصــیات الطفــل حیــث حضــر أغلــبهن نــدوة فــي معرفــة خصــائص الطفــل 
  %).40(ندوة في إستراتیجیة التدریس
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ــیكمــا أن المؤهــل العلمــي المضــاف أخــذن تكو  ا فــي إســتراتیجیة التــدریس ونــدوة فــي معرفــة خصــائص الطفــل بــنفس نً
 5عــن حضــور دورة تكوینیــة فــي الخصــائص النمائیــة للطفــل فــي ســن %)20(فیمــا عبــرت أخریــات %) 40(بة النســ
  . اج ومضامینهسنوات، وندوة في دراسة المنه 6إلى 

ــیأن كـل معلمـي التربیـة التحضـیریة أخـذوا تكو   یتبـین   للتعـرف علـى طفـل المرحلـة التحضــیریة،  اا میـدانیً ا أو تربًصـنً
حیــث تتنـــوع هـــذه النـــدوات التكوینیـــة حســـب المشـــكالت التــي تعتـــرض معلـــم التحضـــیري حســـب كـــل مقاطعـــة، فمـــثال 

ــ لتماشــي وطفــل التحضــیري، والــبعض اآلخــر أخــذن أهمیــة اللعــب ا فــي كیفیــة ابالنســبة لــبعض المعلمــات أخــذن تكوینً
في بناء شخصیة األطفال، والتي تعكس حرص وزارة التربیـة علـى زیـادة معـارف ومعلومـات المعلمـات، حتـى یقـدمن 
أفضـل مــا لـدیهن عــن حكمـة ودرایــة، بـاألخص بالنســبة للمؤهــل العلمـي الرابعــة متوسـط والثالثــة ثـانوي، حیــث تســاعد 

رات والنــدوات علــى حســن التعامــل مــع طفــل المرحلــة الــذي یســتعدي معاملــة خاصــة تــؤدي إلــى تكیفــه مــع هــذه الــدو 
یعكــس اهتمــام  تربــوي -ا سوســیووهــذا یعطــي بعــدً . الوســط التربــوي الجدیــد وبالتــالي االنــدماج فــي المجتمــع المدرســي

لــــى تعـــریفهم بخصــــائص طفــــل الـــوزارة الوصــــیة بجانـــب التكــــوین المســـتمر لمعلمــــي التربیـــة التحضــــیریة وحرصـــها ع
  .المرحلة وضرورة معاملته معاملة خاصة تختلف عن معاملة التالمیذ اآلخرین في الوسط التربوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 :السابع  خالصة الفصل
 

عميهوا  نالممعمومات، وكيفية حصوول ناوترتيب ناقوم فيها بشرح طريقة جمعنن منهجية البحث هي التي إ     
ا لمووا جووا  فووي الجانوو  الن،وور  بجوانبهووا المينانيووة والن،ريووة، كمووا بن الجانوو  الميووناني لمنرا ووة يعوون تطبيق وو

وو مووا حاولووت تو وويحذ فووي هوو ا الفصووال موون اوو ال مجووايت النرا ووة المينانيووة، وعوور  موونه  ا، وهوو ا عموم 
النرا ة، وبنوات جمع المانة العممية، من م ح،ة ومقابموة وا وتمارة وا وتبيان وبناة التحميوال وب ومو  تحميوال 

ينوة النرا وة التي عرقمت بو بثرت عمى نتائ  البحث، وتو يح كيفية ااتيوار عو  ا.وتف ير البيانات إحصائي  
موووالي تطرق إلووى عوور  وتحميووال مووا جمعتووذ بالتفصوويال والتحميووال فووي الفصووال الأوحجمهووا واصائصووها، و وو

 لبيانات النرا ة المينانية من ا ال التحميال الكمي والكيفي لها.  و يولوجيةوالااص بالمعالجة ال
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 صرض وتحليل البيانات -أوال
  التساؤالتب مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة -ثانيا

 .الفرضياتبمناقشة نتائج الدراسة المتعلقة  -ثالثا
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والمتمثلـة فـي المالحظـة   ،بحـث متعـددةوأسـالیب إلـى طـرق  أتلجـ ،ق مـن صـدق وصـحة فرضـیات البحـثللتحقـ   

  .عرض وتفسیر البیاناتقوم بأس بلة والتي من خاللها المقاو  تحلیل المضمون ستمارةوا ،انیاالستبو 
 تمثــل فـي كتــابینوالم تحلیــل مضـمون الكتــاب المدرسـيهـو  :مضــمونالتحلیــل  اسـتمارةنــات بیاعـرض وتحلیــل  -1

  ".دفتر األنشطة العلمیة"الكتاب الثاني  و ،"دفتر األنشطة اللغویة" الكتاب األول :هماو 
   :التحلیل األولي-1-1
  :في الكتاب األول تحلیل المواد وعناوین الدروس -1-1-1
  ":دفتر األنشطة اللغویة"د وعناوین الدروس في الكتاب األولالمواتوزیع ): 05(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

تلیهـــا مـــادة الكتابـــة  ،)%67.10(وذلـــك بنســـبة  ،تبـــة األولـــىمـــادة القـــراءة أخـــذت المر  أن ،)05(یتضـــح مـــن الجـــدول
والمالحـــظ أن مـــادة القــراءة أخـــذت مســـاحة كبیـــرة مـــن الكتـــاب  ،)%10.52( التخطـــیط بنســـبة ثــم مـــادة ،)22.36%(

مـــن خـــالل ونظـــر،  حیـــث تجعلـــه یســـتعمل حواســـه مـــن ســـماع ، مـــن تـــأثیر علـــى الطفـــل  المـــا لهـــ و هـــذا  المدرســـي
التي تجعل المربي یقـرأ والطفـل یسـمع ویطبـق ویحـدد ) %13.15(أربط الصوت بالحرف  بین التي تنوعت العناوین 

) م(تحدیـد الحـرف مـثال  هـذا الحـرف، فـي الكلمـة أو ال واسـتبعاد الكلمـات التـي ال تحمـل عین مإن كان نطق حرف 
لـون ثـم  الكلمـة،المدعمة بصـورة توضـح مـدلول و ) سماعة - مسطرة – زرافة – دیك -مسمار -محفظة(في كلمات 

فـي  فـي كلمـات أخـرى موضـحة بالصـور أیضـا) م(ضع حیزا حـول الحـرف ثم  ،)م(سمع الصوت كل بطاقة عندما ت
ثـــم  ،.. )و-ط-د-ن-ف -س(س مـــع عـــدة حـــروف حیـــث تكـــرر هـــذا الـــدر  ،) مفتـــاح-طمـــاطم-قلـــم -مـــوز(كلمــات 

العنــزة والـــذئب، (  :يعلــى خمـــس قصــص هـــ اشـــتمل الكتــاب المدرســـي حیــث ،) %13.15(بــنفس النســـبةالقصــص 

  لعنوانا   
  المادة

  % النسبة  التكرار  العناوین

  13.15  10  ربط بین الصوت والحرفأ  القراءة
  13.15  10  قصصال

  11.84  09  اسمع حروفا
  6.57  05  أقارن بین صوتین

  5.26  04  أشكل كلمات
  3.94  03  ربط الصورة بالكلمةأ
  2.63  02  ربط الكلمة بالكلمةأ
  2.63  02  عین كلمة في جملةأ

  7.89  06  غیر مصنفة
  67.10  51  المجموع

  التخطیط
  الكتابةو 

  22.36  17  أرسم حروفا
  10.52  08  أرسم خطوطا

  32.89  25  المجموع
  100  76  المجموع 
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حیـث  وتكـررت كـل قصـة مـرتین،،) ات األلیفـةهـاني والحیوانـ الشمس والریح، الدجاجة وحبة القمح، الحمـار والـذئب،
عدة مشـاهد یعبـر عنهـا الطفـل  القصة مصورة فيالدرس الثاني یمثل  یعقبه، مكتوبقصة نص یتمثل الدرس األول 

یتعلــق  تمثـل شخصــیات حیوانیـة، تجعــل الطفـلأغلـب القصــص خیالیـة  كانــتو  ،یتصـور نهایتهــا بالرسـمو  هـاأو یكمل
ممــا یثــري  ر لبســاطة أحــداثها وســهولة ألفاظهــا؛كمــا تتــیح لــه فرصــة التخیــل والتفكیــ بهــا ویــتقمص شخصــیة أبطالهــا،

إلـــى محاولـــة التقلیـــد وحـــب  كمـــا تدفعـــه مهـــارة اإلصـــغاء عنـــده تنمـــوحیـــث ده اللغـــوي بأســـالیب لغویـــة صـــحیحة رصـــی
ــ، تحمــل مضــمونً فالقصــة علــى اخــتالف أنواعهــا ة، القــراء ــا لغویً ــ ا،ا، علمیً ــاجتماعیً لــدور الفعــال فــي ولهــا ا ،اا وثقافیً

ــ ، أســلوب مشــوقبالحــروف   هأخــرى تعلمــ باإلضــافة إلــى دروس ،تنمیــة  شخصــیة الطفــل ا مثــل دروس أســمع حرفً
عـرض كـل حـرف فـي أصـوات  د تـموقـ،...) ت-ل -ج -ب(حیث تكرر هذا العنوان مـع عـدة حـروف ) 11.84%(

  ،فـي كـل مـرة أو كلمتین تحتوي على صوت یقتـرب مـن الصـوت الحـرف المسـتهدفمع إدراج كلمة دخیلة  مختلفة، 
) ص(فمــثال فـي درس أســمع  ،)فـي بدایـة الكلمــة ووسـطها ونهایتهـا(مـع إدراج صـوت الحــرف فـي وضـعیات مختلفــة 

عــد مــا یســمع الــذي تحــت الصــور بن الطفــل القــرص یلــو  صــور عــدة وذلــك فــي ) س -ز(دراج صــوت الحــرف إتــم ،
أشــكل عنــاوین فـي كــذلك . )علبــة-كرسـي-جــزر -قفـص -عصــفور-إجاصــة -مقـص(صــور كــل الفـي  قـراءة المعلــم

ویحــاول الطفــل فــي هــذه الشــبكة إیجــاد أســم  ،بصــورة شــبكة مــن الحــروف مــزودة  التــي تــأتي فــي )%5.26(كلمــات 
 ،)%7.89(باإلضـــافة إلـــى عنـــاوین أخـــرى غیـــر مصـــنفة  ،األفقـــيي أو الصـــورة مـــن الشـــبكة وذلـــك بـــالتلوین العمـــود

كلمــة فـي جملــة التــي جــاءت الین یــعتو  ،وربــط الكلمـة بالكلمــة ،)%3.94(ربــط الصـورة بالكلمــة بنســبةوكـذلك عنــاوین 
      .التي تجعل الطفل یفرق بین الكلمة والجملة من حیث عناصرها ومكوناتهاو  ،) %2.63(بالنسبة نفسها

فــل بتلــوین شــكل  الحــروف حیــث یقــوم الط) %22.36( أرســم حروفــافتمثلــت عناوینهــا فــي الكتابــة  لنســبة لمــادةباأمــا 
  .  ىثم ویلون ویتم كتابة الحروف مرة أخر  في الصورة،

فیقـــوم الطفـــل برســـم خطـــوط فـــي ،) %10.52(التـــي تمثلـــت عناوینهـــا فـــي أرســـم خطوطـــا بنســـبةالتخطـــیط ثـــم مـــادة 
  ...أفقیة ومائلةتجاهات مختلفة عمودیة و ا

یتم  لمرحلة التحضیریة قد تعمد اإلكثار من دروس القراءة كوسیلةكتاب المدرسي لالأن واضع مما سبق  یتضح   
حیث اعتمد الكتاب  ما تعنیه الحروف والكلمات والجمل،ودفعه إلى اإلصغاء وفهم  من خاللها جذب انتباه الطفل

ائل تشخیص تعد القراءة الجهریة من أهم وس"فل یطبق ما یقوله والمعلم والطعلى القراءة الجهریة بأن یقرأ 
مثل تقدیر الذات والقدرة على مواجهة الجمهور  ترتبط بها جوانب نفسیة واجتماعیة،و  صعوبات النطق والقراءة

ن قناع واكتساب الذوق السلیم والبیا، والقدرة على إخرین والوعي بهموزیادة الثقة بالنفس ومراعاة مشاعر اآل
سرعة الو لى المعنى والتمییز بین األصوات واستخدام السیاق للتعرف ع ومن مهاراتها ربط المعنى بالرمز ،والتبیین

دراك مواطن الجمال والذوق ومراعاة الترقیمو المناسبة،   كما أن قراءة المعلم تشوق الطفل للقراءة لوحده  ،)1( إ
 ،من خالل وضوح الصوت وصحة النطق ودقة التعبیر،  وتشجعه على نطق الحروف والكلمات بطریقة صحیحة

                                     
  . 11ص، 2003،مصر، القاهرة، إیتراك للطباعة والنشر ،االتجاهات الحدیثة في تعلیم القراءة وتنمیة میولها: فائزة السید محمد )1(
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، مما ینمي ثروته اللغویة لحروف والكلماتوحفظ ا تمكنه من معرفة اتجاه الكتابةفمادتي التخطیط والكتابة عن  أما
 االتجاهات، فهم ة للقراءة وتناول الكتابحتنمیة العادات الصحی، ات التعرف على كلمات غیر مألوفةتنمیة مهار 

 .التدریب على التخطیط و أشرطة مصورةو ف األثر الكتابي من خالل الصور والكلمات اكتشاو 

  :تحلیل المواد وعناوین الدروس في الكتاب الثاني -1-1-2
  :دفتر األنشطة العلمیة"توزیع المواد وعناوین الدروس في الكتاب الثاني ): 06(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التربیـــة العلمیـــة  بعـــدها) %66.66(ة الریاضـــیات كانـــت لمـــاد ، أن أعلـــى مرتبـــة ،)06(یتضـــح مـــن بیانـــات الجـــدول 

ممــا یعنــي أن مســاحة كبیــرة مــن الكتــاب المدرســي خصصــت لمــادة الریاضــیات و  ؛%)33.33(والتكنولوجیــة بنســبة 
) 9إلـى1مـن( تكـرر مـع كـل األعـداد  عنـوان األعـدادف ،%)30(التي تنوعت عناوینها في الكتـاب مـن األعـداد بنسـبة 

ممـا یجعـل الطفـل یحفظـه وتتشـكل كمیـة العـدد فـي ذهنـه فـال ینسـاها  ا ثـالث مـرات؛تقریبً  عددعنوان لكل مع تكرار ال
ممــا یجعلــه یفــرق بــین األول  ؛طفــلفــدروس العــدد الرتبــي تجســد وترتــب األعــداد لل، %)7.77(نســبة ب والعــدد الرتبــي

تلیهـا عنـاوین غیـر مصـنفة ، %)7.77(ذلـك بنسـبة  ...)أمـام ،أسـفل ،أعلـى( االتجاهات ویمیز بین ،والثاني واألخیر
ثـم األشـكال الهندسـیة والتجمیعـات ...) والنهـار اللیـل -السـعة -أحـداث الیـوم(دروس  والمتمثلة في%) 5.55(بنسبة 

حیـــز أو رســـم ، مثـــل تشـــكیل الـــدوائر والمربعـــات التـــي تمثلـــت فـــي أشـــكال هندســـیة بســـیطة )%4.44(بـــنفس النســـبة 
لعنـــــاوین االنطـــــالق  وأدنـــــي نســـــبة كانـــــت، )%3.33(بنســـــبة  ذلـــــكل و أقـــــ/ثـــــم عنـــــاوین المقـــــادیر أكثـــــر، عـــــاتیجملت

وان      العن
  المادة

  %النسبة  التكرار  العناوین

  30  27  األعداد  ریاضیات ال
  7.77  07  ..وراء/ أسفل أمام/أعلى : االتجاهات

  7.77  07  العدد الرتبي
  4.44  04  األشكال الهندسیة 

  4.44  04  التجمیعات
  3.33  03  بقدر–أقل / أكثر

  2.22  02  االنطالق والوصول
  5.55  05  غیر مصنفة

  66.66  60  المجموع
التربیة 
و  العلمیة
  لوجیةالتكنو 

  

  11.11  10  عالم الحیوان
  4.44  04  أصناف األغذیة
  3.33  03  السكون والحركة

  2.22  02  عالم النبات
  2.22  02  األدوات التكنولوجیة

  10  09  غیر مصنفة
  33.33  30  المجموع

  100 90 المجموع
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جـود تـي تمثـل المحتـوى المو هي كلها دروس تترك أثرها فـي نفسـیة الطفـل مـن خـالل عناوینهـا ال )%2.22(والوصول
  .العنوان كلمات وجملبعد قراءة المربي ل ، مما یسهل على الطفل فهم ما جاء به الدرس بالدرس؛

غیــــــر مصــــــنفة ، )%11.11(فقســــــمت دروســــــها بــــــین عــــــالم الحیــــــوان ،یــــــة العلمیــــــة والتكنولوجیــــــةأمــــــا مــــــادة الترب   
لنبـات واألدوات التكنولوجیـة بالنسـبة علـم ا) %3.33(الحركـة والسـكون بنسـبة ، )%4.44(أصناف األغذیة ،)10%(

والعـالم التقنـي  تعمـد واضـع الكتـاب المدرسـي مـن خـالل هـذه العنـاوین عـن عـالم الحیـوان والنبـاتو  ،)%2.22(نفسها
  .واكتشاف العالم الحي وعالم الجماد تقریب الطفل من الوسط االجتماعي الذي یعیش فیه ،والتكنولوجي

ت والتربیـــــة العلمیـــــة فـــــي مـــــادتي الریاضـــــیا "دفتـــــر األنشـــــطة العلمیـــــة"الكتـــــاب المدرســـــي أن ممـــــا ســـــبق  یتضـــــح    
التجریــــب و مارســــة النشـــاط العلمــــي بالمالحظـــة تمكـــن الطفــــل مـــن م دروسعــــدة و  مـــواداشـــتمل علــــى  والتكنولوجیـــة،

وصـول بالطفـل إلـى التربیـة م فـي التسـاه  اكتسـاب مصـطلحات علمیـةو تنظـیم المالحظـات و حل مشكالت و  المقارنةو 
یســـتعمل فیهـــا الطفـــل مختلـــف األدوات والوســـائل العلمیـــة التكنولوجیـــة حیـــث ، وصـــف األشـــیاء والظـــواهر و البیئیـــة

 والوســط التربــوي الــذي ینتمــي إلیــه محــیط االجتمــاعيســاعده فــي اكتشــاف الممــا ی امــد؛العــالم الحــي والجكتشــاف ال
   .االندماج والتكیف االجتماعيمن یمكنه و 
   :التحلیل المكمل -1-2
  :تحلیل فئة األهداف -1-2-1
  "دفتر األنشطة اللغویة" تحلیل الكتاب األول  -

  ":اللغویةدفتر األنشطة "في الكتاب األول األهداف): 07(الجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االحتماالت    
  األھداف 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

األهداف 
  التعلیمیة

  13.04 21 یستعمل مفردات
  11.18 18  یشكل حروفا

  11.18 18 یعین صوتا في كلمة
  10.55 17 یتبع اتجاه الكتابة ویستعمل األدوات

  5.59 09 یرسم خطوطا 
  3.72 06 یمیز بین األصوات

  3.10 05 عالقة بین متشابھینیقیم 
  30.43 49  غیر مصنفة

  88.81 143  المجموع
األهداف 

  جرائیةاإل
  3.10 05 یرتب أحداث قصة
  2.48 04  أو یكملھا  یصف مشاھد قصة

  2.48 04 یسمي أدوات منزلیة ومدرسیة
  8.07 13 المجموع

األهداف 
   السلوكیة

  1.86 03 یطیع الوالدین ویحترم اآلخرین
  1.24 02 یتعاون مع اآلخرین ویرفق بالحیوان

  3.10 05 المجموع
  100 161 المجموع
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بعـــض والمتمثلـــة فـــي  )%88.81(تعلیمیــة بنســـبة أن األهـــداف قــد تنوعـــت مـــن أهـــداف ، )07(لجـــدول ایتضــح مـــن 
سـلوكیة واألهـداف ال،) %8.07(ة بنسـب جرائیـةواألهـداف اإل لها الطفل بعد أداء الدرس مباشـرةمات التي یحصو المعل

 مجموعــة مــن الكفــاءاتب كمــا أن الكتــاب مــزود ،حیــث أن الــدروس دعمــت بأهــداف محــددة  لكــل درس) 3.10%(
  بمــــا أن المدرســــة الجزائریــــة قــــد تحــــول مســــعاها مــــن المقاربــــةنهایــــة الموســــم الدراســــي، التــــي ینبغــــي تحصــــیلها فــــي 

 ،ظ أن األهـداف التعلیمیـة قـد أخـذت مسـاحة كبیـرة مـن مجمـوع األهـدافوالمالحـ، اتبالكفایـ  باألهداف إلى المقاربـة
ویقصـد  ،فـل خـالل إجـراءات تعلیمیـة معینـةطعلى اعتبار أن األهداف التعلیمیة وهي األداء المحددة الذي یكتسبه ال

 ،نتیجــة لمــروره بخبــرة تعلیمیــة أو وصــف لســلوك ینتظــر حدوثــه فــي شخصــیة الطفــل وصــف التوقعــات الســلوكیةبهــا 
اا بــــین والتــــي تنوعــــت أیًضـــــ بنســـــبة اســـــتعمال المفــــردات ثـــــم أهــــداف  ،)%11.18(بنســــبة  فـــــي كلمــــة تعیـــــین صــــوتً

ــــ ،)13.04%( وغیــــر  ،)%10.55( ایســــتعمل أدوات الكتابــــة ویتبــــع اتجاًهــــ، ) %11.18(ا بنســــبة ثـــم تشــــكیل حروفً
بنســـــبة  متشـــــابهینقـــــیم عالقـــــة بـــــین وی، )%3.72(ة یمیـــــز بـــــین صـــــوتین بنســـــبثـــــم ، )%30.43(مصـــــنفة بنســـــبة 

   ).%3.01(یقیم عالقة بین صورتین متشابهتین أو متماثلتین  ،)%5.59(یرسم خطوطا ویسمیها  ،)3.10%(
ویسـمي أدوات منزلیـة  ،)%3.10(قصـة بنسـبة  رتـب أحـداثیعبـر وی ا بـینفقـد تنوعـت أیًضـ ، جرائیةأما األهداف اإل

 یتربـــىوهـــي أهـــداف مـــن خاللهـــا  ،)%2.48( لهـــایكم أو قصـــةیصـــف مشـــاهد  ،)%2.48(ومدرســیة وأدوات نظافـــة 
ومشــاهدة  ،تعلــم التعبیــر عــن الصــور :بــبعض المعلومــات التــي تفیــده فــي حیاتــه الیومیــة والعلمیــة مثــل الطفــل ویــزود

 ،وكـــذلك مالحظـــة وفـــرز األدوات المنزلیـــة ،خصـــیاتوتمییـــز بطـــل القصـــة عـــن غیـــره مـــن الش ،شخصـــیات القصـــة
  .  فة أدوات نظافة الجسمومعر  ،درسیةوتصنیف األدوات الم

  المهـاراتبعـض تنمیـة  إلـى  هدفی،  سلوكالطفل بعد النشاط في شكل  یمارسهفتظهر فیما  ،سلوكیةالاألهداف أما 
بنسـبة  والرفـق بـالحیوان ینخـر والتعاون مع اآل ،)%1.86(بنسبة  ویعمل بنصائح الوالدین ،من خالل احترام اآلخرین

والتعـاون معهـم  احتـرام اآلخـرین ،مثـل یات الطفل مباشرة بعد سماع القصةسلوكوهي أهداف تنطبع في  ،)1.24%(
لـتعلم ي النتیجـة النهائیـة لهـ األهـداف السـلوكیةعلـى اعتبـار أن  ،الوالـدین والسـماع لنصـائحهما على الخیر أو طاعة

 ا لنتیجــة الــتعلم ســبیً بیــرات محــددة نوهــي عبــارة عــن تع  ،تعلیمیــة  بخبــرة  بعــد مــروره  والمســتوى الــذي وصــله الطفــل
  .أن یقوم به أثناء التعلیم وتدلنا على ما یجب على الطفل ،یتم التعبیر عنها من جانب الطفلو 
 تمثلــت فــي األهــداف علــى أهــدافاشــتمل ": دفتــر األنشــطة اللغویــة"أن الكتــاب المدرســي األول ممــا ســبق  یتضــح  

 وتمثــل نقطــة البدایــة فــي عملیاتــه مكونــات المـنهج التربــوي هــداف أول حیــث تعــد األ التعلیمیـة واإلجرائیــة والســلوكیة،
وتنســق الجهــود بــین القــائمین تســاعد علــى تعــدیل وتطــویر المــنهج  وهــي التــي .علــى المســتوى التخطیطــي والتنفیــذي

 أســباب المشــكالت التربویــة المتمثلــة فــي الــبعض یفســرأن حتــى  ف المســتویات، علــى العمیلــة التعلیمیــة فــي مختلــ
غموضــها وبعــدها عــن فلســفة إلــى عــدم وضــوح األهــداف و ...والعنــف المدرســي الرســوب والهــدر المدرســياإلخفــاق و 

 ل، تنمیـة المهـارات الجزئیـة لـدى الطفـمـن أجـل   اف التـي تحـدد وتتـرجم طـرق التـدریسومنها ظهرت األهد ،المجتمع
أجـل تـدعیم النمـو الجسـدي وذلك من   ،ن قیاسه ومالحظته من طرف المعلمكیم فیترجم ذلك إلى سلوك محسوس، 
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ــــدحظیــــت مســــألة صــــیاغة األهــــ لــــذا  والوجــــداني والمعرفــــي والفنــــي للطفــــل؛والحركــــي  مــــن طــــرف  اكبیــــرً  ااف اهتمامً
  .المهتمین

  :)1(أهمها السلوكي على عدة أمورالتعلیمي واإلجرائي یتم صیاغة األهداف المنهجیة حسب تركیزها و  
الدرجـة األولـى مـن اإلدراك اإلنسـاني وتجسـد قدراتـه المتنوعـة بـدءا مـن أغراض وأهداف منهجیة إدراكیة تنبع مـن  -

  .وانتهاء بالتقییم والحكم على قیمة األشیاء ،المعرفة البسیطة المتمثلة بالتذكیر
  .ساني واإلحساسات العاطفیة للفردتنبع من الشعور اإلن أغراض وأهداف منهجیة عاطفیة،  -
انیكیــة أو األهــداف بالمیك/ أنــواع الســلوك المتجســد فــي هــذه األغــراضتصــف   أغــراض وأهــداف منهجیــة حركیــة -

ن هــذه المیكانیكیــة أو الحركـــة تحمــل فـــي طیاتهــا تعــابیر إ ،الحركــة الجســمیة البحتـــة دراكیـــة  وعاطفیــة واجتماعیـــة وإ
االجتماعیـة التـي  فالكالم العادي قد یحمل معلومات أو قیم إنسانیة أو اجتماعیة وتهم الفرد المـتكلم والحیـاة محددة، 

فقـد تشـیر لعاطفـة معینـة وتعبـر عـن تقلیـد اجتمـاعي متعـارف  أما البحثیة المعتـادة بحركـة الیـد،  یعیش من خاللها، 
  .علیه في التعامل الیومي العام ألفراد المجتمع

لحیــاة اســتمرار وتقــدم ااألهــداف المنهجیــة ببقــاء أو / تهــتم هــذه األغــراض تماعیــة، أغــراض وأهــداف منهجیــة اج -
  .   "یمیزها من عادات وتقالید وقیم وتحسینها لألفضل االجتماعیة و ما 

رغــم أن أهــداف المرحلــة تربویــة  ، تعلیمیــةا ب المدرســي قــد جــاءت معظمهــا أهــدافً والمالحــظ علــى أهــداف الكتــا   
وال نســتغل كــل  ،تمتاع بوقتــه داخــل الفضــاء التربــويوتــرك حریــة كبیــر للطفــل فــي الحركــة واالســ یــةتعلیمأكثــر منهــا 

أن مــن شــروط تحقــق كمــا . وال یســتوعبها ،یملهــاو كاهــل الطفــل فیفــر منهــا  ثقــل التــي ت علیمیــةالوقـت فــي األنشــطة الت
ذا كــان غیــر   ،اتــه العقلیــةنضــجه وقدر وحاجاتــه ومشــكالت ومیولــه ومســتوى  لطبیعــة الطفــلأن تســتجیب  األهــداف وإ

القـــائمین علـــى  ك ننبـــهلـــذل .واإلبـــداعلحریـــة للتفكیـــر والتخیـــل للطفـــل ا فـــال أظـــن أن هـــذه األهـــداف ســـوف تـــتح ،ذلـــك
صــیاغة أهــداف المنهــاج أن ینظــروا فــي تطــویره بنــاء علــى البیانــات المتــوفرة لــدیهم مــن أعمــال التخطــیط الخاصـــة 

وعلــى أســاس الغایـات وأنــواع المعرفــة والمیــادین الســلوكیة  المرحلــة التحضــیریة بتقـدیر الحاجــات التربویــة للطفــل فـي 
قـد " تكون الفریق المطور للمنهج الجدید مـن فـرق فرعیـة مختلفـةو حیث ی ،جاي تحصل علیها مطور المنهالعامة الت

وفریــق المجتمــع ، ي الفلســفة التربویــة والتــاریخ المحلــي والثقافــة االجتماعیــةفــ فریــق مخــتص: تبــدو أمثلــة لهــا كالتــالي
  .)2("المحلي

 ،نـه السـلوكیة العامـةج وأنـواع معرفتـه ومیادیابملخص شامل لغایات المنهـ الفریق المطور للمنهجتزوید ینبغي كما   
التــي تــم تطویرهــا مــنهم للوصــول إلــى اتفــاق قیـام الفــرق الفرعیــة بشــكل مســتقل بتقریــر وتطــویر األغــراض واألهــداف و 

  .وأهمیته للناشئة والتربیةج المطلوب اجماعي عام بخصوص صالحیتها للمنه
  

                                     
  .80ص، 2000،دب، دار التربیة الحدیثة ،یات تدریسه ومواده المساعدةتطویر المنهج مع إستراتیج: محمد زیاد حمدان )1(
  . 78ص، المرجع نفسه )2(
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  :)1(من المبادئ عند تطویر األهداف منهاكما یجب مراعاة جملة  
الــذي سـیقوم بــه التالمیــذ ومحتــواه والظــروف التــي ســیتم مــن  ،األهــداف واضــحة تعبــر عــن نــوع الســلوك أن تكـون" -

  .خاللها
  .یمكن مالحظتها لدى التالمیذ وعدها وقیاسها ، قدرات أو أنواع سلوكیة منهجیةاألهداف إلى أن تشیر  -
وأن ال تكـون القـدرات  ،لواحدة منها عن غیرها مـن األهـدافألهداف بقدرات سلوكیة تختلف اأن تختص عبارات ا -

  .السلوكیة متكررة من هدف آلخر
  .عاها المنهجالتي یجسدها أو یر  وك والقدراتاألهداف بمجموعها شاملة ألنواع السل أن تكون -
  . "أغراضهیاته و ا للمنهج مباشرة وخاصة لغااألهداف بسلوكها وقدراته أن تنتمي  -
  "دفتر األنشطة العلمیة" تحلیل الكتاب الثاني   -
  ":دفتر األنشطة العلمیة"في الكتاب الثاني األهداف ): 08(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

تلیهـا األهـداف  ،)%83.46(بین األهداف التعلیمیـة بـأعلى نسـبة  أن األهداف قد تنوعت، )08(یتضح من الجدول 
والمالحــظ أن األهــداف التعلیمیــة قــد أخــذت ، )%4.72( ســلوكیةثــم تلیهــا األهــداف ال،) %11.81(بنســبة  جرائیــةاإل

قامــة خاصــة بإثــم أهــداف  ،)%18.11(غیــر مصــنفة بنســبة والتــي تنوعــت بــین  األهــدافمجمــوع مســاحة كبیــرة مــن 
تلیهــا معرفــة ، )%14.17(الوظــائف الكمیــة لعــدد بنســبة ثــم اســتعمال ، )%20.47(ین مقــدار وعــدد بنســبة عالقــة بــ

تلیهــا یشــكل مجموعــات ، )%6.29(شـیاء یــز بــین األیصــف ویمثـم ، )%11.81(بنســبة ..) تحــت /فــوق(االتجاهـات 
  .ألعدادویرتب ا، قارن بین األشیاء ی) %3.93(ثم األهداف التالیة بنفس النسبة  ،)4.72%(

                                     
  . 85ص، المرجع نفسه  )1(

  االحتماالت    
  األھداف 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

األهداف 
  التعلیمیة

  20.47 26 یقیم عالقة بین مقدار وعدد
  14.17 18 ددالوظیفة الكمیة لعیستعمل 

  11.81 15 یتعرف على االتجاھات
  6.29 08 یصف ویمیز بین األشیاء

  3.93 05 یرتب األعداد
  3.93 05 یقارن بین األشیاء

  4.72 06 یشكل ویكون مجموعات
  18.11 23  غیر مصنفة

  83.46 106  المجموع
األهداف 

   جرائیة اإل
  3.93 05 یمیز بین أصناف األغذیة

  3.14 04 ین الحیوانات األلیفة وغیر األلیفةیمیز ب
  4.92 06 غیر مصنفة

  11.81 15 المجموع
األهداف 

  سلوكیةال
  2.36 03 یحافظ على صحتھ وبیئتھ

  2.36 03 یحافظ على الماء والكھرباء
  4.72 6 المجموع

  100 127 المجموع
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یمیــز بــین الحیوانــات تلیهــا  ،3.93(بنســبةیمیــز بــین أصــناف األغذیــة ویســمیها فتمثلــت فــي جرائیــة أمــا األهــداف اإل
التمییـز بـین اللیـل مـن خـالل ) %4.92( بنسـبة غیـر مصـنفةثم تلیها  ، )%3.93(بنفس النسبة األلیفة وغیر األلیفة 

   .والنهار والتعبیر عن ذلك
ثــم یحــافظ علــى صــحته ، %)2.36( فتعــددت بــین المحافظــة علــى المــاء والكهربــاء بنســبة،  ةســلوكیأمــا ا ألهــداف ال

سـلوكیات وینجـزه دون حـرج أو ضـیق حیث یمكن قیاسها من خالل مـا اكتسـبه الطفـل مـن  ،)%2.36(بنسبة وبیئته 
عنـدما یطلـب )  9إلـى  1(كـأن یعـد الطفـل البـالغ مـن العمـر خمـس سـنوات مـن ، وتقلیـد رسـم رتیب قصـةمن رسم وت

  .منه ذلك ودون الوقوع في خطأ
عمومــا أنهــا تتوافــق األهــداف اشــتمل علــى ": دفتــر األنشــطة العلمیــة"أن الكتــاب المدرســي الثــاني ممــا ســبق  یتبــین   

یتكـون مـن خمسـة  الهـدف الـذي یمكـن قیاسـه فـي العـادة  أن" علـى اعتبـار، قیاسـها طبیعة المواد الدراسة ویمكـنمع 
وســیلة (ومحتــوى الســلوك ) التالمیــذ(الــذي ســیقوم بــه ، والفــرد ،)..، ســیتذكر ســیرتب ســیقرأ(لســلوك اســم ا: أقســام هــي

م تیـحیـث  ،)1(وشـروط أو ظـروف تنفیـذه) %90الحد األدنى المقبـول لصـحة السـلوك (ومعیار تنفیذه ) السلوكالتنفیذ 
وتبصــیره  لجــنس البشــري ت لمــا یحتــوى علیــه مــن خصــائص وممیــزا، و ف الطفــل بعالمــه اإلنســانيیــعر خاللهــا تمــن 

عالم النبات إلى العـالم التقنـي والتكنولـوجي ومـا تـوفر علیـه مـن وسـائل وأدوات نتیجـة التطـور العلمـي و عالم الحیوان ب
التعـرف علـى و الـتحكم فـي الحركـات و تطویر الـذاكرة و تطویر حاسة السمع  و الذي وصل إلیه المجتمع ،والتكنولوجي

األغــاني التــدرب علــى إنتــاج وتشــجیع التواصــل والمــرح  و  ،عاقــات الحســیة والحركیــةاستكشــاف اإل ، میــول األطفــال
عداد الطفل لیدخل بنجاح إلى السنة أولى ابتدائي  ،األناشید لمناسبات معینةو    .وإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .  85-84ص، المرجع نفسه )1(
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  :تحلیل فئة األسس -1-2-2
  ."دفتر األنشطة اللغویة" تحلیل الكتاب األول  -
  .دفتر األنشطة اللغویة"تاب األولفي الكاألسس ): 09(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ،)% 25.92(أن القــیم قــد تنوعــت فــي كتــاب األنشــطة اللغویــة بــین قــیم الهویــة  ، )09( یتضــح مــن بیانــات الجــدول
حیــث  ،)%11.11(والقــیم الخلقیــة  ،)%14.81(جتماعیــة والقــیم النفســیة والقــیم اإل ،)%14.81(والقــیم االقتصــادیة 
وذلـــك بعـــد  ،)%18.51(مـــن خـــالل الـــتحكم فـــي اللغـــة   مســـاحة كبیـــرة مـــن الكتـــاب المدرســـي،أخـــذت قـــیم الهویـــة 

اشــرة لقصـص الخمــس التـي جــاءت ألفاظهـا بســیطة وسـهلة تجعــل الطفـل یحفظهــا ویرددهـا ویعبــر عنهـا مباإلصـغاء ل
الحضــاري  تثمــین اإلرثو  ص المكتــوب مــن أفكــارنصــة المقابلــة للــمــا تحملــه صــور القوالتعبیــر ع بعــد ســماع القصــة

الـــذین  ،مـــن خـــالل صـــورة تحیـــة العلـــم واألطفـــالو  مـــن خـــالل الـــدروس التمهیدیـــة الـــواردة فـــي الكتـــاب  ،)7.40%(
المكتــوب علــى خریطــة  فــي مقابــل الصــور النشــید الــوطني الجزائــريو   ،وینشــدون النشــیط الــوطني هیصــطفون حولــ

محبــة تثمــین  ســمع الطفــل وفــي ذهنــه معلــى حیــث تتــرك قــراءة المربــي لهــا  ة بــالعلم الــوطني أیضــا،زائــر المزینــالج
حفظهـا شهدوا التي تتكرر كل مرة ممـا یشـجع الطفـل علـى اوكلمة ف  .. خاصة كلمتي تحیا الجزائر وتقدیسه  الوطن

لقائهـا أمــام  مــن هــذا  اا وأن شـطرً خصوًصــ د، رحلــة أخصــب مرحلـة للحفــظ عنـد الفــر علــم أن هـذه المومــع ال ،زمـالءهوإ
 من زمـالء آخـرین فـي أقسـام أخـرى عنـد الـدخول والخـروج مـن المدرسـةالنشید یلقى على مسمع الطفل صباح مساء 

  الحتماالتا                
  األسس

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  القیم الوطنیة

  7.40 02 احترام الغیر
  00 00 احترام القانون

  3.70 01 حب الوطن
  11.11 03 المجموع

  قیم الهویة
  18.51 05 التحكم في اللغة

  7.40 02 تثمین األرث الحضاري
  25.92 07 جموعمال

  القیم االجتماعیة
  3.70 01 التضامن
  7.40 02 التعاون
  3.70 01 التسامح

  14.81 04 المجموع

  القیم االقتصادیة
  7.40 02 حب العمل

  14.81 04 تنمیة التفكیر
  22.22 06 المجموع

  قیم نفسیة
  7.40 02 العطف

  7.40 02 الحب
  14.81 04 المجموع

  قیم خلقیة
  3.70 01 البر

  7.40 02 الخیر
  11.11 03 المجموع

  100 27 المجموع
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 ، العــزم ، الثـورة ، اسـتقالل الحــرب فرنسـا(مثـل  ةكمـا أن النشــید یـذكر كلمـات كثیــر  ، )2012-02-16مقابلـة مـدیر (
  .لطفل لكنها تترسب في ذهنه مشكلة هویته الوطنیةقد ال یستوعبها ا ،) ...الشهداء

  التــي یســـتوحیها مــن قصـــة الــدجاج وحبـــة القمـــح  )%7.40(العمـــل التـــي تنوعــت بـــین حــب تلیهــا القـــیم االقتصــادیة  
لحـاح الدجاجــة علــى العمــل رغــم  واعتمــدت الدجاجــة الحمــراء (مـن خــالل عبــارة  فـراق صــدیقاتها لهــا باللعــب واللهــووإ

ألنـه  ؛العمل وأهمیتـه ولـو كـان لوحـدهضرورة مما یترك في نفسیة الطفل  ؛.. )مت بالعمل كله وحدهاعلى نفسها وقا
ل نهایــة القصــة بالرســم بعــد جــاءت فــي دروس إكمــا التــي) %14.81(ر یــفكتوتنمیــة ال دي إلــى النجــاحفـي النهایــة یــؤ 

لــذئب والحمــار مــن خــالل كمــا نالحظهــا فــي قصــة ا كــل قصــة أو الصــور الناقصــة،حیــث تكــرر ذلــك مــع  ســماعها،
أمـــا القـــیم نقـــع فـــي مشـــكلة والتحایـــل علـــى العـــدو، وضـــرورة التفكیـــر فـــي حـــل عنـــدما  ،التمییـــز بـــین الصـــدیق والعـــدو
ــــة فجــــاءت بنســــبة  ــــة فــــي قــــیم  ،)%14.81(االجتماعی مــــن خــــالل مســــامحة الدجاجــــة التســــامح و التضــــامن والمتمثل

   .والتسامح مما یشجع الطفل ویقنعه بضرورة التعاون  ؛لصدیقاتها
قصـــة التـــي تـــأتي أیضـــا بعـــد ســـماع ، حـــبالو  العطـــفوالمتمثلـــة فـــي ) %14.81(فجـــات بنســـبة ، أمـــا القـــیم النفســـیة 

ألكـــل الـــذي ا بالمثـــل بـــل أعطـــتهم مـــن تعـــاملهم مولـــ عـــاتبتهمئها لمســـاعدتها إال أنهـــا فـــرغم رفـــض أصـــدقا ، الدجاجـــة
بـــه مــن خــالل ح، ة هــاني لحیواناتـــه األلیفــة الحـــب فــي قصــو وكــذلك نلمــس العطــف  .الحصـــاد حضــرته بعــد عملیــة

وأكثــر مــا یحــب التــي تخفــي ...هــاني یحــب الحیوانــات األلیفــة(خاصــة فــي عبــارة  الكبیــر للحیوانــات وعطفــه علیهــا، 
الخلقیـة أمـا القـیم   .ذلك في قصة العنزة والذئب من خالل خوف األم على أبنائها وحبها الكبیـر لهـمكو  ،)دومارأسها 

مـن خـالل والعمـل بنصـائحهما بالوالـدین  الخیر للناس والبرمن خالل حب  ، الخیر والبرفي  دتفتجس) 11.11%(
  .رة طاعة األم وعواقب عدم الطاعةوضرو  و قصة العنزة والذئب

رغـم قلتهـا إال كـن ، لفـي الكتـاب المدرسـي التقلیل مـن القـیمتعمد ، أن واضع الكتاب المدرسيمما سبق  یتضح       
مـن أجـل توعیـة الطفـل وتوجیهـه إلـى  والنفسـیةالمتمثلة في القـیم الهویـة والوطنیـة واالجتماعیـة والخلقیـة و أنها متعددة 

مجتمعـــه والتـــي تترســـب فـــي شخصـــیته مشـــكلة الخاصـــة ببعــض األســـس والمقومـــات االجتماعیـــة والنفســـیة والفلســـفیة 
 هللا عـزفلـیس هنـاك إشـارة  االهتمـام بالعقیـدة، وعـدم  ،ي الكتـابللقـیم الدینیـة فـ نالحظ إهمـاًال  ناال أنإ .هویته الوطنیة

تؤكـد بعـض المعلمـات أن األمـر متـروك للمعلـم  حیـث )(رسـول محمـد الجل في الكتـاب وال تنبیـه الطفـل وتعریفـه ب
ـ ءیكلـف التالمیـذ بحفظهـا وترتیلهـا أمـام الـزمال ،في أن ینتقي بعض السـور القـرآن الكـریم ا مـن كتـاب والمسـتقاة عمومً

 نیـة؟ هـل فعـًال یالمنهـاج التربـوي عـن القـیم الد لماذا تغافـل مخططـو وأتساءل ،ابتدائي ىسنة األوللسالمیة لالتربیة اإل
یشـاهد الجزائـري و  خاصـة وأنـه یعـیش فـي المجتمـع دینیـة،  الطفل الجزائري  في هذه المرحلة لیس بحاجـة إلـى تربیـة

تســتحق فقــط اإلشــارة إلــى ضــرورة إدراجهــا مــن  وهــل هــذه القــیم فعــال  ،وعــن الرســولوعــن اهللا یســمع عــن المســجد و 
-01-13-12مقابلـة  بعـض المـدراء( ةعلمت من مصادر موثوقـ ض السور للحفظ؟ وخاصة وأنىخالل اختیار بع

سـور ضــمن المنهـاج وال یقومــوا ال یـدرجون قصــار  لتربیـة التحضــیریةأنـه یوجــد بعـض المعلمــین فـي أقســام ا )2012
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كــــانوا یدرســــون الفرنســــیة یقومــــون  كمــــا أن الــــبعض اآلخــــر ممــــن ن وال الحــــدیث، ا مــــن القــــرآطفــــال شــــیئً بتحفــــیظ األ
 .وغیرها من الحجج الواهیة ،حفیظ القرآن ألنه ال یحسن تحفیظهتبدل  هم بعض األناشید باللغة الفرنسیةبتحفیظ

 "دفتر األنشطة العلمیة"تحلیل الكتاب الثاني  -

  "ألنشطة العلمیةدفتر ا"الكتاب الثانيسس في األ :)10(الجدول  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
بین قیم اقتصادیة كتاب األنشطة العلمیة في ا ومتنوعة قلیلة جدً أن القیم  )10(یتضح من بیانات الجدول  
القیم والمالحظ أن  ،)%12.50(وقیم خلقیة  ،)%12.50(والقیم الوطنیة  ،)%12.50(وقیم الهویة  ،)62.50%(

التي  ،من خالل إدراج العدید من التمارین) %62.50(أكبر نسبة والمتمثلة في تنمیة التفكیر أخذت  ،ةاالقتصادی
هة الزرافة حتى تصل إلى رأسها أو متا ،ل متاهة الكلب حتى یصل إلى العظمتساعد على تنمیة التفكیر مث

حتى یصل إلى الطریق  المباشرة حظةالتي تجعل الطفل یدقق ویستعمل قدراته العقلیة والمال نوغیرها من التماری
 لدىمما یترك صورته  زائر عدة مرات حسب العدد المكتوب،فتمثلت في تلوین علم الجهویة قیم الأما  ،الصحیح

ومما تتركه تلك  ،أما القیم الوطنیة فتمثلت في دروس المحافظة على البیئة .تسهل علیه رسمه فیما بعد الطفل
وكذلك حب الخیر  ،الطفل إلى احترام القانونمما یدفع  ؛حیح عن الخاطئالصور من اكتشاف السلوك الص

  .من خالل المحافظة على الماء والكهرباء) 12.50%(
 األن الطفل في هذه السن قد ال یستوعب كمً   ؛التقلیل من القیم تعمد واضع الكتاب المدرسي أن مما سبق  یتبین 

إال أنها تساهم في إعداد  ،رغم قلتهاو خلقیة الو والوطنیة واالقتصادیة  یةمن القیم الهو دة تعدمنها إال أنها م اكبیرً 

  االحتماالت                     
  األسس

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  القیم الوطنیة
  00 00 احترام الغیر

  12.50 01 احترام القانون
  00 00 حب الوطن

  12.50 01 المجموع

  قیم الهویة
  00 00 التحكم في اللغة

  12.50 01 تثمین األرث الحضاري
  12.50 01 جموعمال

  القیم االجتماعیة
  00 00 التضامن
  00 00 التعاون
  00 00 التسامح

  00 00 المجموع

  القیم االقتصادیة
  00 00 حب العمل

  62.50 05 تنمیة التفكیر
  62.50 05 المجموع

  قیم نفسیة
  00 00 العطف

  00 00 الحب
  00 00 المجموع

  قیم خلقیة
  00 00 البر

  12.50 01 الخیر
  12.50 01 مجموعال

  100 08 المجموع
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ا على محافظً  ا بهوالثقافي معتزً  جتماعياالا بتراثه مفتخرً  ، ا لوطنیه وهویتها محبً ا صالًح لیكون فردً ته تربیو الطفل 
قد أورد بعض القیم   لتربويواضع المنهاج ا أنآخر یدل على  اا اجتماعیً بعدً  وهذا یعطي ،ا للخیرالبیئة ومحبً 

  . وعاداته وتقالیده ومقومات أمته هبمجتمع ةمرحلة التحضیریاللیعرف طفل ، والنفسیة واالجتماعیةالوطنیة 
  :نشطةتحلیل فئة األ  -1-2-3
  "دفتر األنشطة اللغویة" تحلیل الكتاب األول  -
  .دفتر األنشطة اللغویة"الكتاب األول في نشطةاأل ): 11(جدول ال
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

واألنشطة الفنیة بنسبة  ،)%31.03(أن األنشطة متنوعة بین األنشطة اللغویة بنسبة  ، )11(یتضح من الجدول
 ،)%2.29(واألنشطة البدنیة  ،)%3.44(واألنشطة االجتماعیة  ،)%11.49(واألنشطة العلمیة  ،)51.72%(

والتي تترك للطفل الفرصة في  ،من الكتاب من خالل أنشطة القراءة  ةحیث أخذت األنشطة اللغویة مساحة كبیر 
و ألعاب القراءة  التي أمامه حتى یتمكن من حل التمرین عما تعنیه الصور )%6.89(التعبیر بكل شفافیة 

مثل درس أربط الصورة  ،وربطها بما یقابلها من كلمات وما تعنیه الصورمن خالل قراءة الصورة  )16.09%(
مباشرة،  سمها مكتوب أسفلهاصورة اتحمل كل ) وتفاحة وموزة ورمان البرتقالة والعنب(حیث توجد صور  بالكلمة

تكرر هذه  حیثع قراءة المعلم، بعد سما ،سمها المقابل المبعثر مع العدید من األسماءثم یحاول الطفل ربطها با
 ،اها جیدً اءسمأیحفظ  الطفل مما یجعل ؛مرات مع الكثیر من الوسائل واألدوات والخضر والفواكه س عدةو الدر 

في شكل أنشطة رسم خطوط في اتجاهات محددة تمكن الطفل من معرفة أنواع  فقد جاء )%8.04( التخطیطأما و 
 ةمعرفة طریقة الحوار والتعبیر بصفة إیجابیهي كلها أنشطة لغویة تمكن الطفل من و  ،واالتجاهاتالخطوط 

    .ومعرفة ما تعنیه الكلمات والجمل والحروف

                                                  
  االحتماالت

  األنشطة

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  األنشطة اللغویة
  6.89 06 التعبیر الشفوي

  8.04 07 التخطیط
  16.09 14 ألعاب القراءة 

  31.03 27 المجموع

  األنشطة االجتماعیة
  1.14 01 تسوق ال

  2.29 02 ان حیوالمحافظة على ال
  3.44 03 المجموع

  األنشطة العلمیة
  5.74 05 البعد التكنولوجي

  2.29 02 البعد الفیزیائي
  3.44 03 البعد البیولوجي

  11.49 10 المجموع

  األنشطة الفنیة
  3.44 03 األشغال الیدویة
  47.12 41 الرسم والتلوین

  1.14 01 اإلنشاد والموسیقى
  51.72 45  المجموع

  األنشطة البدنیة
  2.29 02 اللعب

  00 00 الریاضة
  2.29 02 المجموع

  100 87 المجموع
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 بنسبة التسوق  مثلر عنه الصور من سلوكیات اجتماعیة تعب ما أما األنشطة االجتماعیة والتي تمثلت في كل
حافظة على الحیوان التي المأوالدها ،  خروج العنزة األم إلى السوق وغلق الباب علىوالمتمثل في  ،)1.14%(

   .)%2.29(تتجسد في صورة هاني والحیوانات األلیفة
وما تحمله من تعریف الطفل ببعض الوسائل  ،)%5.74(فتمثلت في البعد التكنولوجي  ،أما األنشطة العلمیة

ة أمامه في الجرائد والتلفاز والهاتف المستعمل ،عالم واالتصال مثلبمختلف أنواعها من وسائل اإلالتكنولوجیة 
   ..  .والغسالة في المكواة والثالجة ،الحیاة الیومیة واألدوات الكهربائیة المتمثلة

 وریاح  من خالل تعریف الطفل ببعض المظاهر الكونیة من شمس وقمر ونجوم وشمس) %2.29(والبعد الفیزیائي
وأن الریح لها زمهریر   ،ارةالحر  یعرف الطفل أن الشمس لها أشعة شدیدة،  في قصة الشمس والریح ، فمثال 

في صور تعبر عنها  من خالل تعریف الطفل ببعض األغذیة الحیوانیة والنباتیة) %3.44(والبعد البیولوجي ،قوي
  ...الكلمات مثل  اللحم والسمك واألشجار والخضر والفواكه 

والرسم  ،)%3.44( لكلماتفي إلصاق الصور وا ةثلمفتمثلت في األشغال الیدویة والمت ، أما األنشطة الفنیة 
في أول درس تمهیدي كله  والمتمثل في النشید الوطني ،)%1.14(واإلنشاد والموسیقى  ،) %47.12(والتلوین 

   .في الكتاب المدرسي
یجري ویتسلق لصور طفل في سنه من خالل مشاهدة الطفل ) %2.29(فتمثلت في اللعب  ،البدنیةأما األنشطة 

  .تلفةویقوم بألعاب مخ األشجار
في  :والمتمثلةمن األنشطة التربویة والتنویع اإلكثار  أن واضع الكتاب المدرسي تعمدمما سبق ذكره  یتضح   

حیث أخذت األنشطة  ،واألنشطة البدنیة األنشطة اللغویة واألنشطة الفنیة واألنشطة العلمیة واألنشطة االجتماعیة
ن بعض األطفال خاصة وإ  مخارج الحروف من طرف المربي،تعلم حاجة إلى ب ن الطفلأل ؛ةاللغویة مساحة كبیر 

أنشطة القراءة المتعددة والتي تساعد  لذلك  نطق الحروف؛و مشكالت اللغة والكالم  یعانون من ، في هذه المرحلة
یمكن للمعلم أن یصحح هذه و  ،حریة عما یجول بخاطره ولو بالخطأ تترك للطفل الفرصة في التعبیر بكل

في القصص تم تحدید نشاط الطفل من خالل ) من الدلیل 17ص(فمثال  ،مخارج الحروف یصوب األخطاء، 
 9(في الحوار والسرد والتعبیر والوصف یتمثل لتعبیر الشفوي واوالسرد ووصف وترتیب أحداث القصة اإلصغاء 

اإلعالمیة  اكتشاف إشارة الكتابة والقراءة هخاللیمكن من نشاط القراءة و . )دقیقة لكل حصة 20حصص ذات  
دائم   نشاطوهو  ،)دقیقة لكل حصة  20حصص ذات  3(اءة التسلیة القراءة التذكاریة والقراءة االنتقائیة وقر 

تعلم و  ستعمال للمكتوبتعلم التصفح واالو التعامل مع المكتوب  من نشاط القراءةوالهدف التربوي ، بمحتوى متجدد
المهارات الحركیة الدقیقة و التواصل، و المالحظة، و إلبداع، التخیل واو تطویر االنتباه واإلصغاء و ، الترتیب

  . )الجانبیة(
واألنشطة الفنیة تساهم في حركیة الطفل وحسن  ،للطفل االجتماعيالتفاعل األنشطة االجتماعیة تزید من أن كما 

حسیة وتوجهه  لوغیرها من األنشطة التي تمكن الطفل من ممارسة المعارف ا ستعماله لألدوات وتوسع من مداركها
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فز الطفل مما یح ؛جدانیةالو و یة والحركیة المعرفیة النفس فیها مختلف المهارات الحسیةتوظف  لممارسة أنشطة حرة
أن یساهم في إثراء هذا   یمكن حیث هامحتویاتالطفل لاختیار ركن المكتبة یفعل دوره في   كما أن لیقوم بها، 

  .االستقاللیةاستمرار و یمكن القیام بأنشطة حرة و یدرب على ونشاط مفتوح ب كتب وثائق خاصة بهبالنشاط 
 القصص وترتیبهاتصفح تعلم من خالل تعود الطفل على التعامل مع المكتوب و ، اا تربویً ا اجتماعیً وهذا یعطي بعدً 

مما  ؛والمالحظة والتواصلواإلصغاء  االنتباهتطویر و  أخرى حركیة ومهارات  ، للقیام باختباراتالقلماستعمال و 
  .لدخول بنجاح في سنة أولى ابتدائيلویعده  سلیمة للطفل اجتماعیةة تنشئیساهم في 

    .دفتر األنشطة العلمیة: تحلیل الكتاب الثاني -    
  األنشطة في الكتاب الثاني دفتر األنشطة العلمیة): 12(الجدول 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األنشطة العلمیة ، )%38.46(قد تنوعت بین األنشطة الریاضیة بنسبة أن األنشطة  ،)12(یتضح من الجدول 
 ،)%8.79( االجتماعیةواألنشطة ) %16.48(بنفس النسبةاألنشطة اللغویة ، ، األنشطة الفنیة)19.78%(

والتي تعددت  ،)%31.86(ن الكتاب من خالل الحساب م ةوالمالحظ أن األنشطة الریاضیة قد أخذت مساحة كبیر 
التي تعرف الطفل بأغلب األشكال ) %4.39(ثم األشكال الهندسیة ) 9إلى 1(دروسه في حساب األرقام من 

   . والزرافةالكلب  من خالل متاهة) %2.19(وحل المشكالت ...من مربع ومثلث ومستطیل ودائر ، الهندسیة

من خالل تعریف الطفل ببعض األدوات التكنولوجیة  )%3.29(ثلت في البعد التكنولوجيفتم ،أما األنشطة العلمیة
السیارة والطائرة  والقطار  ،المكواة والثالجة الحاسوب وآلة تصویر ومجفف الشعر وبعض وسائل النقل مثل ،مثل

 .والجریدة والنقال وتلفاز فالمذیاع والهات ، وبعض وسائل اإلعالم واالتصال مثل... والحافلة والسفینة والدراجة

  االحتماالت                
  األنشطة

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  ألنشطة اللغویةا
  8.79 08 التعبیر الشفوي

  00 00 التخطیط
  7.62 07 ألعاب القراءة 

  16.48 15 المجموع

  الریاضیةاألنشطة 
  31.86 29 الحساب
  4.39 04 الھندسة

  2.19 02 حل المشكالت
  38.46 35 المجموع

  األنشطة العلمیة
  3.29 03 البعد التكنولوجي

  1.09 01 البعد الفیزیائي
  15.38 14 البعد البیولوجي

  19.78 18 المجموع

  األنشطة الفنیة
  4.39 04 األشغال الیدویة
  12.08 11 الرسم والتلوین

  00 00 اإلنشاد والموسیقى
  16.48 15  المجموع

  األنشطة االجتماعیة
  6.59 06 اللعب

  2.19 02 المحافظة على البیئة
  8.79 08 المجموع

  100 91 المجموع
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من خالل تعریف الطفل ببعض أصناف األغذیة النباتیة مثل الخضر والفواكه  )%15.38(والبعد البیولوجي
 ومشتقاته من ولبن وجبن وأسماك وغیرها والحلیب واألغذیة الحیوانیة من لحوم حمراء وبیضاء وبیض الدجاج

من خالل  )%1.09(والبعد الفیزیائي وغیرها  ب والزبدة والجبنالحلیب المعل ،واألغذیة المصنعة المعلبة مثل
الفصول األربعة من خالل ربط كل فصل بما یدل علیه في صور  ،تعریف الطفل ببعض المظاهر الكونیة مثل

  .المطر والشتاء والخریف والریاح وتساقط األوراق والربیع واألزهار والصیف وحرارة الشمس والبحر ،مثل ةمتعدد
من خالل إلصاق الصور والكلمات واألرقام والرسم ) %4.39( فتمثلت في األشغال الیدویة ،ألنشطة الفنیةأما ا

   )%12.08(والتلوین 
من خالل ما تحملة الصور من حركات ) %2.19(والریاضة ) %6.59(اللعب فتمثلت في ،أما األنشطة البدنیة

  . ریاضیة وألعاب مختلفة

اللعب لتي تمثلت في كل ما تعبر عنه الصور من سلوكیات اجتماعیة مثل وا ،أما األنشطة االجتماعیة
الجري  ،شطة مثلوهو یقوم بعدة أن ،والمتمثل في صور طفل صغیر في سن الطفل التحضیري ،)6.59%(

ففي درس الحركة والسكون مثال نشاهد عدة أطفال في  ملعب كبیر وهم یلعبون  ق األشجار،واللعب والقفز وتسل
من الصور خر یقفز على الحبل وغیرها ، وآومجموعة تجرى ،فمجموعة تلعب كرة السلة ،و فردیة جماعیة األعابً 

حیث  والحافظة على الماء والكهرباء، وتنظیفها) %2.19(على البیئة أما المحافظة  الملیئة بالحركة والمرح،
 صورة نالحظ فیها طفًال  ، لنالحظ في درس أحافظ على البیئة مجموع من الصور تعبر عن سلوك السیئ مث

 بلها صور أخرىتقا ،وغیرها رى لفتاة تكسر أعراف شجیرة صغیرةوصورة أخ ،یقطع أغصان الشجرة وهو یتسلقها
وصورة أخرى لمجموعة من األطفال یغرسون  ، صورة طفل صغیر یسقي شجرةمثل تعكس السلوك الحسن

 .تجنب السلوك الخاطئعو لتدم السلوك الحسن و تدعوغیرها من الصور التي  األشجار

تمثلت في والتي األنشطة التربویة من اإلكثار والتنویع  تعمد ،لكتاب المدرسيواضع امما سبق أن  یتضح    
والمالحظ أن  األنشطة اللغویة واألنشطة االجتماعیةاألنشطة الریاضیة ، األنشطة العلمیة ، األنشطة الفنیة ، 

مكن الطفل من التعرف على الحساب الذي ینشاط  ، مثل من الكتاب ةكبیر قد أخذت مساحة  ،األنشطة الریاضیة
لریاضیة على حساب األنشطة إال أننا نالحظ مبالغة في إدراج األنشطة ادائم بمحتوى متجدد،   نشاطوهو  األرقام

مما  م ؛ یبدون استعدادا لتعلم األرقاخاصة وأن بعض األطفال الذین دخلوا التحضیري ألول مرة ال األخرى، 
لسن قد أنجزوا تمارینهم مما یجعله له في نفس ا آخرینیدفعه للبكاء لعدم مقدرته على االنجاز وهو یشاهد زمالء 

المعلمات الرافضات اإلجابة  ىحده إهذا ما أكدت ره الدراسي كلهوهذا قد یؤثر على مسا  ،واإلحباطشعر بالدونیة ی
 لذلك ننبه ؛)17/01/2012مقابلة یوم(موح ومیول الطفل الجزائريألنه على حد قولها بعید عن ط نایاالستبعلى 

الطفل في القسم التحضیري على أمر  إجبارالنظر في هذا الجانب وعدم ولة عن صیاغة المناهج، لجان المسؤ ال
على طفل ضحي بة والمتفوقة في هذه السن حتى ال نوالموهوب، وضرورة اكتشاف الحاالت الخاصة ،ال یمیل إلیه

   .واحترام الفروق الفردیة بین التالمیذ، من أجل تحقیق مبدأ المساواة في منح فرصة التعلیم األخر حساب
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  :تحلیل فئة الوسائل التعلیمیة -1-2-4
  ."دفتر األنشطة اللغویة" تحلیل الكتاب األول  -
  .دفتر األنشطة اللغویة"الوسائل التعلیمیة في الكتاب األول): 13(جدول ال
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومتنوعة من خالل التلوین الذي أخذ  ةأن الوسائل التعلیمیة الموجودة في الكتاب متعدد )13(یتضح من الجدول 
أخیرا إلصاق الصور  ،)%6.49(ثم الرسم بنسبة ، )%30.51(تلیها الصور بنسبة ، )%59.74(المرتبة األولى 

صور التلوین قد أخذ مساحة كبیرة من الكتاب من خالل تلوین على البیانات أن  والمالحظ، )%3.24(بنسبة 
 ا حتى یكتشف وجود صورةالتي تجعل الطفل یدقق في الصور ویالحظها جیدً ، )%15.58(بنسبة  الحیوان
وصوت معلمه  التي تجعل الطفل أیضا یصغي جیدا لقراءة) %11.68(بنسبة  صور النباتثم یلون  ،الحیوان

 ،)%12.98(تلیها تلوین أدوات مدرسیة ومنزلیة بنسبة ، ویلونها حتى یمیز بین وجود الحرف في الكلمة المسموعة
تلوین مظاهر كونیة  ثم  ،)%3.89(تلوین وسائل النقل وأدوات الكهرباء ثم  ،)%3.24(تلوین صور اإلنسان  ثم

ا من خالل صور الحیوان لصور الكتاب فقد تعددت أیًض أما ا، )%10.38(غیر مصنفة بنسبة  ،)%1.94(بنسبة
) %4.54(ثم صور النبات بنسبة ، لبریة والبحریةاالمتمثلة في صور الحیوانات األلیفة وغیر األلیفة   ) 7.14%(

ثم ،  )%5.19(غیر مصنفة بنسبة ثم  ،)%3.89(ثم صور اإلنسان  ،ثلة في األشجار والخضر والفواكهموالمت
أما الرسم فقد تنوع بین ، ...والمتمثلة في صور السحب والشمس والقمر )%1.94(نسبة ب نیةمظاهر كو صور 

أما إلصاق الصور فقد تنوعت بین ، )%1.29(ورسم الحیوانات بنسبة  ،)%5.19(رسم خطوط مختلفة بنسبة 
في المكان  الموجودة في المالحق ثم إلصاقها صور القصص قص  والمتمثلة في )%0.64(بنسبة  الحیوانصور 

  تاالحتماال    
  الوسائل 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  الصور

  3.89 06 اإلنسان
  7.14 11 الحیوان

  4.54 07 النبات
  7.79 12 أدوات منزلیة ومدرسیة

  1.94 03 مظاھر كونیة
  5.19 08 غیر مصنفة

  30.51 47 المجموع

  التلوین

  3.24 05 اإلنسان
  15.58 24 الحیوان

  11.68 18 النبات
  12.98 20 ات منزلیة ومدرسیةأدو

  1.94 03 مظاھر كونیة
  3.89 06 نقل وكھرباء وسال

  10.38 16 غیر مصنفة
  59.74 92 المجموع

  إلصاق الصور
  0.64 01 حیوان

  1.29 02 إلصاق كلمات
  1.29 02 مظاھر كونیة

  3.24 05 المجموع

  الرسم
  5.19 08 أرسم خطوط
  1.29 02 أرسم حیوان

  6.49 10 جموعالم
  100 154  المجموع
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لصاق أو قصها  ،المناسب لصاق مظاهر كونیة  ).%1.29(الكلمات بنفس النسبة على وإ المتمثلة ) %1.29(وإ
  .أیضا في صور الشمس والریح

مد تنویع الوسائل التعلیمیة للطفل في هذه المرحلة من أجل أن واضع الكتاب المدرسي تع النسب السابقة یتضح 
كساب، تمرینه على الكتابة  لكنها تبدو وسائل تقلیدیة مقارنة بوسائل الحدیثة ،هارات مسك القلم وغیرهاه بعض موإ

، الطفل استعمال المقص في هذه السن المبكرة یمثل خطورة علىأن كما ، التي تدفع الطفل إلى اإلبداع والتخیل
وهذا ما  ،عمل دون الطفلمما یدفع المعلمات بالقسم التحضیري للقیام بال ؛استعماله فمعظم األطفال یعجزون عن

الوسائل التعلیمیة المناسبة حیث یفترض أن یتم توفیر واختیار ، )2012-01-16مقابلة (أكدته معظم المعلمات 
المعاییر التالیة  لذلك ینبغي عند توظیف الوسائل التعلیمیة احترام  والمتوافقة مع خصائص وقدرات التلمیذ، للمنهج

)1(:  
  .وبساطة وحدة المعلومات وحداثتها أوجدتها، مثلها المادة أو الوسیلةصحة المعلومات التي ت -
  . للتالمیذ) محتواها(ومناسبة مفاهیمها التربویة ، ومناسبة مفرداتها اللغویة للتالمیذ. عالقتها المباشرة  بالمنهج -
یمیة من حیث التسلسل والعمق وجودة تنظیم المادة والوسیلة التعل ،اا وجماعیً دامها من التالمیذ فردیً مرونة استخ -

  .والتوازن والوصف والبدء واالنتهاء
والقابلیة للتعدیل لمواجهة الحاالت . جودة الخصائص الفنیة للمادة والوسیلة كالتركیب العام والوضوح والتصمیم-

  .المتنوعة والمتغیرة لتدریس المنهج
  .ثمنها وتكالیفها العامة للمیزانیة المرصودة لذلك ومناسبة. إمكانیة استخدامها في المدة الزمنیة المسموح بها -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  . 164ص، المرجع نفسه: محمد زیاد حمدان )1(
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  ".علمیة دفتر األنشطة ال" تحلیل الكتاب الثاني  -
   .علمیةدفتر األنشطة الثاني الوسائل التعلیمیة في الكتاب ال): 14(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كانت أعلى نسبة للصور بنسبة و  ،یمیة متعددة في الكتاب المدرسيأن الوسائل التعل )14(یتضح من الجدول 
بنسبة  إلصاق الصور اوأخیرً  ،)%8.96(بنسبة الرسم لیها ی ،)%31.03(ثم التلوین بنسبة  ،)57.24%(
صور لحاجة الطفل في هذه المرحلة لوالمالحظ على البیانات أن مساحة كبیرة من الكتاب كانت ل .)2.75%(

لما تلعبه الصور كوسائل مساعدة لكل من المعلم والمتعلم في تسهیل  األشیاء صورة وصوت؛ لتوضیح وتمثیل
ثم ، )%11.72(بنسبة النبات ثم صور  ،)%18.62(حیث تنوعت بین صور الحیوان . عملیتي التعلم والتعلیم
وصور ثم صور اإلنسان  ،)%5.51(ثم صور أدوات تكنولوجیة وسائل نقل ، )%12.41(صور غیر مصنفة 

صور في  یة وحیوانیة ومصنوعةنباتحیث تمثلت في صور مواد غذائیة  ،)%4.13(المواد الغذائیة بنفس النسبة 
   .أنواع األغذیةموضحة للطفل 

وتلوین صور غیر مصنفة بنسبة ) %10.34(بنسبةصور إنسان ا بین تلوین أما التلوین الذي تنوع أیًض 
بنسبة أدوات منزلیة ووسائل نفل  یلیها تلوین صور) %6.89(بنسبة  صور الحیوانثم تلوین ، )11.03%(
  .)%0.68(نسبة مسجلة في تلوین صور النبات  وأدنى ).2.06%(

النبات وفصول السنة بنسبة مختلفة والمتمثلة في صور ا بین صور أما إلصاق الصور فقد تنوعت أیًض 
  ).%0.68(نسبةثم إلصاق أرقام ب، )2.06%(

  االحتماالت    
  الوسائل 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  الصور

  4.13 06 اإلنسان
  18.62 27 الحیوان

  11.72 17 النبات
  5.51 08 وسائل تكنولوجیة ونقل 

  4.82 07 واد غذائیة م
  12.41 18 غیر مصنفة

  57.24 83 المجموع

  التلوین

  10.34 15 اإلنسان
  6.89 10 الحیوان

  0.68 01 النبات
  2.06 03 وسائل نقل أدوات منزلیة 

  11.03 16 غیر مصنفة
  31.03 45 المجموع

  إلصاق الصور
  2.06 03 صور مختلفة

  0.68 01 أرقامإلصاق 
  2.75 04 المجموع

  الرسم

  4.13 06 أشكال رسم 
  2.75 04 نباترسم 

  1.37 02  مظاھر كونیة
  1.37 02  رسم حیوان

  8.96 13 المجموع
  100 145  المجموع
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إلى  وفواكه من رسم أزهار) %2.75(رسم نبات بنسبة ،) %4.13(نسبة رسم األشكال ببین أما الرسم الذي تنوع 
     ).%1.37(حیوان إلى رسم ، شمس وقمر ونجوممن ) %1.37(المظاهر الكونیة  رسم 

لصاق الصور و رسم و من صور الوسائل التعلیمیة الموجودة في الكتاب المدرسي أن من النسب  یتبین    تلوین وإ
 وذلك من خالل غیاب الوسائل السمعیة، العصر التحضیریة والمتطلبات المرحلة تقلیدیة وال تتوافق مع وسائل 
توضیح ما یقوم المدرس بشرحه بشكل  كبیر فيدور  لهاوغیاب وسائل اإلیضاح التي ، امعً االثنین أو  البصریة
اوز الفكر التلقائي واالرتقاء إلى الفكر لكونها تمكن الطفل من تج ،إال بهذه الوسائلالمعنى ال یتضح حیث نظري 

لذلك  حاولة لیتعرف على مختلف المفاهیم؛ا على التجربة والمكما تساهم في إیقاظ فكر الطفل اعتمادً ، الموضوعي
تستجیب لحاجة الطفل للنشاط والفضول والبناء واإلنتاج ، وجدیدةضرورة أن تكون الوسائل التعلیمیة جذابة  أرى

  .عه على استعمالهاوتشج، واإلبداع
  :تحلیل فئة إستراتیجیة التدریس -1-2-5
  ".دفتر األنشطة اللغویة" تحلیل الكتاب األول  -
  دفتر األنشطة اللغویة"إستراتجیة التدریس في الكتاب األول): 15(جدول ال
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  

ثارة مشكلة  ،)%64.34(أن إستراتیجیة التدریس قد تنوعت بین توجیه أسئلة ) 15(الجدولیتضح من  وإ
حیث أخذت توجیه األسئلة مساحة كبیرة من الكتاب من خالل ، )%10.43(ومحاولة اكتشاف  ،)25.21%(

ا أو حیزً  )%13.04(ثم ضع ، )%48.69(مرة بالسؤال لون ، توجیه عدة أسئلة للطفل لیقوم بحل تمارین الكتاب
ثم إثارة ، من خالل رسم نهایة القصص أو رسم الحیوان المفضل لهاني) %2.60(رسم وأخرى ا... ةا أو دائر خطً 

أو إلصاق ، )%21.73(مشكلة التي تظهر أمام الطفل وتستوجب منه التفكیر والحل من خالل إكمال الرسم 
حاولة اكتشاف من خالل الربط باألسهم ثم م، )%3.47(الصور وبعض الكلمات الموجودة في مالحق الكتاب

)10.43% .( 

            
  االحتماالت

  إستراتیجیة 
  التدریس

  %النسبة  التكرار  االحتماالت

  جیه األسئلةتو 
  48.69 56 لون
  13.04 15 ضع

  2.60 03 أرسم
  64.34 74 المجموع

  إثارة مشكلة
  21.73 25 أكمل

  3.47 04 ألصق
  00 00 ساعد

 25.21 29 المجموع

  محاولة اكتشاف
  00 00 أكتشف

  10.43 12 صل أو أربط
  10.43 12 المجموع

  100 115  المجموع
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یث أشار واضع الكتاب على في طابعها النظري ح أن إستراتیجیة التدریس تقوم على حل المشكالت واللعبیتبین 
من اللعب الذي ألح على ضرورة استغالله لتنمیة لغة الطفل وذكائه وقدرته : ضرورة التنویع في االستراتیجیات

وما المربیة إال ، إلى المشروع الذي یكون فیه للطفل الدور الفعال منذ أن یطرح إلى أن ینجز، صیتهالمعرفیة وشخ
ستراتیجیة وضعیة مشكل هي طریقة ترمي إلى ، إستراتیجیة حل المشكالت إلى. نجاز مزهریة وبساطموجه مثل إ وإ

دد األوراق عند بائع الزهور مثل إیجاد ع، حل مشكل معقد مبني على عائق تعلمي معین یجب تجاوزه وحله
كما أن معظم التمارین ، من خالل ما سبق غیاب اللعب في تمارین الدروسكما یتبین  ).بصورة أو تشخیص(

براز القدرات الفردیة سهلة ال تستدعي التفكیر وال تشجع على اإلبداع والتخیل  وال ، الذي یتمیز به طفل المرحلةوإ
حیوان هاني فل رسم حیوانه المفضل إلى جانب ة جدا عندما طلب من الطحتى رأیه إال في الحاالت النادر 

  . المفضل
  " .دفتر األنشطة العلمیة" تحلیل الكتاب الثاني  -
  دفتر األنشطة العلمیة"إستراتجیة التدریس في الكتاب الثاني ): 16(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثم  ،)%52.56(أن إستراتیجیة التدریس قد تنوعت وتباینت نسبها بین توجیه األسئلة  )16(یتضح من الجدول
قد أخذت  ویالحظ أن إستراتیجیة توجیه األسئلة ،)%16.66(بعدها إثارة مشكلة  ،)%30.76(محاولة االكتشاف 

). %5.12(رسم ، وا)%17.94(ا حیزً وضع  ،)%29.48(ارین لون حیث تنوعت بین تممساحة كبیرة من الكتاب 
ثارة مشكلة التي  تنوعت بین ، ) %15.38(ربط ، وا)%15.38(ثم محاولة اكتشاف التي تنوعت بین اكتشف  وإ

وهذا یجعل الطفل یدیم  ،كمال التلوین حسب النموذجوالمتمثلة في إكمال كتابة األرقام أو إ) %12.82(أكمل 
المتمثلة في إلصاق الصور بعد قصها من المالحق ووضعها ) %2.56(وألصق ، موذج ویحاول تقلیدهمالحظة الن

وكلها مشكالت تثار أمام الطفل وتدعه ) %1.28(وساعد ، مثل إلصاق صور منافع الماء، في المكان المناسب
تقان استعمال المقصواستعمال أدوات مثل الغراء  كما تسهل علیه استخدام مهارات، یفكر في حل سلیم لها  ،وإ

    
  االحتماالت

  
  إستراتیجیة 

  التدریس

 
  الحتماالتا

 
  التكرار

 
  %النسبة

  توجیه األسئلة
  29.48 46 لون
  17.94 28 ضع

  5.12 08 أرسم
  52.56 82 المجموع

  إثارة مشكلة
  12.82 20 أكمل

  2.56 04 ألصق
  1.28 02 ساعد

 16.66 26 المجموع

 محاولة اكتشاف

  

  15.38 24 أكتشف
  15.38 24 صل أو أربط

  20.76 48 المجموع
  100 156 جموعالم
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، لألشیاء التي تصلح للقصو في األشیاء المختلفة باإلضافة إلى االختیار الصحیح للصور له االستخدام الناجح و 
  .  مثل األوراق والقماش وعدم صالحیة المقص لقطع الحدید مثال

األسئلة تلعب "اعتبار أن اإلكثار من توجیه األسئلة على تعمد واضع كتاب األنشطة العلمیة مما سبق  یتضح  
تتیح و ، حیث تحتوي اإلجابة علیها على معلومات تسهل عملیة القراءة واألسئلة ،ا في عملیة تعلم األطفالهامً  ادورً 

صالح النطق وز فرًص  من أركان الطریقة  وركن أساس، وهي عماد طریقة التحاور، یادة المحصول اللغويا للتعلم وإ
كذلك فإن األسئلة ، الدرس في تعلیم األطفال الصغار ألنهم ال یصبرون على االستماع كما أنها عماد، االستقرائیة

واألسئلة ، كما أنها تثیر التالمیذ وتنشطهم وتتیح لهم مواقف ایجابیة، قوة توجه الدرس وهي مقیاس مهارة المدرس
   .)1( أیضا وسائل لتقویم التالمیذ وتقدیر مستواهم

  :تحلیل فئة التقویم -1-2-6
  ."دفتر األنشطة اللغویة" تحلیل الكتاب األول  -
  دفتر األنشطة اللغویة"التقویم في الكتاب األول): 17(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
أن التقویم في كتاب األنشطة اللغویة یعتمد على المالحظات التي یسجلها المربي في  )17(یتضح من الجدول   

یسجل من خالله المربي ) %60.66(حیث یوجد تقویم بنائي ، تعلیمیةشبكة المالحظات بعد نهایة كل وحدة 
ط القراءة نشا( وفق كل نشاط  المهارات المكتسبة أو في طریق االكتساب وغیر مكتسبة حسب إنجاز كل طفل

منع  امك، لدفتروكذلك في التوجهات استخدام ا ،حیث تم اإلشارة إلى ذلك في مقدمة الدفتر ،)والكتابة والتخطیط
  ) %30.33(وتقویم ختامي ، منعا باتا تسجیل أي مالحظة على دفتر األنشطة مباشرةواضع الكتاب 

على اعتبار ، خالل الموسم الدراسي كله الطفلكل المهارات المكتسبة لدى إحصاء في  ادورً لمربي أن ل یتضح   
، بل یلتحق الطفل مباشرة في السنة المقبلة بقسم السنة أول ابتدائي، أن االمتحان ال یوجد في المرحلة التحضیریة

كونة أساسیة من مكونات الفعل متقویم رغم أن ال، في اكتساب المهارات المقررة ضئیًال مهما كان مستواه 
أن بناء التعلیمات على أساس المقاربة بالكفاءات یطرح ر غی، ه ضمان التقدم األمثل لكل طفلفالتعلیمي، وهد

وألجل تحقیق ذلك تم  .حصلالتاالكتساب أو عدم ومدى ل یحصتإشكالیة تتمثل في صعوبة التعرف على ال

                                     
  . 53ص، مرجع سابق ،برامج تربیة الطفل: حنان ع الحمید العناني )1(

  التكرار             
  %النسبة   التكرار  التقویم

  00 00  تقویم شخصي
  60.66 06  تقویم بنائي
  30.33 03  تقویم ختامي

  100 09  المجموع
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وتم تناول ، تعلمشبكة لكل نشاط باسم الطفل الم ارین في دلیل الدفاتر من خالل وضععرض شبكات تقویم التم
  ).مكتسب -في طریق االكتساب -غیر مكتسب(المفهوم واألهداف والمحتویات والتقدیرات المتعلقة بكل النشاط 

ما تبین أن التقویم ال یوجد بشكل واضح في كتاب التربیة التحضیریة عدا بعض من خالل ما سبق     
تقییم الطفل في و ضرورة النظر في طریقة تقویم  لذلك أرى تي یسجلها المربي عن طفل المرحلة؛المالحظات ال

ولو بوسائل ، التقدیروحب  االنجاز تقدیر علىلطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى آلن ا ؛مرحلة التعلیم التحضیري
ال فلم بسیطة  فصل ولو اقتضى ذلكحسب قدراتهم العقلیة  من أجل فرز األطفالوجد التقویم في المنهاج ألیس  وإ

ن من وهذا ما أكده معظم المفكری ؟ذكائهم واختبارفي قسم مستقل  ،ذكیاء عن غیرهم من األطفالاألطفال األ
    .في هذه المرحلة األطفال نوأقر بهذا التفاوت في الذكاء بی بل المدرسةمثال بیاجیة الذي درس ذكاء الطفل قأ

  "دفتر األنشطة العلمیة " تحلیل الكتاب الثاني  -
  .دفتر األنشطة العلمیة"في الكتاب الثاني  التقویم): 18(الجدول 

  
  
  
  
  
 
 
 
 ة الكتــــابتــــم اإلشــــارة إلیــــه فــــي مقدمــــأن التقــــویم فــــي كتــــاب الــــدفتر األنشــــطة العلمیــــة  ،)18(ضــــح مــــن الجــــدول یت

مـــن ) الریاضـــیات والتربیـــة العلمیـــة(وفـــق كـــل نشـــاط ) %50(تقـــویم بنـــائي عبـــارة  نجـــاز التمـــارین وهـــوهـــات، إیوالتوج
والتـــي یســـجلها المربـــي فـــي  فـــي طریـــق االكتســـاب أو غیـــر مكتســـبة خـــالل تســـجیل مجموعـــة المهـــارات المكتســـبة أو

خـالل إحصـاء كـل المهـارات المكتسـبة لكـل مـن ) %50(حسب مستوى كل طفـل وتقـویم ختـامي، شبكات المالحظة 
 .طفل خالل الموسم الدراسي

الــذي یعــد  أهمــل أبــرز مكونــات المنهــاج والمتمثلــة فــي التقــویم، أن واضــع الكتــاب المدرســي ممــا ســبق ذكــره یتبــین  
صـیاغة عـن  ولةالمسـؤ دعو اللجـان لـذلك نـ  لتالمیـذ علـى أسـاس اإلنجـاز؛ة امن أجل مكافأ أساس العملیة التربویة، 

یبــدون واالهتمـام باألطفـال الـذین  ویم وتقیـیم طفـل التعلــیم التحضـیريإلـى إعـادة النظـر فــي كیفیـة تقـ بویـةالمنـاهج التر 
ا كبیـرة فـي هـذا خاصة وأن المجتمعات قد بلغت أشـواطً ن أجل االرتقاء بالفئة الموهوبة بهم م ا والتكفلاستعداد متفوقً 

 . األطفال وصارت تكتشف النابغة في ریاض، المجال

  
 
 
  

  التكرار               
  التقویم

النسبة   التكرار
%  

  00 00  تقویم شخصي
  50 02  تقویم بنائي

  50 02  تقویم ختامي
  100 04  المجموع



  المیدانیة التحلیل الكمي والكیفي لبیانات الدراسة               الفصل الثامن                                             

257 
  

  :"الكتاب المدرسيالفئات ونسبتها المئویة في  -
   :دفتر األنشطة اللغویة األولتها المئویة في الكتاب الفئات ونسب :)19(الجدول 

  % نسبتها المئویة  الظهور  الفئات
  29.11  161  األهداف
  4.88  27  األسس
  15.73  87  األنشطة

  27.84  154  الوسائل التعلیمیة
  20.79  115  یة التدریسإستراتیج

  1.62  09  التقویم
  100  553  المجموع

 ا لهـا مـنلغویـة لمـمن دفتر األنشطة ال) % 29.11( ةأن األهداف قد أخذت مساحة كبیر  ،)19(یتضح من الجدول 
ا تلیهـ ن)%27.84( للوسـائل التعلیمیـة وكانت الفئة الثانیة من حیث نسـبة الظهـور ،دور في توجیه العملیة التعلیمیة

والتقـــویم  ،)%4.88(أمـــا عـــن فئـــة األســـس  ،)%15.73(ثـــم فئـــة األنشـــطة  ،)%20.79(فئـــة إســـتراتیجیة التـــدریس 
  . مسجلة ةفقد حظیت بأدنى نسب) 1.62%(

تعلیمــي وهــذا یعكــس مــدى االهتمــام بالجانــب ال ،اإلكثــار مــن األهــدافأن واضــع الكتــاب المدرســي تعمــد  یتضــح    
أمـــا األنشـــطة فتكســـب الطفـــل الكثیـــر مـــن جامه مـــع حاجـــات الطفـــل وخصائصـــه، ســـوان واإلجرائـــي والســـلوكي للطفـــل

تقلیدیـة  إال أنهـا ،وعهـانفـرغم ت، أمـا الوسـائل التعلیمیـة  .ة والتعلیمیـة والریاضـیة والفنیـةالمهارات واألنشطة االجتماعی
أمـــا ، طفـــل لإلجابـــةع الا علـــى إثـــارة األســـئلة ودفـــتعتمـــد أساًســـ ، غیـــر مســـایرة لـــروح العصـــر و إســـتراتیجیة التـــدریس

تتحـــول فیمــا بعـــد إلــى قــیم تســـاعد فــي بنـــاء  التــي إال أنهــا تغــرس فـــي الطفــل بعـــض المفــاهیم ، غــم قلتهـــاور  األســس
لمحبــة لممارســة القــیم مــن خــالل التعــاون والتســامح اتســعى  حترمــة للقــانون مقدســة لتــراث األمــة، شخصــیة وطنیــة م

حة فــي مربیتــه والوســط المدرســي حقــق إال إذا وجــد الطفــل القــدوة الصــالهــذا ال یت ،لكــن للعمــل المحافظــة علــى البیئــة
ال یكون مآلها النسیان والضیاع ككل    .وإ

  :الفئات ونسبتها المئویة في الكتاب الثاني دفتر األنشطة العلمیة): 20(الجدول  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  %نسبتها المئویة  الظهور  الفئات
  23.91  127  األهداف
  1.50  08  األسس
  17.13  91  األنشطة

  27.30  145  الوسائل التعلیمیة
  29.37  156  إستراتیجیة التدریس

  0.73  04  التقویم
  100  531  المجموع
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فـــي دفتـــر ) %29.37(قـــد حظیـــت بـــأكبر نســـبة ظهـــور  ،أن فئـــة إســـتراتیجیة التـــدریس ،)20(یتضـــح مـــن الجـــدول 
بعـــدها فئـــة األنشـــطة  ،)%23.91(األهـــداف ثـــم فئـــة   ،)%27.30(میـــةیتلیهـــا فئـــة الوســـائل التعل األنشـــطة العلمیـــة،

   )%0.73(والتقویم ) %1.50(وكانت أدنى نسبة مسجلة عند فئتي األسس  ،)17.13%(
علـــى مجموعــة مـــن المعــاییر العلمیـــة صــیاغته  تعمـــدقــد أن واضـــع الكتــاب المدرســـي النســـب الســابقة  مــن یتضــح  

  مضــــامینهوأن  التعلیمیــــة والتقــــویم  دریســــه ووســــائلهطته واســــتراتیجیات تفــــي تحدیــــد أهدافــــه وأسســــه وأنشــــ  المتمثلــــة
شــرح الوضـعیات التعلیمیــة المتعــددة، احتـوت علــى العدیـد مــن التوضـیحات والتوجهــات والركــائز مـن حیــث توضـیح و 

 قـــویم واســـتحداث وســـائل تعلـــیم حدیثـــة فـــي طریقـــة الت نظـــر  بحاجـــة إلـــى إعـــادة أن الكتـــاب المدرســـي  أنـــى أرىال إ
ستراتیجیة تعلی كمـا أن واضـع الكتـاب  ترم الفروق الفردیة بین التالمیـذ،وتح، تفكیر واإلبداع والتخیلتستدعي ال  میةوإ

حیـــث تـــم ذكـــر بعـــض  ،ح الفریـــق المشـــرف علـــى صـــیاغة الكتـــاب المدرســـي أو درجتـــه العلمیـــةضـــو لـــم ی ، المدرســـي
مـــن لجنـــة المنـــاهج أو فریـــق  یفتـــرضلـــى صـــفة الفریـــق أو رتبتـــه العلمیـــة، فاألســـماء فـــي دلیـــل المعلـــم دون التطـــرق إ

  : )1(منهاج دراسيتطویر المنهاج  أن ینظر إلى المبادئ التالیة عند اإلقدام على تخطیط 
  .قسم من مرشد المعلم/ سم الهدف أو الموضوع المنهجي الذي تختص به كل فقرةكتابة  -
  .قرر أو كتاب التالمیذكتابة أرقام الصفحات المتصلة بأهداف أو الموضوع في المنهج أو الكتاب الم -
  .كتابة الوقت المتوفر لتدریس المعلم الهدف أو الموضوع المنهجي بالحصص المتاحة في الجدول الرسمي -
  .كتابة األغراض التربویة التي سیعمل على تحقیقها في حالة بناء المرشد حول المواضیع المنهجیة -
یجب أن تبین هذه ، تعلم الهدف أو الموضوع المنهجيكتابة موجز لخصائص التالمیذ التحصیلیة المؤهلین ل -

  .الفقرة أنواع المعارف والمهارات التي یجب توفرها لدیهم قبل بدء عملیات التدریس التي یقترحها المنهجي
كتابة االختبارات المناسبة التي ستحدد درجة ونوع معرفة التالمیذ لما سیتعلمونه بخصوص الهدف أو الموضوع -

  .المنهجي
یتولى المعلم تنفیذها لدى التالمیذ  رتبطة بالهدف أو الموضوع المنهجي،اقتراح وصفات تربویة فردیة جماعیة م -

یتوجب مهما یكن أن تكون هذه الوصفات في حدود اإلمكانات  وأسالیب إدراكهم وحاجاتهم للتعلم،حسب رغباتهم 
  .بلهم بدرجة مقبولة من الفعالیةحتى یمكن تنفیذها من ق ظیفیة المتوفرة لدى معلمي المنهج،الو 
مع توضیح أماكن  التي تلزم وصفات التعلم والتعلیم،اقتراح الخدمات البشریة الفنیة والمواد والوسائل والمصادر  -

  .وجودها وكیفیات الحصول علیها
التالمیذ للهدف أو  اقتراح أنواع االختبارات والمواقف التقیمیة التي یمكن للمعلم التعرف بها على مدى تعلم أفراد -

  .الموضوع المنهجي
اقتراح أنشطة غنائیة وتعزیزیة لتعلم التالمیذ حسبما تشیر إلیه نتائج تحصیلهم وتعریف موجز بالهدف أو  -

  ".الموضوع المنهجي التالي الذي یعالجه المرشد

                                     
  .171ص، المرجع سابق: مدانمحمد زیاد ح )1(
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ي صیاغة ماد علیها فضرورة اإلشارة في الكتاب المدرسي إلى أهم النظریات العلمیة التي تم االعت كما أرى
  .حتى یمكن للمطلع علیه أن یتعرف على النظریات التربویة وتطبیقاتها من أجل االستفادة منها المنهاج الدراسي،

  : انیبیانات االستبعرض وتحلیل  -2
مرحلة التعلیم  لتربیة الطفل یتوفر المنهاج الدراسي المقدم: بالفرضیة األولىالنتائج المتعلقة  -2-1 

لبناء المنهاج الدراسي من حیث األهداف واألسس واألنشطة التربویة والوسائل  یري على المعاییر الالزمةالتحض
ستراتیجیة التدریس والتقویم   .التعلیمیة وإ

 للعبــاراتوالترتیــب ودرجــة التــوفر  احتســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــةوقبــل اختبــار الفرضــیة تــم 
لبنــاء المنهــاج الدراســي مــن  ،یم التحضــیري مرحلــة التعلــ فــي طفــلتربیــة منهــاج الدراســي المقــدم لتــوفر الب  المتعلقــة

سـتراتیجیة التـدریس والتقـویم علـى المقیـاس  واعتمـدت حیث األسس واألهداف واألنشطة التربویة والوسائل التعلیمیة وإ
  : انت النتائج كما یليوك) منخفضة كبیرة، متوسطة،(جة تقویم المنهاج الدراسي اآلتي لتقدیر در 

  :من حیث األهداف -2-1-1
توفر المنهاج للعبارات المتعلقة بوالترتیب ودرجة التوفر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  :)21(جدولال

  .افلبناء المنهاج الدراسي من حیث األهد طفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمةتربیة الدراسي المقدم ل
 العبارات الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التوفر

 الترتیب

  1  كبیرة  0.000  3.00  تشتمل األهداف على األهداف التعلیمیة واإلجرائیة والخاصة  1

  2  كبیرة  0.518  2.78  وضوح األهداف التعلیمیة وكتابتها في مقدمة الصفحة لكل درس  2

  3  كبیرة  0.703  2.70  طبیعة الطفل المرحلة وخصائصه وحاجاته ومشكالته صدق األهداف في التعبیر عن  3

  4  كبیرة  0.487  2.65  تنمي األهداف التفكیر العلمي البناء الذي ینمي مهارات اإلبداع  والتخیل  6

4  
تالءم األهداف مع مستویات األطفال العقلیة والنفسیة واالجتماعیة ومراعاتها للمیول 

  5  كبیرة  0.499  2.61  .واالستعدادات

تحول األهداف بعد العملیة التعلیمیة إلى الغایة المنظورة  وترجمة ذلك إلى سلوك   5
  محسوس فكري أو حركي یمارسه التلمیذ

  6  كبیرة  0.583  2.61

 كبیرة  0.283  2.72 المجموع

تــوفر بالمتعلقــة  اراتودرجــة التــوفر للعبــ نحرافــات المعیاریــةلمتوســطات الحســابیة واإلاأن  ،)21(یتضــح مــن الجــدول 
مــن  ،لبنــاء المنهــاج الدراســي طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر الالزمــةتربیــة المنهــاج الدراســي المقــدم ل

  .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة )3.00 – 2.61(بین  متوسطاتها من تراوحت قیمو قد  ،امرتبة تنازلیً حیث األهداف 
علـــى أعلـــى متوســـط ) هـــداف علـــى األهـــداف التعلیمیـــة واإلجرائیـــة والخاصـــة تشـــتمل األ) (1(حصـــلت العبـــارة     

تحـول األهـداف بعـد العملیـة التعلیمیـة إلـى الغایـة المنظـورة  ) (5(، فـي حـین حصـلت العبـارة )3.00(حسابي وقیمته 
 ).2.61(علـــى أقــل متوســـط حســابي وقیمتـــه ) وترجمــة ذلـــك إلــى ســـلوك محســوس فكـــري أو حركــي یمارســـه التلمیــذ
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علــى متوســط حســـابي ) كتابتهــا فـــي مقدمــة الصــفحة لكـــل درسوضــوح األهـــداف التعلیمیــة و ( )2(حصــلت العبــارة و 
صـدق األهـداف فـي التعبیـر عـن طبیعـة الطفـل المرحلـة وخصائصـه وحاجاتـه )(3(وحصلت العبـارة ،) 2.78(قیمته 

طفـــــال العقلیـــــة والنفســـــیة م األهـــــداف مـــــع مســـــتویات األتـــــالؤ ()4(وحصـــــلت العبـــــارة ، )2.70(وقیمتـــــه ) ومشـــــكالته
تنمــي ) (6(صــلت العبــارة حو  .)2.61(علــى متوســط حســابي قیمتــه ) واالجتماعیــة ومراعاتهــا للمیــول واالســتعدادات

  .)2.65(مته على متوسط حسابي قی) األهداف التفكیر العلمي البناء الذي ینمي مهارات اإلبداع والتخیل
وهـذا  ،ودرجة تـوفر كبیـرة) 2.72(متوسط حسابي قیمته  حصلت على العبارات إجماليكما یبین الجدول أن 

لبنـاء المنهـاج  طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى المعـاییر الالزمـةتربیـة المنهـاج الدراسـي المقـدم ل تـوفریدل علـى 
  . الدراسي من حیث األهداف بدرجة كبیرة

  :درجة التوفرحیث تم استخدام التدریج التالي للداللة على 
  درجة توفر كبیرةفأكثر تقابل  2الحسابیة للتقدیرات المتوسطات. 
  ةمتوسطدرجة توفر تقابل  2 اقل من -1المتوسطات الحسابیة للتقدیرات من. 
  درجة توفر منخفضةتقابل  1أقل من المتوسطات الحسابیة للتقدیرات.  

 علـى المعـاییر الالزمـةطفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري تربیـة المنهاج الدراسي المقـدم لتوفر  ،یتضح مما سبق
الـــذي تولیـــه وزارة التربیـــة الهتمـــام لویمكـــن تفســـیر ذلـــك  ،راســـي مـــن حیـــث األهـــداف بدرجـــة كبیـــرةلبنـــاء المنهـــاج الد

لـذا فقـد عمـل القـائمون علـى  ؛المراحـل السـابقةالذي لم یكن موجـود فـي  الوطنیة للطفل في مرحلة التعلیم التحضیري
    . عالمیة حسب رأى معلمي المرحلة التحضیریة وتألیفه وفق معاییرصیاغة المنهاج 

لمعرفـة داللـة الفـروق  One Sample T Test)ت(العینـة األحادیـة  تـم اسـتخدام اختبـاروالختبـار الفرضـیة 
مرحلـة التعلـیم التحضـیري  فـي طفـلتربیـة التـوفر المنهـاج الدراسـي المقـدم لالحسابي للعبـارات المتعلقـة ب المتوسط بین

، وكانــت )1.5(مــن حیــث األهــداف وبــین الوســط الفرضــي  ،لبنــاء المنهــاج الدراســي و هــذا  لالزمــةعلــى المعــاییر ا
 :النتائج كما یلي

 توفر المنهـاج الدراسـيالمتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة ب بیننتائج اختبار ت  لداللة الفروق : )22(جدولال
  )1.5(داف وبین الوسط الفرضي لبناء المنهاج الدراسي من حیث األه على المعاییر الالزمة

  مستوى الداللة  درجة الحریة  )ت(قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي
2.72  0.283  20.788  22  0.000  

بین المتوسط الحسابي ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةوجود فروق ذات داللة  ،وتبین هذه النتیجة
 مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة في طفل تربیةل ي المقدمتوفر المنهاج الدراسللعبارات المتعلقة ب

، وهذا یدل )1.5(وبین الوسط الفرضي ) 2.72(من حیث األهداف والذي بلغت قیمته  ،لبناء المنهاج الدراسي
ج الدراسي من لبناء المنها المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة توفرعلى 

  .حیث األهداف
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  :من حیث األسس -2-1-2
توفر المنهاج للعبارات المتعلقة ب والترتیبودرجة التوفر المعیاریة  واالنحرافاتوسطات الحسابیة المت :)23( لجدوال

  .األسس لبناء المنهاج الدراسي من حیث طفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمةتربیة الالدراسي المقدم ل

 العبارات الرقم

المتوس
ط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التوفر

 الترتیب

  1  كبیرة  0.288  2.91  .تؤكد األسس قیم االنتماء للوطن واالعتزاز به  9

11  
نفسیة الطفل والتي تعمل على تنمیة الصفات الالزمة للمواطن الصالح في غرس القیم 

حیث وفي ظلها ینمو االتجاه والمیل عند الطفل نحو  المراد إعداده في إطار هذه الفلسفة
  .األشیاء حیث  تتجسد على شكل موقف أو سلوك

  2  كبیرة  0.288  2.91

12  
تنمیة العالقات االجتماعیة حیث یمیل الطفل بطبیعته للحیاة مع الجماعة، ونجد التالمیذ 

  .ض آخربصفة خاصة یمیلون للتجمع بعضهم مع بعض للعب أو التسامر أو ألي غر 
  3  كبیرة  0.288  2.91

  4  كبیرة  0.344  2.87  .تسلسل األفكار من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد  8

  5  كبیرة  0.388  2.83  .وضوح النظریة التربویة وقوانین التعلیم التي یقوم علیها المنهاج  7

10  
حسن وبعث قیم التعاون توجه األسس في ثنایاه التلمیذ إلى التغییر المستمر إلى السلوك ال

  6  كبیرة  0.422  2.78  ..والتسامح 

 كبیرة  0.159  2.87 المجموع

تـــوفر بالمتعلقــة  ودرجـــة التــوفر للعبـــارات لمتوســـطات الحســابیة واالنحرافـــات المعیاریــةاأن  )23(یتضــح مـــن الجــدول
لبنــاء المنهــاج الدراســي مــن  ةطفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر الالزمــ تربیــةل المنهــاج الدراســي المقــدم 

  .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة، )2.91 – 2.78(بین  متوسطاتها من ا، حیث تراوحت قیممرتبة تنازلیً حیث األسس 
علــى أعلــى متوســط حســابي وقیمتـــه ) تؤكــد األســـس قــیم االنتمــاء للــوطن واالعتــزاز بـــه) (9(حیــث حصــلت العبــارة 

غــرس القـیم فـي نفسـیة الطفــل والتـي تعمـل علـى تنمیــة ) (11(العبـارة () 12و 11(كمـا حصـلت العبـارتین ، )2.91(
حیــث فــي ظلهــا ینمــو االتجــاه والمیــل عنــد  ،الصـفات الالزمــة للمــواطن الصــالح المــراد إعــداده فــي إطــار هــذه الفلســفة

ث تنمیــة العالقــات االجتماعیــة حیــ) (12(العبــارة ، )الطفــل نحــو األشــیاء حیــث  تتجســد علــى شــكل موقــف أو ســلوك
ونجـد التالمیــذ بصـفة خاصـة یمیلـون للتجمـع بعضـهم مـع بعـض للعــب أو  الطفـل بطبیعتـه للحیـاة مـع الجماعـةیمیـل 

توجـــه ) (10(فـــي حـــین حصـــلت العبـــارة  ))2.91(علـــى نفـــس المتوســـط الحســـابي  )التســـامر أو ألي غـــرض آخـــر
علـى أقـل متوسـط ) لتعـاون والتسـامحاألسس في ثنایاه التلمیـذ إلـى التغییـر المسـتمر إلـى السـلوك الحسـن وبعـث قـیم ا

متوســط  )وضــوح النظریــة التربویــة وقــوانین التعلــیم التــي یقــوم علیهــا المنهــاج) (7(العبــارة و  )2.78(حســابي وقیمتــه 
 )تسلســـل األفكـــار مـــن الســـهل إلـــى الصـــعب ومـــن المحســـوس إلـــى المجـــرد) (8(العبـــارةو  .)2.83( حســـابي وقیمتـــه

  .)2.87(متوسط حسابي وقیمته
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 ،ودرجــة تــوفر كبیــرة) 2.87(حصــلت علــى متوســط حســابي قیمتــه  العبــارات إجمــاليأن  ،بــین الجــدولكمــا ی
لبنـاء المنهــاج  المنهـاج الدراسـي المقـدم لطفــل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علــى المعـاییر الالزمـة تــوفروهـذا یـدل علـى 

  . الدراسي من حیث األسس بدرجة كبیرة
 طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر الالزمــة تربیــةل لمقــدم المنهــاج الدراســي اتــوفر  رییمكــن تفســ 

 ، إلــى تمتــع الكتـاب المدرســي باهتمــام مــن طــرف وزارة التربیــة راســي مــن حیــث األسـس بدرجــة كبیــرةلبنـاء المنهــاج الد
ت اعیــة ونفســیة تســتجیب لحاجــاتربویــة واجتم بــذلت لجنــة المنــاهج جهــودا مــن أجــل تــوفر المنهــاج علــى أســس حیــث

قلیمیة محلیة و مستمدة من أسس  الطفل، وتم صقلها في قوالب وخبرات محلیة وطنیة  لتشـكل معـا منظومـة  دولیة وإ
ــ .غنیــة بالعمــل التربــوي مبالغــة حــول اتجاهــات المعلمــین نحــو األســس ربمــا یعــود ذلــك لقلــة الــوعي  ى أالحــظكمــا أن

ولــم  یم الدینیـةخاصـة وأن المنهــاج اغفـل القــ ،ة المحلیــةتسـتمد مــن البیئـ وكیــف  ألسـس والقــیم التربویـةوالدرایـة لهــذه ا
ـ كمـا لــم  ،واألحادیـث الشـریفة بـل تـرك األمـر للمعلـم فلـه حریـة إدراج بعـض السـور و اآلیـات القرآنیـة ،ایشـر إلیهـا بتاتً

   .)(محمدلسیرة النبي  هللا عز وجل أو یتعرض المنهاج
لمعرفـة داللـة الفـروق  One Sample T Test)ت(ادیـة العینـة األح تم استخدام اختباروالختبار الفرضیة   

طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى  تربیـةل تـوفر المنهـاج الدراسـي المقـدمالحسابي للعبارات المتعلقـة ب المتوسط بین
  :، وكانت النتائج كما یلي)1.5(لبناء المنهاج الدراسي من حیث األسس وبین الوسط الفرضي  ،المعاییر الالزمة

توفر المنهاج الدراسي على المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة ب بینلداللة الفروق نتائج اختبار  :)24( ولجدال
  )1.5(لبناء المنهاج الدراسي من حیث األسس وبین الوسط الفرضي  المعاییر الالزمة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة   )ت(قیمة   المعیاري

  مستوى الداللة  الحریة

2.87  0.159  41.423  22  0.000  
بین المتوسط الحسابي للعبارات ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةوجود فروق ذات داللة   وتبین هذه النتیجة

لبناء المنهاج  ،طفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة تربیةل توفر المنهاج الدراسي المقدمالمتعلقة ب
المنهاج  توفروهذا یدل على  )1.5(وبین الوسط الفرضي ) 2.87(غت قیمته الدراسي من حیث األسس والذي بل

لبناء المنهاج الدراسي من حیث  ،مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة في طفل تربیةل الدراسي المقدم
  .األسس
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  :من حیث األنشطة التربویة -2-1-3
توفر المنهاج للعبارات المتعلقة بوالترتیب ودرجة التوفر ت المعیاریة المتوسطات الحسابیة واالنحرافا :)52( جدولال

لبناء المنهاج الدراسي من حیث األنشطة  المعاییر الالزمة طفل مرحلة التعلیم التحضیري علىتربیة الالدراسي المقدم ل
  .التربویة
 العبارات الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التوفر

الترتی
 ب

تنمى األنشطة المقررة مهارات التالمیذ في مثل تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي وحل   13
  .المشكالت بطریقة علمیة

  1  كبیرة  0.449  2.74

طالق قدرات العقل المبتكرة والخالقة  16   2  كبیرة  0.470  2.70  .تنمي وتقوي الصحة العقلیة والجسمیة للتالمیذ وإ

  3  كبیرة  0.656  2.61  .ع بوقت فراغهم إلى أقصى حد ممكنتساعد التالمیذ على االنتفا  17

  4  كبیرة  0.896  2.57  .تتح الفرص أمام التالمیذ الختیار وتجریب قدراتهم على التفكیر واالبتكار  18

تنمي األنشطة صفات المواطنة الصالحة بشكل كبیر والتدریب علیها في مواقف ذات معنى   15
  .وداللة

  5  كبیرة  0.898  2.52

مراعاة حاجاتهم ومیولهم المستوى العقلي لألطفال من حیث  تناسب األنشطة المقررة  14
  .واستثارتها وتنمیة میول جدیدة، مما یدفعهم للتعلم وتنشط العملیة التعلیمیة بالفاعلیة والدوام

  6  كبیرة  0.511  2.48

 كبیرة  0.446  2.60 المجموع

تــوفر بالمتعلقــة  ودرجــة التــوفر للعبــارات واالنحرافــات المعیاریــةلمتوســطات الحســابیة اأن  ،)25( یتضــح مــن الجــدول
لبنــاء المنهــاج الدراســي مــن  طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر الالزمــة تربیــةل المنهــاج الدراســي المقــدم 
ــحیــث األنشــطة التربویــة  رجــة وجمیعهــا بد )2.74 – 2.48(بــین  متوســطاتها مــن ا، حیــث تراوحــت قــیممرتبــة تنازلیً

  .توفر كبیرة
تنمى األنشطة المقررة مهـارات التالمیـذ فـي مثـل تنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي وحـل ) (13(حیث حصلت العبارة 

تناســب ) (14(، فــي حــین حصــلت العبــارة )2.74(علــى أعلــى متوســط حســابي وقیمتــه ) المشــكالت بطریقــة علمیــة
اعـاة حاجـاتهم ومیـولهم واسـتثارتها وتنمیـة میـول جدیـدة، ممـا مر المسـتوى العقلـي لألطفـال مـن حیـث  األنشطة المقـررة

فیمـا حصــلت  ).2.48(علــى أقـل متوســط حسـابي وقیمتــه ) یـدفعهم للــتعلم وتنشـط العملیــة التعلیمیـة بالفاعلیــة والـدوام
 )تنمي األنشطة صفات المواطنة الصالحة بشكل كبیر والتـدریب علیهـا فـي مواقـف ذات معنـى وداللـة) (15(العبارة 

تنمــــي وتقــــوي الصــــحة العقلیــــة والجســــمیة للتالمیــــذ () 16(العبــــارة  وحصــــلت .)2.52(علــــى متوســــط حســــابي قیمتــــه
طالق قدرات العقل المبتكـرة والخالقـة تسـاعد التالمیـذ علـى () 17(والعبـارة  .)2.70(علـى متوسـط حسـابي قیمتـه  )وإ

تـتح الفـرص أمـام () 18(والعبـارة .)2.61(علـى متوسـط حسـابي قیمتـه )بوقت فراغهم إلـى أقصـى حـد ممكـن االنتفاع
  .)2.57(على متوسط حسابي قیمته )التالمیذ الختیار وتجریب قدراتهم على التفكیر واالبتكار
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 ،ودرجــة تــوفر كبیــرة) 2.60(حصــلت علــى متوســط حســابي قیمتــه  العبــارات إجمــاليأن  ،كمــا یبــین الجــدول
لبنـــاء  ،مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر الالزمــة فــي المنهــاج الدراســي المقــدم لطفـــل تــوفروهــذا یــدل علــى 

  . المنهاج الدراسي من حیث األنشطة التربویة بدرجة كبیرة
مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى  فـي طفـل تربیـةل المنهاج الدراسي المقدمتوفر ر یعلى ما سبق یمكن تفس بناء

إلـــى تنـــوع التمـــارین واألنشـــطة  التربویـــة بدرجـــة كبیـــرةلبنـــاء المنهـــاج الدراســـي مـــن حیـــث األنشـــطة  المعـــاییر الالزمـــة
مـــداخل مختلفـــة هـــا واعتمـــاد  وتسلســـلها مـــن الســـهل إلـــى الصـــعب للطفـــلواختالفهـــا مـــن حیـــث المســـتویات العقلیـــة 

 .لألنشطة وانتقالها من المحسوس إلى المجرد
 معرفـة داللـة الفـروق بـینل One Sample T Test)ت(العینـة األحادیـة  تـم اسـتخدام اختبـارالختبـار الفرضـیة  و

مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى فـي طفـل  تربیـةل وفر المنهـاج الدراسـي المقـدمتـالحسابي للعبـارات المتعلقـة ب المتوسط
، وكانـت النتــائج )1.5(لبنـاء المنهـاج الدراســي مـن حیـث األنشـطة التربویـة وبــین الوسـط الفرضـي  ،المعـاییر الالزمـة

 :كما یلي
توفر المنهاج الدراسي المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة ب بینج اختبار ت  لداللة الفروق نتائ: )26( جدولال

  )1.5(التربویة وبین الوسط الفرضي  األنشطةلبناء المنهاج الدراسي من حیث  ،على المعاییر الالزمة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   )ت(قیمة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

2.60  0.446  11.846  22  0.000  
 

بین المتوسط الحسابي ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةوجود فروق ذات داللة  وتبین هذه النتیجة 
 ،مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمةفي  طفل تربیةل توفر المنهاج الدراسي المقدمللعبارات المتعلقة ب

وهذا  )1.5(وبین الوسط الفرضي ) 2.60(التربویة والذي بلغت قیمته لبناء المنهاج الدراسي من حیث األنشطة 
لبناء  مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة في طفل تربیةل المنهاج الدراسي المقدم توفریدل على 

  .المنهاج الدراسي من حیث األنشطة التربویة
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   :من حیث الوسائل التعلیمیة -2-1-4
توفر المنهاج للعبارات المتعلقة بوالترتیب ودرجة التوفر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة : )27( جدولال

لبناء المنهاج الدراسي من حیث  المعاییر الالزمة مرحلة التعلیم التحضیري على في طفلتربیة الالدراسي المقدم ل
  .الوسائل التعلیمیة

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعیاري

درجة 
 التوفر

 الترتیب

  1  كبیرة  0.790  2.52  .الصور والرسومات مزودة بمفتاح لتسهیل قراءة الصور والرسومات  21

  2  كبیرة  0.722  2.39  .تتمیز باإلجادة واإلعداد والدقة الفنیة وتعتمد على مادة علمیة صحیحة وحدیثة  24

  3  كبیرة  0.864  2.26  .وتتصل بالموضوعات المقررة تتناسب الوسائل المستخدمة مع أهداف المقرر  23

  4  متوسطة  1.065  1.96  .اشتقت من البیئة المحلیة للطفل  20

تفي بتحقیق ... متنوعة من صور ورسومات وأشكال ولوحات وزیارات والرحالت   22
  .هداف المحددة في المقرراأل

  5  متوسطة  1.186  1.96

  6  متوسطة  1.043  1.78  .ناسب توزیعها في المقررأماكنها المناسبة حیث یت في  توجد  19

 كبیرة  0.638  2.14 المجموع

المتعلقــة  ودرجــة التــوفر للعبــارات لمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــةاأن  )27( یتضــح مــن الجــدول
نـــاء المنهـــاج لب ،مرحلـــة التعلـــیم التحضـــیري علـــى المعـــاییر الالزمـــة فـــي طفـــلتربیـــة تـــوفر المنهـــاج الدراســـي المقـــدم لب

  ).2.52 – 1.78(بین  متوسطاتها من مرتبة تنازلیا، حیث تراوحت قیمالدراسي من حیث الوسائل التعلیمیة 
الصــور والرســومات ) (21(كــان أعالهــا العبــارة  ،علــى درجــة تــوفر كبیــرة) 23، 24، 21(حیــث حصــلت العبــارات 

، )2.52(حصـــلت علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي وقیمتـــه حیـــث ) بمفتـــاح لتســـهیل قـــراءة الصـــور والرســـومات  مـــزودة
) 24(العبـارة ).2.26)(تتناسب الوسائل المستخدمة مع أهـداف المقـرر وتتصـل بالموضـوعات المقـررة) (23(العبارة (
بینمــا حصــلت بــاقي  ،)2.39)(تتمیــز باإلجــادة واإلعــداد والدقــة الفنیــة وتعتمــد علــى مــادة علمیــة صــحیحة وحدیثــة(

أماكنهـا المناسـبة حیـث یتناسـب توزیعهـا فـي فـي توجـد ) (19(ة توفر متوسطة كان أدناهـا العبـارة العبارات على درج
اشـــتقت مـــن البیئـــة ) (20(العبـــارة وحصـــلت  ،)1.87(حیـــث حصـــلت علـــى أقـــل متوســـط حســـابي وقیمتـــه ) المقـــرر

لتســـهیل قـــراءة  الصـــور والرســـومات مـــزودة بمفتـــاح) (21(والعبـــارة  ،)1.96(علـــى متوســـط حســـابي  )المحلیـــة للطفـــل
متنوعـــة مـــن صـــور ورســـومات وأشـــكال ولوحـــات ) (22(والعبـــارة ،)2.52(علـــى متوســـط حســـابي)الصـــور والرســـومات
  .)1.96(على متوسط حسابي  )تفي بتحقیق األهداف المحددة في المقرر... وزیارات والرحالت 

وهـذا  ،درجة تـوفر كبیـرةو ) 2.14(حصلت على متوسط حسابي قیمته  العبارات إجماليكما یبین الجدول أن 
لبنـــاء المنهـــاج  ،المنهـــاج الدراســـي المقـــدم لطفـــل مرحلـــة التعلـــیم التحضـــیري علـــى المعـــاییر الالزمـــة تـــوفریـــدل علـــى 

  . الدراسي من حیث الوسائل التعلیمیة بدرجة كبیرة
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 الالزمــة طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییرتربیــة المنهــاج الدراســي المقــدم لتــوفر و یمكــن تفســیر 
إلـــى عـــدم وجـــود اخـــتالف بـــین معلمـــي التربیـــة  لبنـــاء المنهـــاج الدراســـي مـــن حیـــث الوســـائل التعلیمیـــة بدرجـــة كبیـــرة

ولوجــود  التحضــیریة فــي ســلم التعلــیم  التحضــیریة فــي الحكــم علــى معــاییر الوســائل التعلیمیــة لحداثــة وجــود التربیــة
ســــوا التــــدریس ر مـــا أن معظــــم معلمــــي التربیــــة التحضــــیریة ماك ،التشـــابه فــــي الظــــروف التعلیمیــــة والــــدورات التدریبیــــة

 ةیـــالتـــي كانـــت فیهـــا المدرســـة الجزائریـــة تفتقـــد لمعظـــم اإلمكانـــات والوســـائل التعلیمو  بالمدرســـة الجزائریـــة لفتـــرة طویلـــة
  . نالحظ وجود هذا التشابه الن كل جدید محمود حتى یظهر ضدهمحدودة ولما توفرت بنسبة لو  البسیطة

لمعرفـة داللـة الفـروق  One Sample T Test)ت(العینـة األحادیـة  تـم اسـتخدام اختبـارالفرضـیة والختبـار 
مرحلـة التعلـیم التحضـیري  فـي لطفـلا تربیـةلتـوفر المنهـاج الدراسـي المقـدم الحسابي للعبـارات المتعلقـة ب المتوسط بین

، وكانــت )1.5(ة وبــین الوســط الفرضــي لبنــاء المنهــاج الدراســي مــن حیــث الوســائل التعلیمیــ  علــى المعــاییر الالزمــة
 :النتائج كما یلي

توفر المنهاج الدراسي على المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة ب بیننتائج اختبار ت  لداللة الفروق : )28( جدولال
  .)1.5(لبناء المنهاج الدراسي من حیث الوسائل التعلیمیة وبین الوسط الفرضي  المعاییر الالزمة

  
المتوسط 

  لحسابيا
االنحراف 
درجة   )ت(قیمة   المعیاري

  مستوى الداللة  الحریة

2.14  0.638  4.846  22  0.000  
  

بین المتوسط الحسابي ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةوجود فروق ذات داللة  ،وتبین هذه النتیجة
 م التحضیري على المعاییر الالزمةمرحلة التعلی في لطفلا تربیةلتوفر المنهاج الدراسي المقدم للعبارات المتعلقة ب

، وهذا )1.5(وبین الوسط الفرضي ) 2.14(لبناء المنهاج الدراسي من حیث الوسائل التعلیمیة والذي بلغت قیمته 
لبناء  مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمةفي لطفل ا تربیةل المنهاج الدراسي المقدم توفریدل على 

  .ث الوسائل التعلیمیةالمنهاج الدراسي من حی
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   :التدریس إستراتیجیةمن حیث  -2-1-5
توفر المنهاج ب ،للعبارات المتعلقةوالترتیب ودرجة التوفر المعیاریة  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة  :)29( جدولال

 إستراتیجیةاج الدراسي من حیث لبناء المنه المعاییر الالزمة مرحلة التعلیم التحضیري علىطفل تربیة الل الدراسي المقدم
  .التدریس

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التوفر

 الترتیب

  1  كبیرة  0.344  2.87  .تتالءم والمحتوى المقرر مرتبطة باألهداف المراد تحقیقها  25

  2  كبیرة  0.449  2.74  .تستثیر دوافع التالمیذ وتشوقهم إلى التعلم   29

  3  كبیرة  0.487  2.65  .تیح للتالمیذ الممارسة العملیة للسلوكیات المراد تعلمهات  28

  4  كبیرة  0.499  2.61  .تتالءم ومستوى التالمیذ واتجاهاتهم مما یجعلهم إیجابیین أثناء التعلم  27

  5  كبیرة  0.662  2.57  .تراعى الفروق الفردیة بین التالمیذ  26

30  
لكي یعلم نفسه یبحث عن الحقائق والمجهوالت من  تتیح فرصة التعلم الذاتي للطفل

  6  كبیرة  0.783  2.39  .مصادرها المختلفة

 كبیرة  0.346  2.66 المجموع

المتعلقــة  ودرجــة التــوفر للعبــارات المعیاریــة واالنحرافــاتلمتوســطات الحســابیة اأن  )29( ،یتضــح مــن الجــدول
لبنـاء المنهـاج الدراسـي  ،یم التحضـیري علـى المعـاییر الالزمـةطفـل مرحلـة التعلـتربیـة توفر المنهاج الدراسي المقـدم لب

ـــالتـــدریس  إســـتراتیجیةمـــن حیـــث  وجمیعهـــا  )2.87 – 2.39(بـــین  متوســـطاتها مـــا ا، حیـــث تراوحـــت قـــیممرتبـــة تنازلیً
  .بدرجة توفر كبیرة

متوسـط  علـى أعلـى) تـتالءم والمحتـوى المقـرر مرتبطـة باألهـداف المـراد تحقیقهـا) (25(حیث حصلت العبارة 
تتـیح فرصــة الـتعلم الــذاتي للطفـل لكــي یعلـم نفســه یبحــث ) (30(، فـي حــین حصـلت العبــارة )2.87(حسـابي وقیمتــه 

  ).2.39(على أقل متوسط حسابي وقیمته ) عن الحقائق والمجهوالت من مصادرها المختلفة
) 27(والعبــارة ، )2.57(ابي علــى متوسـط حســ) فـروق الفردیــة بــین التالمیـذتراعــى ال) 26(فیمـا حصــلت العبـارة      

والعبــارة  .)2.61(علــى متوســط حســابي ) ممــا یجعلهــم إیجــابیین أثنــاء الــتعلم ،تــتالءم ومســتوى التالمیــذ واتجاهــاتهم(
) 29(والعبــــارة  )2.65(علــــى متوســـط حســـابي ) تتـــیح للتالمیـــذ الممارســـة العملیــــة للســـلوكیات المـــراد تعلمهـــا() 28(
  .)2.74(على متوسط حسابي ) هم إلى التعلمتستثیر دوافع التالمیذ وتشوق(

  ،ودرجــة تــوفر كبیــرة) 2.66(حصــلت علــى متوســط حســابي قیمتــه  العبــارات إجمــاليأن  ،كمــا یبــین الجــدول
لبنـــاء  مرحلـــة التعلـــیم التحضـــیري علـــى المعـــاییر الالزمـــة فـــي المنهـــاج الدراســـي المقـــدم لطفـــل تـــوفروهـــذا یـــدل علـــى 

  .التدریس بدرجة كبیرة یجیةإستراتالمنهاج الدراسي من حیث 
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طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى  تربیــةل هــاج الدراســي المقــدمالمنتــوفر علــى مــا ســبق یمكــن تفســیر  بنــاء
إلـى تنــوع إســتراتیجیة التــدریس ، لبنــاء المنهـاج الدراســي مــن حیــث إسـتراتیجیة التــدریس بدرجــة كبیــرة المعـاییر الالزمــة

مـن ن المعلمـو  لـم یسـتعملها وهـي أسـالیب حدیثـة ،نهاج الدراسيفي الم، ...للعبل المشكالت إلى إستراتیجیة امن ح
ه جدیــد اعتبــار علــى  ائمـا یتلقــى استحســانا مــن المعلمـینوالجدیــد د ارهم التعلیمــي خاصـة القــدامى مــنهمبـل خــالل مســق

  .  الكتشاف عیوبه ونقائصه یحتاج إلى وقت،
لمعرفـة داللـة الفـروق  One Sample T Test)ت(حادیـة العینـة األ تـم اسـتخدام اختبـار ،والختبار الفرضـیة

طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى  تربیـةل تـوفر المنهـاج الدراسـي المقـدمالحسابي للعبارات المتعلقـة ب المتوسط بین
 ائج، وكانـت النتـ)1.5(التـدریس وبـین الوسـط الفرضـي  إسـتراتیجیةلبناء المنهاج الدراسي من حیـث  المعاییر الالزمة

  :كما یلي
توفر المنهاج الدراسي على المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة ب بیننتائج اختبار ت  لداللة الفروق  :)30(جدول ال

  .)1.5(التدریس وبین الوسط الفرضي  إستراتیجیةلبناء المنهاج الدراسي من حیث  المعاییر الالزمة
  

  مستوى الداللة  الحریةدرجة   )ت(قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي
2.66  0.346  16.059  22  0.000  

بین المتوسط الحسابي ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةوتبین هذه النتیجة وجود فروق ذات داللة 
لبناء  طفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة تربیةل توفر المنهاج الدراسي المقدمللعبارات المتعلقة ب

، وهذا )1.5(وبین الوسط الفرضي ) 2.66(التدریس والذي بلغت قیمته  إستراتیجیةالدراسي من حیث  المنهاج
لبناء المنهاج  طفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة تربیةل المنهاج الدراسي المقدم توفریدل على 

  .التدریس إستراتیجیةالدراسي من حیث 
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   :یمو تقمن حیث ال -2-1-6
توفر المنهاج للعبارات المتعلقة بوالترتیب ودرجة التوفر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  :)31( جدولال

  .یمو لبناء المنهاج الدراسي من حیث التق مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة طفلتربیة اللالدراسي المقدم 
 العبارات الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب درجة التوفر المعیاري

  1  كبیرة  0.288  2.91  .تثیر األسئلة دافعیة األطفال للتعلم والتفكیر  35

  2  كبیرة  0.288  2.91  .یحقق األهداف التعلیمیة المحددة  32

  3  كبیرة  0.388  2.83  .یثیر دافعیة التعلیم للمزید من التعلیم والتفكیر  34

36  
تهدف الوقوف على مدى ما تحقق من أهداف المنهج الدراسي مما هناك تقویم ختامي یس

  4  كبیرة  0.491  2.83  .یحقق أهداف المنهج الدراسي المقرر

  5  كبیرة  0.422  2.78  .یحدد مستوى تحصیل التالمیذ في الجوانب المختلفة  31

  6  كبیرة  0.689  2.74  .تصحیح المسار الفعل التعلیمي  33

 كبیرة  0.167  2.83 المجموع

المتعلقـــة  ودرجـــة التــوفر للعبــارات لمتوســـطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــةاأن  )31(تضــح مــن الجــدولی
لبنـاء المنهـاج الدراسـي  طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى المعـاییر الالزمـة تربیـةل توفر المنهاج الدراسي المقـدم ب

ــیم التقــو مــن حیــث  وجمیعهــا بدرجــة تــوفر  )2.91 – 2.74(بــین  ها مــنمتوســطات ا، حیــث تراوحــت قــیممرتبــة تنازلیً
  .كبیرة

علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي وقیمتـــه ) تثیـــر األســـئلة دافعیـــة األطفـــال للـــتعلم والتفكیـــر) (35(حیـــث حصـــلت العبـــارة 
علـــى أقـــل متوســـط حســـابي وقیمتـــه ) تصـــحیح المســـار الفعـــل التعلیمـــي) (33(، فـــي حـــین حصـــلت العبـــارة )2.91(
)2.74.(  

، )2.78(علــى متوســط حســابي ) یحــدد مســتوى تحصــیل التالمیــذ فــي الجوانــب المختلفــة) (31(عبــارة فیمـا حصــلت ال
یثیـر دافعیـة التعلـیم ) (34(والعبـارة ، )2.91(على متوسـط حسـابي ) یحقق األهداف التعلیمیة المحددة)(32(والعبارة 

نــاك تقــویم ختــامي یســتهدف الوقــوف ه) (36(والعبــارة  ،)2.83(علــى متوســط حســابي ) للمزیــد مــن التعلــیم والتفكیــر
علـى متوسـط حسـابي ) على مدى مـا تحقـق مـن أهـداف المـنهج الدراسـي ممـا یحقـق أهـداف المـنهج الدراسـي المقـرر

)2.83(.  
  ،ودرجــة تــوفر كبیــرة) 2.83(حصــلت علــى متوســط حســابي قیمتــه  العبــارات إجمــاليأن  ،كمــا یبــین الجــدول

لبنـاء المنهـاج  ،لمقـدم لطفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى المعـاییر الالزمـةالمنهـاج الدراسـي ا توفروهذا یدل على 
  .م بدرجة كبیرةویالدراسي من حیث التق
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طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى  تربیــةل المنهــاج الدراســي المقــدمتــوفر  یرتفســیمكــن  ،علــى مــا ســبق بنـاء
إلى خضوع معظـم معلمـي التعلـیم التحضـیري  بدرجة كبیرةلبناء المنهاج الدراسي من حیث التقویم  ،المعاییر الالزمة

تــدرج ضــمن حیــث  ، التقــویمإلــى دورات تدریبیــة تعقــدها وزارة التربیــة والتعلــیم إلــى تشــابه اســتخدام المعلمــین لطــرق 
ا بـــین األمـــر الـــذي أوجـــد تشـــابها كبیـــرً  ویـــون مـــع معلمـــي التربیـــة التحضـــیریةالمفتشـــون التربمارســـها األســـالیب التـــي ی

  . لمي التربیة التحضیریة من حیث رؤیتهم للمنهاج أو حتى تدریسهمع
لمعرفة داللة الفروق  One Sample T Test)ت(العینة األحادیة  تم استخدام اختبار ،والختبار الفرضیة

توفر المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم التحضیري على الحسابي للعبارات المتعلقة ب المتوسط بین
 :، وكانت النتائج كما یلي)1.5(لبناء المنهاج الدراسي من حیث التقییم وبین الوسط الفرضي  اییر الالزمةالمع

توفر المنهاج الدراسي المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة ب بینتبار ت  لداللة الفروق خنتائج ا: )32( جدولال
  .)1.5(یم وبین الوسط الفرضي لبناء المنهاج الدراسي من حیث التقی على المعاییر الالزمة

  مستوى الداللة  درجة الحریة  )ت(قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي
2.83  0.167  38.367  22  0.000  

بین المتوسط الحسابي ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیةوجود فروق ذات داللة ، وتبین هذه النتیجة 
لبناء  ،طفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة تربیةل سي المقدمتوفر المنهاج الدراللعبارات المتعلقة ب

 توفروهذا یدل على  ،)1.5(وبین الوسط الفرضي ) 2.83(یم والذي بلغت قیمته التقو المنهاج الدراسي من حیث 
الدراسي من حیث لبناء المنهاج  المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة

  .یمقو الت
في ) 0.05(توجد فروق ذات دالة إحصائیة على مستوى الداللة  :بالفرضیة الثانیةالنتائج المتعلقة  -2-2

في بعض عند معلمي التربیة التحضیریة مرحلة التعلیم التحضیري طفل تربیة الل المقدم تقویم المنهاج الدراسي
 .المؤهل العلمي والخبرة و سنوات التدریس بالقسم التحضیريحسب متغیر السن و  ،مدارس مدینة المسیلة

لمعرفــة   Kruskal-Wallsاختبــار كروســكال ویلــز   إجــراءتــم   ،الختبــار هــذه الفرضــیةو  :الســنحســب  -2-2-1
فــي بعـــض عنــد معلمـــي التربیــة التحضـــیریة  ،داللــة الفــروق فـــي تقــویم المنهـــاج الدراســي لمرحلـــة التعلــیم التحضـــیري

  :وكانت النتائج كما یلي السنمتغیر تبعا ل،  المسیلة مدارس مدینة
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مرحلة طفل تربیة الل  المقدم نتائج اختبار كروسكال ویلز لداللة الفروق في تقویم المنهاج الدراسي :)33(جدول ال
  عند معلمي التربیة التحضیریة تبعا لمتغیر السنالتعلیم التحضیري 

 درجة الحریة مربع كاي متوسط الرتب السن المجال
 ىمستو 

 الداللة

 األهداف
 

  5.524  6.00 29 – 23من 

  

4  

  

0.238  

  12.63  41 – 35من   

  9.31  47 – 41من 

  15.21  53 – 47من 

  16.25  59 – 53من 

 األسس

  3.848  13.25 29 – 23من 

  

4  

  

0.427  

  15.63  41 – 35من   

  10.56  47 – 41من 

  12.93  53 – 47من 

  6.00  59 – 53من 

 األنشطة
 التربویة

  2.995  5.50 29 – 23من 

  

4  

  

0.559  

  12.25  41 – 35من   

  11.50  47 – 41من 

  13.14  53 – 47من 

  16.00  59 – 53من 

الوسائل 
 التعلیمیة

  7.068  3.50 29 – 23من 

  

4  

  

0.132  

  11.13  41 – 35من   

  10.06  47 – 41من 

  16.14  53 – 47من 

  15.50  59 – 53من 

 إستراتیجیة
 التدریس

  7.387  5.50 29 – 23من 

  

4  

  

0.117  

  18.50  41 – 35من   

  9.19  47 – 41من 

  12.86  53 – 47من 

  13.75  59 – 53من 

 التقییم

  0.106  4  7.636  7.50 29 – 23من 

  17.38  41 – 35من 

  8.19  47 – 41ن م

  13.64  53 – 47من 

  15.25  59 – 53من 
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فــي تقــویم ) 0.05( الداللــةعنــد مســتوى  إحصــائیةوجــود فــروق ذات داللــة عــدم  ،)33( لیتضــح مــن الجــدو 
فــي بعــض مــدارس عنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة مرحلــة التعلــیم التحضــیري  طفــلتربیــة ل المقــدم المنهــاج الدراســي

  .السن في جمیع المجاالتمتغیر تبعا ل لمسیلةمدینة ا
 طفـلتربیـة ل المقـدم ،فـي تقـویم المنهـاج الدراسـيتشـابه وجهـات نظـر معلمـي التربیـة التحضـیریة وهذا یدل على 

  .أعمارهمفي جمیع المجاالت مهما كانت مرحلة التعلیم التحضیري 
فــي ) 0.05( الداللــةعنــد مســتوى  یةإحصــائوجـود فــروق ذات داللــة عــدم  یرتفســیمكــن  ، بنـاء علــى مــا ســبق

 ،فـي بعـض مـدارس مدینـة المسـیلةعنـد معلمـي التربیـة التحضـیریة تقویم المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیري 
فـرغم اخـتالف  ،لحداثـة مرحلـة التعلـیم التحضـیري فـي الجزائـر بشـكله الحـالي السن فـي جمیـع المجـاالتمتغیر ا لتبعً 

وهــذا یعــود  ،فیــه تشــابه واتفــاق بــین وجهــات النظــر المعلمــین فــي تقــویم المنهــاج الدراســيإال أنــه ) 59-23(الســن 
مهمـــا كـــان  ،أیضـــا إلـــى الـــدورات التكوینیـــة التـــي تعقـــدها وزارة التربیـــة باســـتمرار لتعریـــف المعلـــم بالتربیـــة التحضـــیریة

 .مارهممما ترك لدیهم انطباعا واحدا ومتشابها حول جمیع المجاالت مهما كانت أع ؛سنهم
  Kruskal-Wallsاختبــار كروســكال ویلــز   إجــراءتــم  الختبــار هــذه الفرضــیة و  :المؤهــل العلمــيحســب  -2-2-2

عنــد معلمــي التربیــة التعلــیم التحضــیري  مرحلــة طفــلتربیــة ل المقــدم لمعرفــة داللــة الفــروق فــي تقــویم المنهــاج الدراســي
  :وكانت النتائج كما یلي لمؤهل العلميامتغیر تبعا ل،  في بعض مدارس مدینة المسیلةالتحضیریة 
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  مرحلة طفلتربیة ل المقدم نتائج اختبار كروسكال ویلز لداللة الفروق في تقویم المنهاج الدراسي :)34( جدولال
  تبعا لمتغیر المؤهل العلمي ،عند معلمي التربیة التحضیریةالتعلیم التحضیري 

 مربع كاي تبمتوسط الر  المؤهل العلمي المجال
درجة 
 الداللة ىمستو  الحریة

 األهداف

  3.50 رابعة متوسط

2.038  

  

3  

  

0.565  

  

  13.04  ثالثة ثانوي

  12.00  جامعي

  11.20  أخرى

 األسس

  8.50 رابعة متوسط

3.208  

  

3  

  

0.361  

  

  10.46  ثالثة ثانوي

  16.10  جامعي

  12.30  أخرى

 األنشطة
 التربویة

  13.00 ة متوسطرابع

1.187  

  

3  

  

0.756  

  

  11.00  ثالثة ثانوي

  11.50  جامعي

  14.70  أخرى

الوسائل 
 التعلیمیة

  4.00 رابعة متوسط

2.495  

  

3  

  

0.476  

  

  12.79  ثالثة ثانوي

  9.80  جامعي

  13.90  أخرى

 إستراتیجیة
 التدریس

  2.00 رابعة متوسط

4.825  

  

3  

  

0.185  

  

  10.42  ثانوي ثالثة

  14.80  جامعي

  15.00  أخرى

 التقییم

  11.00 رابعة متوسط

0.207  3  0.976  
  11.96  ثالثة ثانوي

  13.00  جامعي

  11.30  أخرى
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فــي تقــویم ) 0.05(الداللــةعنــد مســتوى  إحصــائیةوجــود فــروق ذات داللــة عــدم  ، )34( یتضــح مــن الجــدول
فــي بعــض مــدارس عنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة التعلــیم التحضــیري مرحلــة  طفــلتربیــة ل المقــدمالمنهــاج الدراســي 

  .المؤهل العلمي في جمیع المجاالتمتغیر ا لتبعً  مدینة المسیلة
فــي تقــویم المنهــاج الدراســي لمرحلــة التعلــیم تشــابه وجهــات نظــر معلمــي التربیــة التحضــیریة وهــذا یــدل علــى 

  .هما كانت مؤهالتهم العلمیةفي جمیع المجاالت م ،التحضیري
فـي تقـویم المنهـاج الدراسـي ) 0.05(الداللة عند مستوى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة عدم تفسیر یمكن  

ــ فــي بعــض مــدارس مدینــة المســیلةعنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة لمرحلــة التعلــیم التحضــیري  المؤهــل متغیــر ا لتبعً
) جــامعي ،،المعهــد التكنولــوجي ثــانوي، 3،متوســط 4(مــؤهالت العلمیــة لرغــم اخــتالف ا العلمــي فــي جمیــع المجــاالت

مرحلـة  إلـى )تكـوین+ لوریـا ابك –سـنة ثالثـة ثـانوي  –متوسـط (سـابقة الالمؤهالت العلمیـة  ذيإلى معاصرة المعلمین 
دث بعـد ومالحظـة التغیـر الـذي حـ، وتدریسـها والتعـرف علـى مضـامینها بشـكل جیـد یر المجانیةالتربیة التحضیریة غ

التقـدم المالحـظ فـي صـیاغة المنهـاج بعـد علـى ووقـوفهم ، هـایج الدراسـیة جمعاهعدة طبعات تجریبیة مرت علـى المنـ
ات حیـــث الحظــوا التقــدم الحاصــل خــالل ســـنو  عرضــة االجتهــادات الفردیــة،) 2003ل قبــ(مــا كــان فــي فتــرة ســـابقة 

  .وجهات النظردى إلى تشابه إلى زمالئهم في العمل مما أ تتدرسهم كما نفلوا هذه المعلوما
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لمعرفــة   Kruskal-Wallsاختبــار كروســكال ویلــز   إجــراءتــم  الختبــار هــذه الفرضــیة و  :الخبــرةحســب  -2-2-3
عنـد معلمـي التربیـة التحضـیریة التعلیم التحضیري مرحلة  طفلتربیة ل المقدمداللة الفروق في تقویم المنهاج الدراسي 

  :وكانت النتائج كما یلي الخبرةمتغیر ل ،تبعا نة المسیلةفي بعض مدارس مدی
عند لمرحلة التعلیم التحضیري   نتائج اختبار كروسكال ویلز لداللة الفروق في تقویم المنهاج الدراسي: )35( جدولال

  .تبعا لمتغیر الخبرة، معلمي التربیة التحضیریة
 الداللة ىو مست درجة الحریة مربع كاي متوسط الرتب الخبرة المجال

 األهداف
  19.50 10  -  5من 

1.625  

  

2  

  

0.444  

  
  12.63  11من  أكثر

  11.11  غیر ذلك

 األسس
  18.00 10  -  5من 

3.329  

  

2  

  

0.189  

  
  14.44  11من  أكثر

  10.18  غیر ذلك

 األنشطة
 التربویة

  19.00 10  -  5من 
2.241  

  

2  

  

0.326  

  
  13.56  11من  أكثر

  10.61  ذلك غیر

الوسائل 
 التعلیمیة

  17.00 10  -  5من 
0.937  

  

2  

  

0.626  

  
  10.63  11من  أكثر

  12.43  غیر ذلك

 إستراتیجیة
 التدریس

  20.00 10  -  5من 
2.425  

  

2  

  

0.297  

  
  13.44  11من  أكثر

  10.61  غیر ذلك

 یمو التق
  19.50 10  -  5من 

  12.06  11من  أكثر  0.475  2  1.488

  11.43  غیر ذلك

فـي تقـویم المنهـاج ) 0.05(الداللـة عنـد مسـتوى  إحصـائیةوجود فروق ذات داللة عدم  ، )35(یتضح من الجدول  
فـــي بعـــض مـــدارس مدینـــة عنـــد معلمـــي التربیـــة التحضـــیریة التعلـــیم التحضـــیري مرحلـــة  طفـــلتربیـــة ل المقـــدمالدراســـي 
  .ع المجاالتالخبرة في جمیمتغیر ا لتبعً  المسیلة

فــي تقــویم المنهــاج الدراســي لمرحلــة التعلــیم تشــابه وجهــات نظــر معلمــي التربیــة التحضــیریة وهــذا یــدل علــى 
  .في جمیع المجاالت مهما كانت خبراتهمالتحضیري 
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فـي تقـویم المنهـاج الدراسـي ) 0.05(الداللة عند مستوى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة عدم  یرتفسیمكن  
ـ فـي بعـض مـدارس مدینـة المسـیلةعنـد معلمـي التربیـة التحضـیریة یم التحضـیري لمرحلة التعلـ الخبـرة فـي متغیـر ا لتبعً

واعتبـــار المنهـــاج  ،إلـــى تبـــادل الخبـــرات بـــین معلمـــي التربیـــة التحضـــیریة واتفـــاقهم علـــى رأي واحـــد جمیـــع المجـــاالت
ویحظــى بهــا عــدا أبنــاء  ،غیــر مجانیــة ات الســابقة التــي كانــتمقارنــة بالســنو   الدراســي خطــوة جیــدة تحتــاج إلــى دعــم،

ـــكمـــا أن  المثقفـــة والغنیــة،قــة الطب أمــام أبنـــاء األریــاف التـــي كانـــت  امرحلــة التعلـــیم التحضــیري المجانیـــة فتحــت طریقً
  .مدارسهم تخلو من التعلیم التحضیري

ل ویلــز  اختبــار كروســكا إجـراءتــم  الختبــار هـذه الفرضــیة  :ســنوات التــدریس بالقســم التحضــیريحســب  -2-2-4
Kruskal-Walls  عنـد معلمـي التربیـة  ،لمعرفة داللة الفروق في تقویم المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضـیري
 :، وكانت النتائج كما یليسنوات التدریس بالقسم التحضیريمتغیر التحضیریة  تبعا ل

التعلیم  مرحلة طفلتربیة ل المقدم الدراسي نتائج اختبار كروسكال ویلز لداللة الفروق في تقویم المنهاج :)36(جدولال
  .عند معلمي التربیة التحضیریة تبعا لمتغیر سنوات التدریس بالقسم التحضیريالتحضیري 

درجة  مربع كاي متوسط الرتب سنوات التدریس المجال
 الداللة ىمستو  الحریة

 األهداف
  8.25 سنة

1.582  

  

2  

  

0.453  

  
  12.50  سنتان

  12.89  أكثر من ذلك

 األسس
  13.25 سنة

3.502  

  

2  

  

0.174  

  
  16.10  سنتان

  10.18  ذلكمن  أكثر

 األنشطة
 التربویة

  12.25 سنة
0.256  

  

2  

  

0.880  

  
  13.20  سنتان

  11.50  ذلكمن  أكثر

الوسائل 
 التعلیمیة

  9.00 سنة
1.126  

  

2  

  

0.570  

  
  13.70  سنتان

  12.25  ذلكمن  أكثر

 راتیجیةإست
 التدریس

  11.63 سنة
1.504  

  

2  

  

0.471  

  
  15.20  سنتان

  10.96  ذلكمن  أكثر

 یمو التق
  7.50 سنة

  14.40  سنتان  0.253  2  2.747

  12.43  ذلكمن  أكثر
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فــي تقــویم ) 0.05(الداللــة عنــد مســتوى  إحصــائیةوجــود فــروق ذات داللــة عــدم ، )36( یتضــح مــن الجــدول
فــي بعــض مــدارس عنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة التعلــیم التحضــیري  مرحلــة طفــلتربیــة ل المقــدم ســيالمنهــاج الدرا
  .في جمیع المجاالت سنوات التدریس بالقسم التحضیريمتغیر ا لتبعً  ،مدینة المسیلة

فــي تقــویم المنهــاج الدراســي لمرحلــة التعلــیم تشــابه وجهــات نظــر معلمــي التربیــة التحضــیریة وهــذا یــدل علــى 
  .في جمیع المجاالت مهما كانت سنوات تدریسهم بالقسم التحضیريتحضیري ال

فــي تقــویم المنهــاج الدراســي ) 0.05(الداللــة عنــد مســتوى  إحصــائیةوجــود فــروق ذات داللــة عــدم  یرتفســیمكــن     
ــ، فــي بعــض مــدارس مدینــة المســیلةعنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة لمرحلــة التعلــیم التحضــیري  نوات ســمتغیــر ا لتبعً
لـى  تبـاع جمیـع المعلمـین إلـى تعلیمـات وزارة التربیـة الوطنیـةإلـى ا فـي جمیـع المجـاالت التدریس بالقسم التحضـیري وإ

لــى تبـــادل الخبــرات بـــین المعلمــین خاصـــة بــین الـــذین  تعقــدها مدیریـــة التربیــة بشـــكل دوريالــدورات التدریبیــة التـــي  وإ
ممـــا أثــر علـــى  ین یدرســون بـــه أكثــر مــن ثـــالث ســنوات؛الـــذهــي ألول مــرة و و یدرســون بالقســم التحضـــیري منــذ ســـنة 

  .وجهات النظر بین المعلمین وجعلها متشابهة
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 :  
  . تحلیل اإلحصائي ألسئلة الدراسةمناقشة نتائج الدراسة التي توصلت إلیها من خالل ال، في هذا العنصرسأتناول 

طفـل مرحلـة التعلـیم تربیـة یتـوفر المنهـاج الدراسـي المقـدم لهـل  :المتعلقة بالسـؤال األولالدراسة نتائج مناقشة  -1
مـن حیــث األهــداف واألسـس واألنشــطة التربویــة والوســائل الدراســي لبنــاء المنهــاج  التحضـیري علــى المعــاییر الالزمـة

ستراتیجیة التدریس والتقویم      .؟التعلیمیة وإ
القیــام بالتحلیــل الكیفــي  ینبغــي بعــد التحلیــل الكمــي لبیانــات اســتمارة تحلیــل المضــمون الكتــاب التربیــة التحضــیریة   

للبیانــات المجمعــة مــن االســتمارة مــن خــالل تفســیر كــل تلــك النســب المســجلة فــي  التحلیــل الكیفــي للفئــات المــذكورة 
بالشــكل تفســیرها و نتــائج دقیقــة والتــي یمكــن تحلیلهــا  للوصــول إلـى كور أعــاله،ذمــقصـد اإلجابــة علــى الســؤال األول ال

  : األتي
قد بنیت ، األهداف الموجودة في الكتاب المدرسي أن ،نتائج تحلیل البیانات الكمیة أشارت :فئة األھداف -1- 1

 فهي التي یعول علیها في إحداث قیقها من خالل العملیة التعلیمیة،یرجى تح مستقبلیةعلى غایات ومقاصد 
 كتابتها في مقدمة الصفحة لكل درسوضوحها و وذلك یتضح من خالل  ،یر المقصود في سلوك الطفلالتغی
دفتر "فاألهداف في كتاب األول ،) 20- 19(ن، وهذا ما یوضحه الجدوالها لمساحة كبیرة من الكتاب المدرسيوأخذ

 فكانت نسبتها" علمیةدفتر األنشطة ال"أما في الكتاب الثاني  ،)%29.11(أخذت نسبة "األنشطة اللغویة
جاءت األهداف التعلیمیة في الكتاب ف ،التعلیمیة واإلجرائیة والسلوكیة بیناألهداف تنوعت  حیث، )23.91%(

 ،)%3.10(واألهداف سلوكیة بنسبة  ،)%8.07(واألهداف اإلجرائیة  ،)%88.81(بنسبة ) 07:الجدول(األول 
واألهداف اإلجرائیة  ،)%83.46(بنسبة ) 08:الجدول(جاءت األهداف التعلیمیة في الكتاب الثاني كما 

  .)%4.42(واألهداف سلوكیة بنسبة  ،)11.81%(
المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم التحضیري أن حصل علیها تعلى ضوء النسب الموتفسر النتائج      

 هيالتعلیمیة التي  فاألهداف ،ة معتبرةبنسب األهداف لبناء المنهاج الدراسي من حیث على المعاییر الالزمةیتوفر 
ة حول األهداف بعد العملیتحیث ت لطفل نتیجة لمروره بخبرة تعلیمیة،وصف لسلوك ینتظر حدوثه في شخصیة ا

  .وترجمة ذلك إلى سلوك محسوس فكري أو حركي یمارسه التلمیذ ،التعلیمیة إلى الغایة المتوقعة
وصدقها  في التعبیر عن طبیعة الطفل المرحلة لموقف تعلیمي  فهي غایة منظورة: أما األهداف اإلجرائیة

  .وخصائصه وحاجاته ومشكالته
وما یعبر عنها التلمیذ بالحد  ر عن نتیجة العملیة التعلیمیةعبفهي نتیجة التعلم مقصودة ت: أما أهداف سلوكیة

ألهداف مع مستویات م اتالؤ و  سلوك محسوس فكري أو حركي أو قیمياألدنى لألداء حیت یترجم ذلك إلى 
الطفل في تربیة وتنشئة مما یساعد على  ة ومراعاتها للمیول واالستعدادات؛األطفال العقلیة والنفسیة واالجتماعی

كسابه خبرات و و  .في الوسط المدرسي في السنة المقبلة ومتوازنة قادرة على االندماج ةصورة متكامل مهارات إ
ة المرحل حیث تم صیاغة األهداف تتوافق مع والوجدانیة والحركیة، فیةالمعر  هتهم في تنمیة جوانب شخصیاتس
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، فلسفة المجتمع وعاداتهفي إطار  ، إلى تنشئة اجتماعیة سلیمة للطفل الجزائري والتي تسعى، التحضیریة وغایاتها
فل الجسمیة واالهتمام بشخصیة الط بعد عن التربیة العائلیة السلبیةمن أجل تشكیل السلوك الصحیح وال وتقالیده

سنة (للمرحلة االبتدائیة حتى یصبح مهیًأ ،لتأسیس قاعدة تربویة...والحركیة والعقلیة واالجتماعیة والمعرفیة والحسیة
   ).أولى ابتدائي

والتــي بینــت أن درجــة ) 2004:منــال محمــد هنــداوي: (دراســةمــع مــا أتــت بــه نتــائج  الحالیــة وتتفــق نتــائج الدراســة   
ریــاض األطفـال للشـروط التربویـة التــي یجـب أن تتـوفر فـي كــل عنصـر مـن عناصـر منهــاج  تقیـیم معلمـات ومـدیرات

  .عالیة جدا األهدافمن حیث : التربیة االجتماعیة لریاض األطفال
حیــث بینــت أن مــنهج  ،)2008: إلهــام عبــد الحمیــد(دراســة مــع مــا أتــت بــه نتــائج  الحالیــةتتفــق نتــائج الدراســة كمــا  

وتوصــلت فــي  القیم والعالقــات االجتماعیــة واإلنســانیة التــي یحتاجهــا الطفــل فــي هــذه الســن،ثــري بــ القــیم واألخــالق، 
ب تحقیقهــا مــن خــالل األخیــر إلــى أن األهــداف المعرفیــة یمكــن تحقیقهــا إال أن األهــداف المهاریــة والوجدانیــة یصــع

    .    المناخ الصفي
في شكل منظومة من  كتاب المدرسيودة في الأن األسس موج ،أشارت نتائج تحلیل البیانات :فئة األسس -2- 1

إال أنها  ،في شكل مجموعة من القیم منهاج التربیة التحضیریةوالتي نظمها  ،الجزائري المجتمع من مستمدةالقیم وال
هذه السن ال یستوعب الكثیر منها حیث أخذت أدنى النسب المسجلة في كتابي ن الطفل في ا ألنظرً ا جدً محدودة 

كانت بنسبة  "دفتر األنشطة اللغویة"ففي الكتاب األول  ،)20-19(ن ، وهذا ما یوضحه الجدوالضیریةالتربیة التح
ورغم قلتها إال أنها تعمل على غرس  ،)%1.50(كانت النسبة  "دفتر األنشطة العلمیة"والكتاب الثاني  ،)4.88%(

ه والمیل وفي ظلها ینمو االتجا ،عللمجتملمراد إعداده في إطار  الفلسفة التربویة ا بعض القیم في نفسیة الطفل
القیم :القیم التالیة) 09:الجدول(وجدت في الكتاب األول حیث، حیث  تتجسد على شكل موقف أو سلوك عنده،

القیم االقتصادیة و  ،)%14.81(القیم االجتماعیة بنسبة و   ،)%25.92(القیم الهویة بنسبة و  ،)%11.11(الوطنیة 
   .)%11.11(والقیم الخلقیة  ،)%14.81(النفسیة  القیمو  ،)%22.22(بنسبة 

 ،)%12.50(القیم الهویة و  ،)%12.50(القیم الوطنیة :الشكل التالي) 10الجدول (ووجدت القیم في الكتاب الثاني 
   .)%12.50( القیم الخلقیةو  ،)%12.50(القیم االقتصادیة و 
المعاییر كل على یتوفر ال لة التعلیم التحضیري المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحبأن   ،ذلكویمكن تفسیر   

وال تعبر عن خصائص وحاجات  داًج  نسبة محدودةكانت ال ، األسسمن حیث الدراسي لبناء المنهاج  الالزمة
واضحة في التنویع منها ومحاولة صیاغتها بطریقة المنهاج الدراسي  رغم اجتهاد واضع ،الطفل في هذه المرحلة

قیم بعض قیم االنتماء للوطن واالعتزاز به وبعث على كد من خالل التأ ،الجزائري مجتمع مستمدة من ثقافة ال
  والتي تعمل على  ،نفسیة الطفل األخرى فيالنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة غرس بعض القیم و التعاون والتسامح 

ها وبعدها عن البیئة المحلیة على األسس هو غموضالحظه یما ال انه إ ،ت الالزمة للمواطن الصالحتنمیة الصفا
همالها للقیم الدینیة واألخالقیة المستم لمجتمع الجزائريثقافیة لو  یتضمن حیث لم  دة من الثقافة العربیة اإلسالمیة،وإ
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وتبین العقیدة اإلسالمیة وال إلى أنشودة تحث ، )(أو إلى الرسول محمد كتاب وال إشارة إلى اهللا عز وجل ال
بل تم   ،احتى أن مادة التربیة اإلسالمیة لم یتم اإلشارة إلیها في الدفترین معً ، اإلسالمأركان  أو الصحیحة
حیث ترك واضع المنهاج المجال  بحاجة إلى تربیة أخالقیة ودینیة رغم أن الطفل في هذه المرحلة تحجیمها،

م یوضح النظریات التربویة لأنه كما  ،واألحادیث الشریفة للمعلم لیجتهد ویدرج بعض اآلیات القرآنیة والسور
رغم أن التربیة الحدیثة تؤكد على ضرورة بناء المناهج  ستناد إلیها في صیاغة هذا الكتابالحدیثة التي تم اال

وصیاغتها ضمن الفلسفة ...،والنفعیة واإلسالمیة التربویة على األسس االجتماعیة والنفسیة والطبیعیة والمعرفیة
حتى یستطیع الطفل  االجتماعیة الخاصة،و من القیم واالتجاهات والمعتقدات الدینیة  التربویة للمجتمع والمستمدة

كر اإلسالمي عند الفكما أن معظم النظریات التربویة التي تناولت تربیة الطفل  في  .تشربها واإلیمان بها فیما بعد
األطفال القرآن في رورة تعلیم نصحوا بض  الي وابن سینا وابن خلدون وغیرهم،حامد الغز  أبي كل من ابن سحنون،

من خالل تدرس األوالد والبنات في الكتاب أو المسجد مبادئ القراءة والكتابة والحساب وقواعد اللغة  سن مبكرة،
  .للقراءة على اختالف المذاهب واألمصار وكان القرآن هو الكتاب األساس، نوالدی
حیــث  ،)2008: إلهــام عبــد الحمیــد(دراســة أتــت بــه نتــائج مــا  عإلــى حــد كبیــر مــ الحالیــة وتتفــق نتــائج الدراســة    

علــى  أنــه إلیــه ینظــر   -هــو مــادة شــبیهة بالتربیــة اإلســالمیة عنــدنا–أن مــنهج القــیم واألخــالق بینــت نتــائج الدراســة 
ممــا یعكــس صــورة المــادة لــدى  امتحــان؛ كمــا أنــه لــیس لــه حصــة مخصصــة وال یجــرى فیــه ،ولــم یهــتم بــه مــادة زائــدة
إغفــال الجانــب األخالقــي مؤكــدة فــي األخیــر علــى ضــرورة عــدم  مــادة لــیس لهــا أهمیــة أو مكــان أنهــاعلــى التالمیــذ 

ضـرورة االنتقـال فـي دراسـة القـیم مـن شـكلها النظـري وعلى  القیمي الذي من خالله یثبت المتعلم هویته وخصوصیته
ا علـى منظومـة صـر التـي انعكـس أثرهـكرد فعل على تحـوالت الع لیمها للناشئة،موضوعي إلى شكلها التطبیقي وتعال

  . القیم
والتـي نبهـت إلـى ضـرورة  )الجزائـر: فتیحة كركـوش(دراسة ما أتت به نتائج  مع إلى، الحالیةا تتفق نتائج الدراسة كم

   .تبني إستراتیجیة تربویة شاملة معتمدة على أسس منهجیة مدروسة
حیث تم  ،ألنشطة متوفرة في الكتاب المدرسيا أن  نتائج  تحلیل البیانات الكمیةأشارت : فئة األنشطة -3- 1

وخارجه أو  ا داخل القسمجهد عقلي وبدني یقوم به المعلم ویبذله التلمیذ أو كال هما معً تنظیم األنشطة في شكل 
من الكتاب  وقد أخذت األنشطة مساحة متوسطة  ،میةلتحقیق أهداف العملیة التعلی ؛داخل المدرسة وخارجها

 ،"دفتر األنشطة اللغویة"حیث أخذت األنشطة في الكتاب األول ) 20- 19(ن ا ما یوضحه الجدوال، وهذالمدرسي
فأخذت المرتبة نفسها وذلك  "دفتر األنشطة العلمیة"أما في الكتاب الثاني  ،)%15.73(المرتبة الرابعة وذلك بنسبة 

من أنشطة لغویة ) 11(ضحه الجدول وهذا ما یو  ،وكانت األنشطة في الكتاب األول متنوعة ،) %17.13(بنسبة 
وأنشطة ) %51.72(وأنشطة فنیة ) %11.49(وأنشطة علمیة ) %3.44(وأنشطة اجتماعیة ) %31.03(بنسبة 
وفي ظل هذه األنشطة التربویة التعلیمیة یكتسب الطفل جملة من المهارات والتدریبات المتعلقة   ،)%2.29(بدنیة 

نشاط االجتماعي الفني البناء ودوره في تمكن الطفل من ممارسة النشاط العلمي بالقراءة ونشاط اللغة والكتابة وال
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أما الكتاب الثاني دفتر األنشطة العلمیة فقد ضم  ،االستنتاجو التصنیف و بالمالحظة والتجریب والمقارنة وبالبحث 
واألنشطة  ،)%16.48(األنشطة اللغویة بنسبة : المتمثلة في) 12(وهذا ما یوضحه الجدول  ،جملة من األنشطة

واألنشطة االجتماعیة  ،)%16.48(واألنشطة الفنیة  ،)%19.78(واألنشطة العلمیة  ،)%38.46(الریاضیة بنسبة 
 ،اإلنسان ،وكلها أنشطة تساعد في الوصول بالطفل إلى التربیة البیئیة واكتشاف العالم البیولوجي ،)8.79%(

   .النبات ،الحیوان
المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم بأن  ،علیهاضوء النسب المتحصل ویمكن تفسیر النتائج على 

 فجاءت  ،بنسبة متوسطة لبناء المنهاج الدراسي من حیث األنشطة على المعاییر الالزمةیتوفر التحضیري 
 -رسم (والفنیة  واالجتماعیة) نشاط الكتابة ونشاط القراءة و  الشفوي التعبیر(متعددة من األنشطة اللغویة متنوعة و 

من خالل  لتنشئة االجتماعیة السلیمة للطفلالتي تساهم في ا...والبدنیة والریاضیة) جمع الصور تشكیل أجسام 
وما یؤخذ على األنشطة أنها سهلة ال تستدعي التفكیر وال  ،تلبیة حاجاته االجتماعیة والنفسیة والعقلیة والحركیة

براز القتشجع على اإلبداع وا إال في ه رأیإبداء وال حتى ، طفل المرحلة اي یتمیز بهدرات الفردیة التلتخیل وإ
  .الحاالت النادرة جدا

المنهاج  في إغفال) 2008زبیدة الحطاح(إلى حد كبیر مع ما أتت به نتائج دراسة  الحالیةوتتفق نتائج الدراسة  
كن مت  ضرورة قیام المنهاج على أنشطةأوصت بو  ،التخیل عند طفل المرحلة التحضیريالدراسي للتفكیر واإلبداع و 

وهذا یعود إلى التخیل  ،تعمل على تنمیة التفكیر اإلبداعي ، مؤكدة أنها..لموسیقيالتعبیر الحركي واالطفل من 
  .الواسع الذي یتمیز به طفل المرحلة التحضیریة، من حب االستطالع واالكتشاف

في الكتاب  الوسائل التعلیمیة الكمیة أنیل البیانات أشارت نتائج عرض وتحل: فئة الوسائل التعلیمیة -4- 1
فأخذت الوسائل ، )20-19(ن ، وهذا ما یوضحه الجدوالمساحة كبیرة من الكتاب المدرسيأخذت  ،المدرسي

كما أخذت في الكتاب الثاني نفس الرتبة وذلك  ،)%27.84(التعلیمیة في الكتاب األول المرتبة الثانیة وذلك نسبة 
لصاق الصورالي شكل الصور و وتوفرت الوسائل التعلیمیة في الكتاب األول ف ،)%27.30(بنسبة  وهذا  ،تلوین وإ

ومتنوعة من خالل التلوین الذي أخذ  ةأن الوسائل التعلیمیة الموجودة في الكتاب متعدد) 13(الجدول یظهره ما 
ا إلصاق الصور أخیرً ،) %6.49(ثم الرسم بنسبة ، )%30.51(تلیها الصور بنسبة ، )%59.74(المرتبة األولى 

الوسائل بالمقارنة مع والمالحظ على البیانات أن نشاط التلوین قد أخذ مساحة كبیرة من ، )%3.24(بنسبة 
أما في الكتاب الثاني  ، من خالل تلوین صور الحیوان والنبات وتلوین أدوات مدرسیة ومنزلیة ،الوسائل األخرى

حیث تعددت الوسائل من الصور بنسبة ) 14(وهذا ما یبنه الجدول ،عةمتنو  فقد جاءت الوسائل التعلیمیة
إلصاق الصور بنسبة  اوأخیرً  ،)%8.96(یلیها الرسم بنسبة  ،)%31.03(ثم التلوین بنسبة  ،)57.24%(
لحاجة الطفل في هذه المرحلة  لصورلوالمالحظ على البیانات أن مساحة كبیرة من الكتاب كانت  ،)2.75%(

في تسهیل لما تلعبه الصور كوسائل مساعدة لكل من المعلم والمتعلم  یل األشیاء صورة وصوتلتوضیح وتمث
حیث تنوعت بین صور الحیوان وصور النبات وغیرها من صور أدوات تكنولوجیة وسائل  عملیتي التعلم والتعلیم، 
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وحیوانیة ومصنوعة في  حیث تمثلت في صور مواد غذائیة نباتیة صور اإلنسان وصور المواد الغذائیةو   نقل
تلك الوسائل وأدوات التعلیمیة المتوفرة في الفضاء التربوي من خالل برامج  ع األغذیة،صور موضحة للطفل أنوا

لصاق  ،وأنشطة تربویة التي یقررها المنهاج وما وظفه من أدوات ووسائل مثل الصور والرسومات والرسم وإ
  .الصور

المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم بأن  ب المتحصل علیهاعلى ضوء النسویمكن تفسیر النتائج  
وبالتالي توفرها  الوسائل التعلیمیةمن حیث  ،الدراسيلبناء المنهاج  المعاییر الالزمةكل على یتوفر ال التحضیري 

رسومات الصور وال ، دوات ووسائل التعلیمیة مثلاألرغم محاولة واضح الكتاب التنویع من  بنسبة محدودة 
 ، تقلیدیة وسائلهذه ال إال أن. مشتقة من البیئة المحلیة للطفل المناسبة،في أماكنها ووجودها  ،لعاب التربویةواأل

ع الطفل لممارستها والتشوق بعیدة كل البعد عن الوسائل العلمیة الحدیثة التي تدف ، وبالدقة الفنیةباإلجادة  ال تتمیز
  .العصر الرقميفهي ال تستجیب لمتطلبات  ،إلیها

المنهــاج الدراســي  فــي إغفــال) 2008زبیــدة الحطــاح(مــع مــا أتــت بــه نتــائج دراســة  إلــى الحالیــة وتتفــق نتــائج الدراســة
  .  التربویة األنشطةوتشوقه إلى ، تشجع الطفل على التعلم الستحداث وسائل تعلیمیة عصریة

 مساحة ستراتیجیة التدریس قد أخذتإ كمیة أنأشارت نتائج تحلیل البیانات ال :فئة إستراتیجیة التدریس -5- 1
أخذت إستراتیجیة التدریس  ،في الكتاب األول) 20-19(ن ، وهذا ما یبنه الجدوالالكتاب المدرسيمعتبرة من 

 ،)%29.37(أخذت في الكتاب الثاني الرتبة األولى وذلك بنسبة فیما  ،)%20.79(المرتبة الثالثة وذلك نسبة 
في توجیه أسئلة بنسبة ) 15(یتبین من خالل الجدول التدریس في الكتاب األول وهذا  إستراتیجیةحیث تنوعت 

ثارة مشكلة بنسبة ،)64.34%( حیث أخذت توجیه األسئلة ، )%10.43(ومحاولة اكتشاف بنسبة ،)%25.21(وإ
ستراتیجیة تنوعت إكما ، مساحة كبیرة من الكتاب من خالل توجیه عدة أسئلة للطفل لیقوم بحل تمارین الكتاب

ن إستراتیجیة التدریس قد تنوعت وتباینت نسبها بین إ حیث) 16(وهذا ما یبنه الجدول  ،التدریس في الكتاب الثاني
ویالحظ أن  ،)%16.66(بعدها إثارة مشكلة  ،)%30.76(ثم محاولة االكتشاف  ،)%52.56(توجیه األسئلة 

وضع  ،)%29.48(حیث تنوعت بین تمارین لون ، تابإستراتیجیة توجیه األسئلة قد أخذت مساحة كبیرة من الك
 ،)%15.38(ربط ، وا)%15.38(ثم محاولة اكتشاف التي تنوعت بین اكتشف  ،)%5.12(رسم ، وا)17.94%(

 ستراتیجیات وقد تكون تلك اإل ،ةییتبعها المعلم لمساعدة تالمیذه على تحقیق األهداف التعلیم هي كلها إجراءات 
ویستفید منها المعلم في تسییر  ،كتشاف أو غیر ذلك من اإلجراءات التي یقررها المنهاجمحاولة المناقشات أو 

  .قسم التحضیريالالتربیة في 
المنهـــاج الدراســـي المقـــدم لطفـــل مرحلـــة التعلـــیم أن علیهـــا ویمكـــن تفســـیر النتـــائج علـــى ضـــوء النســـب المتحصـــل   

كانـت حیـث  ،مـن حیـث إسـتراتیجیة التـدریس ،راسـياج الدلبنـاء المنهـ المعـاییر الالزمـةكـل على یتوفر ال التحضیري 
اعتمـدت علــى  إال أن معظمهــا ســتراتیجیات التـدریس، التنویــع مـن ا المنهـاج محاولـة واضــع رغــم  ، النسـبة متوسـطة

لـم  حیـث ،ثـارة اإلبـداعجـل إمـن أ، حلـول أخـرى وتخیل لتفكیرال تفتح مجال للطفل  ل واحد،أسئلة جاهزة ذات جواب 
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مــن  هــاغیر علــیم االستكشــافي و ضــع الكتــاب المدرســي علــى اســتراتیجیات حدیثــة مثــل التعلــیم ذي المعنــى والتیعتمــد وا
حیــث تلــح معظــم النظریــات التربویــة  ، لتفكیــر لــدى الطفــلاألســالیب الحدیثــة التــي تــؤدي إلــى تطــویر اســتراتیجیات ا

وأن یســتجیب المنهــاج  ،بــداع واالبتكــارالحدیثــة علــى أن یكــون الطفــل هــو محــور العملیــة التعلیمیــة ویشــجع علــى اإل
ومــــن  ،مــــن خـــالل مراعــــاة التسلســـل المنطقــــي مـــن الســــهل إلـــى الصــــعب لتربـــوي إلــــى حاجـــات الطفــــل ومشـــكالته،ا

لعملیـــات علــى حـــد تعبیـــر جـــان المحســوس إلـــى المجـــرد الســـیما أن طفــل التعلـــیم التحضـــیري یمـــر بمرحلــة مـــا قبـــل ا
مــا جــاء بــه  مــنهج  وهــذا ،القــدرات المعرفیــة والحســیة والحركیــة للطفــلكمــا یجــب أن یتناســب المنهــاج مــع  بیاجیــه،

  . كما ال یخرج المنهاج عن حیاة الطفل الیومیة وهذا ما أكده جون دیوي فروبل ومنتسوري،
تماعي حدیثة مرتبطة بواقع الطفل االج توتفعیلها باستراتیجیا ادة النظر في إستراتیجیة التدریسعلذلك البد من إ

  .آلن غیاب إستراتیجیة التدریس الفعالة یعرقل تحقیق أهداف التربیة التحضیریة  والعقلي والحركي؛النفسي و 
والمتعلقـة ) 1994:نبیـل أحمـد فیـاض محمـود عبـد الهـادي (مع ما أتت بـه نتـائج دراسـة  الحالیةوتتفق نتائج الدراسة 

  . ة الحدیثةغیر متفقة مع ما جاءت به التربی ،بأسلوب تدریس المعلمة داخل الصف
، حیث بینت نتائج الدراسة )2008: إلهام عبد الحمید(مع ما أتت به نتائج دراسة  الحالیة تتفق نتائج الدراسةكما 

كغیاب إستراتیجیة التدریس بعض العراقیل التي تقف دون تحقیق أهداف المادة، یتعرض ل القیم واألخالقأن منهج 
  .لعدم حصوله على أي دورة تدریبیة واعتماد المعلم على التلقین فقط ،الفعال

متدنیة  أخذ التقویم مراتب في الكتاب المدرسي، التقویم  نتائج تحلیل البیانات الكمیة أن أشارت: فئة التقویم -6- 1
لمرحلة تربویة أكثر منها وذلك أن أهداف ا ،)20- 19(ن ، وهذا ما یوضحه الجدوالمن مساحة الكتاب المدرسي

كما أخذ في الكتاب الثاني  ،)%1.62(نسبة بتقویم في الكتاب األول المرتبة األخیرة وذلك حیث أخذ ال تعلیمیة،
أن التقویم في كتاب األول دفتر األنشطة اللغویة یعتمد على المالحظات و  ،)%0.73(نفس الرتبة وذلك بنسبة 

حیث یوجد ) 17(نه الجدول وهذا ما یبی ،بعد نهایة كل وحدة تعلیمیة المربي في شبكة المالحظاتالتي یسجلها 
یسجل من خالله المربي المهارات المكتسبة أو في طریق االكتساب وغیر مكتسبة حسب ) %6.66(تقویم بنائي 

ى یالحظ من خالله المربي كل المهارات المكتسبة لد) %3.33(وتقویم ختامي   ،كل طفل وفق كل نشاطإنجاز 
ا یعتمد على مالحظات جدً  افقد كان التقویم محدودً  ،اب الثانيكتأما في ال الطفل خالل الموسم الدراسي كله،

من خالل ) الریاضیات والتربیة العلمیة(وفق كل نشاط ) %50(تقویم بنائي ) 18(وهذا ما یبنه الجدول  ،المعلم
من خالل ) %50(وتقویم ختامي ،في طریق االكتساب أو غیر مكتسبة تسجیل مجموعة المهارات المكتسبة أو

معرفة مدى النجاح في  على اعتبار أن االمتحان هو ، خالل الموسم الدراسي كله،كل المهارات المكتسبةإحصاء 
تي استخدمت في تحقیق هذه ال وبیان الضعف والقوة في الوسائل رهاتحقیق أهداف العملیة التربویة بكامل عناص

صالح أي اعوجاج یعوق تحق األهداف وذلك للعمل على تطویرها وتحسنها یق هذه األهداف كاملة أو بعض وإ
  .عناصرها
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طفــل مرحلــة التعلــیم تربیــة المنهــاج الدراســي المقــدم لبــأن ویمكــن تفســیر النتــائج علــى ضــوء النســب المتحصــل علیهــا 
حیـث كانـت النسـبة محـدودة  ،لبناء المنهاج الدراسي من حیث التقـویم المعاییر الالزمةكل على یتوفر ال التحضیري 

فــي طریــق  تقــویم بنــائي یــتم بتســجیل مجموعــة المهــارات المكتســبة أودراج واضــع المنهــاج فــي إ رغــم اجتهــاد دا،ًجــ
وتقــویم ختــامي مــن خــالل إحصــاء كــل  ،مالحظــةوالتــي یســجلها المربــي فــي شــبكات ال ،االكتســاب أو غیــر مكتســبة

علــى  رحلــة التحضــیریةي تقــویم تلمیـذ المال أنــه غیـر كــاف فــبة لكــل طفــل خـالل الموســم الدراســي، إالمهـارات المكتســ
ــ ،ة فــي التربیــةیعملیــة أساســ عــداعتبــار أن التقــویم ی ملیــة تعلیمیــة أو علــى تحصــیل ا علــى عالســیما أنــه یصــدر حكمً

والمالحــظ علــى التقــویم  ،ســبات التلمیــذ خــالل العــام الدراســيمكت یقــوم بتقــویم ،فــي مرحلــة التعلــیم التحضــیري الطفــل،
بمـا أنــه لـیس هنــاك  ، مـن غیــرهم ءال یحــاول فـرز األطفــال األذكیـا، ین األطفـالبـ ال یهــتم بـالفروق الفردیــةأنـه أیضـا 

فــي طریقــة  ، هــو ضــرورة إعــادة النظــرإلیــه  ومــا یمكــن اإلشــارة اختبــار أو امتحــان یجــازى فیــه كــل طفــل عــن عملــه
مـا ینبغــي أن ك ،حتـى نســتطیع اكتشـاف قـدرات التالمیــذ العقلیـة وقیــاس الـذكاء وغیرهــا تقـویم الطفـل فــي هـذه المرحلــة

  . وللنظام التربوي ككل جایتناسق التقویم مع األهداف العامة للمنه
إدراج أهمیــة والتـي نبهــت إلـى  )الجزائــر: فتیحــة كركـوش(دراسـة مـا أتــت بـه نتــائج  مــع الحالیـة وتتفـق نتـائج الدراســة 

  .التربویة ككل التقویم كصیرورة ندرك من خاللها نقاط القوة والضعف في المنهاج الدراسي والمنظومة
یتــوفر طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري تربیــة المنهــاج الدراســي المقــدم ل بینــت نتــائج الدراســة أن بنــاء علــى مــا ســبق 

   .بنسبة معتبرةمن حیث األهداف الدراسي لبناء المنهاج  على المعاییر الالزمة
لبنـاء المنهـاج  المعـاییر الالزمـة كـل علـىوفر یتال طفل مرحلة التعلیم التحضیري تربیة المنهاج الدراسي المقدم ل أنو 

  . احیث كانت النسبة محدودة جدً  من حیث األسسالدراسي 
لبنـاء المنهـاج  المعـاییر الالزمـةبعـض علـى یتـوفر طفل مرحلـة التعلـیم التحضـیري تربیة المنهاج الدراسي المقدم ل أن

  بنسبة متوسطة األنشطة التربویةمن حیث الدراسي 
لبنـاء المنهـاج  المعـاییر الالزمـةكـل على یتوفر ال طفل مرحلة التعلیم التحضیري تربیة لدراسي المقدم لالمنهاج ا أن 

  .حیث كانت النسبة محدودة الوسائل التعلیمیةمن حیث الدراسي 
 لبنـاء المنهـاج المعـاییر الالزمـة بعـضعلـى یتـوفر طفل مرحلـة التعلـیم التحضـیري تربیة المنهاج الدراسي المقدم ل أن

  .توسطةنسبة مب وذلكإستراتیجیة التدریس  من حیث الدراسي 
لبنـاء المنهـاج  المعـاییر الالزمـةكـل علـى یتـوفر ال طفل مرحلـة التعلـیم التحضـیري تربیة المنهاج الدراسي المقدم ل أن

   .اكانت النسبة محدودة جدً  يتلا التقویممن حیث الدراسي 
ج االمعرفة مجزأة عن طریق تقسیم المنه لمنفصلة ویؤكد أهمیة إیصایقوم على المواد الالدراسي منهج ال وأن   

حیث تكون المواد منفصلة عن  ت والتربیة العلمیة والتكنولوجیة،مثل الریاضیا إلى موضوعات ومواد منفصلة،
ویهتم بإیصال  ها مثل الكتابة والقراءة والحسابتكون منفصلة عن بعض كما أن النشاطات ،بعضها البعض

والمالحظ على المنهاج اهتمامه الكبیر  ،االجتماعیةته یتناسب مع قدرات الطفل العقلیة وبیئو  ف لألطفالالمعار 
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تم بالمواد یزا على النشاط األكادیمي الذي یهفهو أكثر تركبالمواد التعلیمیة العلمیة مثل الریاضیات والتربیة العلمیة 
وسماع  ،ىوالموسیق ،والتربیة اإلسالمیة،الرسم  :القیة مثلواألخوالدینیة  ةهمال واضح للمواد الترفیهیاإلو العلمیة 

  . األناشید التي یكون الطفل بحاجة ماسة إلیها في هذه السن
حضـیریة للمنهـاج الدراسـي مـا درجـة تقـویم معلمـي التربیـة الت :المتعلقـة بالسـؤال الثـاني الدراسة نتائجمناقشة  -2 

  ضیري ببعض مدارس مدینة المسیلة؟ طفل مرحلة التعلیم التحتربیة المقدم ل
أعاله ني المذكور االثقصد اإلجابة على السؤال  ،المسجلة االستبیانبیانات  كیفي وتفسیرالتحلیل الأوحال س

   :يبالشكل اآلت
األنشطة، األسس، ، األهداف( :التها الستةامجاالت قائمة المعاییر بمج لىع انیلالستب المحور الثانيیحتوى   

المعلم التعلیم التحضیري على تقویم وتعد متغیرات تابعة في إجابة ) مالتقوی، الوسائل التعلیمیة ة التدریس،إستراتیجی
  :والتوصل إلى نتائج دقیقة من خالل التحلیل وتفسیر المعطیات فیما یلي كتاب التربیة التحضیریة

أن ) 21(بین الجدول حیث  الخاصة باألهداف، المعاییرضمت عبارات یحتوي على : هدافمجال األ -2-1
متوسطاتها  حیث تراوحت قیمودرجة توفر كبیرة، ) 2.72(حصلت على متوسط حسابي قیمته  العبارات إجمالي

  .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة )3.00 – 2.61(بین  من
یم التحضـیري درجة تقویم معلمي التربیة التحضیریة للمنهاج الدراسي المقدم للطفـل مرحلـة التعلـأن وهذا یدل على   

المنهــاج الدراســي المقــدم لطفــل مرحلــة  تــوفروبالتــالي  ،لمجــال األهــداف بدرجــة كبیــر بــبعض مــدارس مدینــة المســیلة
  .لبناء المنهاج الدراسي من حیث األهداف بدرجة كبیرة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة

طفــل مرحلـة التعلــیم التحضـیري علــى المعــاییر ربیــة تالمنهـاج الدراســي المقـدم لتــوفر   ةیتضـح مــن النتـائج الســابق  
العتقــاد المعلمــین أن هنــاك ویمكــن تفســیر ذلــك  ،راســي مــن حیــث األهــداف بدرجــة كبیــرةلبنــاء المنهــاج الد الالزمــة
فـي السـابق عنـدما كـان  الم یكن موجـودً  تولیه وزارة التربیة الوطنیة للطفل في مرحلة التعلیم التحضیري اكبیرً  ااهتمامً 

 اوكــان األمــر متروًكــ ،تـى دلیــل لمنهــاج التعلــیم التحضـیريعنـدما لــم یكــن هنــاك حو  ،لتعلـیم التحضــیري غیــر مجــانيا
لــذا فقــد عمــل القـــائمون علــى صــیاغة المنهــاج وتألیفــه وفــق معــاییر الجـــودة  الجتهــادات مــدیر الروضــة والمربیــات؛

  .  في اعتقادهم العالیة
والتـي بینـت أن درجـة )  2004:منـال محمـد هنـداوي: (أتـت بـه نتـائج الدراسـة مـع مـا، ةالحالیـوتتفق نتائج الدراسـة   

التــي یجـب أن تتـوفر فـي كــل عنصـر مـن عناصـر منهــاج  ةتقیـیم معلمـات ومـدیرات ریــاض األطفـال للشـروط التربویـ
  .اعالیة جدً بدرجة من حیث األهداف : التربیة االجتماعیة لریاض األطفال

أن ) 23(بــین الجـــدول حیــث   س، ضــمت المعــاییر الخاصـــة باألســبــارات عیحتــوى علـــى : ســسمجــال األ -2-2
متوســطاتها  حیــث تراوحــت قــیم ودرجــة تــوفر كبیــرة،) 2.87(حصــلت علــى متوســط حســابي قیمتــه  العبــارات إجمــالي

  .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة )2.91 – 2.78(بین  من
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الدراســي المقــدم للطفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري  درجــة تقــویم معلمــي التربیــة التحضــیریة للمنهــاجوهــذا یــدل علــى   
المنهـاج الدراسـي المقـدم لطفـل مرحلـة  تـوفروبالتـالي ، بدرجة كبیرة من حیث األسس ، ببعض مدارس مدینة المسیلة

  .لبناء المنهاج الدراسي من حیث األسس بدرجة كبیرة  التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة
طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى تربیـة المنهاج الدراسي المقـدم لتوفر  یرتفسابقة یمكن وبناء على النتائج الس  

معلمـي بـین االتفـاق والتشـابه حیـث نالحـظ مـن حیـث األسـس بدرجـة كبیـرة،  لبنـاء المنهـاج الدراسـي ةالمعاییر الالزمـ
ا لـم یكـن موجـودً  رف وزارة التربیـةمـن طـكبیـر باهتمـام یـز تم اسـير الد التحضیریة فـي الحكـم علـى أن المنهـاجالتربیة 
للطفـل الجزائـري ینبغـي تزكیتهـا حتـى لـو كانـت فیهـا بعـض منحـت وفرصة التعلیم التحضیري فرصـة ثمینـة  ،من قبل

منهـاج علـى أسـس الا مـن أجـل صـیاغة ت لجنـة المنـاهج جهـودً حیـث بـذل ،النقائص التي ینبغي العمـل علـى تجاوزهـا
قلیمیـــةمســـ لحاجـــات الطفـــل، تســـتجیب ،تربویــة واجتماعیـــة ونفســـیة وتـــم صـــقلها فـــي قوالـــب  ،تمدة مــن أســـس دولیـــة وإ

د تعبیـر معلمـي علـى حـ ا منظومة غنیـة بالعمـل التربـويمعً  لتشكل خاصة بالمجتمع الجزائري وخبرات محلیة وطنیة 
إال أن  ،ريمقومـات المجتمـع الجزائـ رغم أن المنهاج أغفل األسس اإلسالمیة التي هي مـن أبـرز التربیة التحضیریة،

  .ر أخذت درجة كبیرةالمعایی
، حیـــث بینـــت نتـــائج )2008: إلهـــام عبـــد الحمیـــد(مـــع مـــا أتـــت بـــه نتـــائج دراســـة  الحالیـــة وتتفـــق نتـــائج الدراســـة    

        . ه ال یجرى فیه امتحانا في ترتیب المواد حتى أنمتدنیة جدً  ةمرتب أخدأن منهج القیم واألخالق الدراسة 
 إجمـاليأن  )25(بـین الجـدولباألنشـطة وقـد ضمت المعاییر الخاصة عبارات یحتوى على : نشطةمجال األ  -2-3

بـین  متوسـطاتها مـن حیـث تراوحـت قـیمودرجـة تـوفر كبیـرة، ) 2.60(حصلت علـى متوسـط حسـابي قیمتـه  ،العبارات
  .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة )2.74 – 2.48(
ریة للمنهــاج الدراســي المقــدم للطفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري درجــة تقــویم معلمــي التربیــة التحضــیوهــذا یــدل علــى  

المنهـاج الدراسـي المقـدم لطفـل مرحلـة  تـوفربالتـالي ، بدرجـة كبیـرة مـن حیـث األنشـطة بـبعض مـدارس مدینـة المسـیلة
  . بدرجة كبیرة األنشطة لبناء المنهاج الدراسي من حیث  التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة

طفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى تربیــة المنهــاج الدراســي المقــدم لتــوفر النتــائج الســابقة تبــین  وبنــاء علــى 
اتفـــاق معلمـــي التربیـــة ویمكـــن تفســـیر بدرجـــة كبیـــرة الدراســـي مـــن حیـــث األنشـــطة لبنـــاء المنهـــاج  ،المعـــاییر الالزمـــة

 واختالفهـــا مـــن حیـــثالتمـــارین  تنـــوعو التحضـــیریة حـــول ذلـــك إلـــى حداثـــة وجـــود التعلـــیم التحضـــیري بكتبـــه وأنشـــطته 
واعتمادهـــا مـــداخل مختلفـــة لألنشـــطة وانتقالهـــا مـــن ، وتسلســـلها مـــن الســـهل إلـــى الصـــعب المســـتویات العقلیـــة للطفـــل

وهـذا یتفـق مـع مـا جـاء بـه جـون دیـوي حینمـا ...وتناولها لجوانـب معرفیـة وحركیـة واجتماعیـة ،المحسوس إلى المجرد
مثــل  ، باإلضــافة إلــى جوانــب أخــرىالمنهــاج الدراســي علـى الجانــب المعــرفأكـد علــى  ضــرورة التركیــز فــي صــیاغة 

ویجــب أن یشـارك فــي تخطـیط المــادة الدراسـیة عــدد مـن المختصــین فـي هــذا  احي االجتماعیـة والنفســیة الجسـدیةالنـو 
 .المجال
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والتــي   ،)2004:منــال محمــد هنــداوي: (إلــى حــد كبیــر مــع مــا أتــت بــه نتــائج الدراســة الحالیــةوتتفــق نتــائج الدراســة 
بینـت أن درجــة تقیــیم معلمـات ومــدیرات ریــاض األطفـال للشــروط التربویــة التـي یجــب أن تتــوفر فـي كــل عنصــر مــن 

  .احیث األنشطة عالیة جدً من : عناصر منهاج التربیة االجتماعیة لریاض األطفال
بـــین قـــد و  ،علیمیـــةالتضـــمت المعـــاییر الخاصـــة بالوســـائل عبـــارات یحتـــوي علـــى  :وســـائل التعلیمیـــةمجـــال ال -2-4

حیـث تراوحـت ودرجـة تـوفر كبیـرة، ) 2.14(حصلت على متوسط حسـابي قیمتـه  العبارات إجماليأن  )26(الجدول 
  ).2.52 – 1.78(بین  متوسطاتها من قیم

طفــل مرحلــة التعلــیم تربیــة درجــة تقــویم معلمــي التربیــة التحضــیریة للمنهــاج الدراســي المقــدم لوهــذا یــدل علــى  
المنهـاج الدراسـي المقـدم لطفـل  تـوفروبالتـالي ، من حیث الوسـائل التعلیمیـة بعض مدارس مدینة المسیلةالتحضیري ب

  . لبناء المنهاج الدراسي من حیث الوسائل التعلیمیة بدرجة كبیرة مرحلة التعلیم التحضیري على المعاییر الالزمة
طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى تربیـة م لالمنهاج الدراسي المقـدتوفر یتضح  ،وبناء على النتائج السابقة 

عـدم وجـود اخـتالف ویمكـن تفسـیر  ث الوسائل التعلیمیة بدرجة كبیرةلبناء المنهاج الدراسي من حی ،المعاییر الالزمة
لتربیـة التحضــیریة فـي ســلم بـین معلمـي التربیــة التحضـیریة فـي الحكــم علـى معــاییر الوسـائل التعلیمیـة لحداثــة وجـود ا

حســب  ،التــي یحضــرها كــل معلــم والــدورات التدریبیــةبمیــدان الدراسـة ولوجــود التشــابه فــي الظــروف التعلیمیــة  ،التعلـیم
رغـم أن الوسـائل التعلیمیـة تقلیدیـة وتفتقـد إلـى  التحضـیري، كالت التـي یتعـرض لهـا الطفـل ومعلمـيالمقاطعات والمش
 .     عنصر التشویق

المنهـاج الدراسـي علـى  فـي اعتمـاد) 2008زبیـدة الحطـاح(ه نتـائج دراسـة مـع مـا أتـت بـ الحالیة وتتفق نتائج الدراسة 
وتشـوقه إلـى  والتـي تشـجع الطفـل علـى الـتعلم ،یثةوسائل تعلیمیة تقلیدیة بعیدة عن األسالیب والوسائل التعلیمیة الحد

  .  التربویة األنشطة
بـین وقـد  ،بإسـتراتیجیة التـدریس ضـمت المعـاییر الخاصـةعبـارات یحتـوي علـى  :إستراتیجیة التـدریسمجال  -2-5

حیـث تراوحـت  ودرجـة تـوفر كبیـرة،) 2.66(حصلت على متوسط حسـابي قیمتـه  العبارات إجماليأن  )27(الجدول 
   .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة )2.87 – 2.39(بین  متوسطاتها من قیم

مرحلـــة التعلـــیم  فــي للطفـــل درجـــة تقـــویم معلمــي التربیـــة التحضــیریة للمنهـــاج الدراســـي المقــدموهــذا یـــدل علــى 
المنهــاج الدراســي المقــدم  تــوفروبالتــالي  ،التــدریس مــن حیــث إســتراتیجیة بــبعض مــدارس مدینــة المســیلة ،التحضــیري

لبنــاء المنهــاج الدراســي مــن حیــث إســتراتیجیة التــدریس  مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر الالزمــة فــي لطفــل
  . بدرجة كبیرة

المنهــاج الدراســي المقــدم لطفــل مرحلــة التعلــیم التحضــیري علــى المعــاییر تــوفر یتبــین  ، الســابقةبنــاء علــى النتــائج و  
اتفـاق المعلمـین حـول ذلـك یمكـن تفسـیر و ، لبناء المنهاج الدراسي من حیث إستراتیجیة التـدریس بدرجـة كبیـرة الالزمة

وهــي أســالیب ، فــي المنهــاج الدراســي...إلــى تنــوع إســتراتیجیة التــدریس مــن حــل المشــكالت إلــى إســتراتیجیة اللعــب 
كـــانوا یدرســـون الـــذین  بـــل خـــالل مســـارهم التعلیمـــي خاصـــة القـــدامىمـــن ق التحضـــیري لـــم یســـتعملها معلمـــو دیثـــةح
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ربمـا لـم یتطلعـوا إلـى  نهـمأ كمـا  ،تإلـى التـدریس بالمقاربـة بالكفـاءاووجدوا صـعوبة فـي االنتقـال  ،بالمقاربة باألهداف
 اعتبـــاره جدیـــد یحتـــاج إلـــى وقـــت،علـــى ، والجدیـــد دائمـــا یتلقـــى استحســـانا مـــن المعلمـــین ،أســـالیب التـــدریس الحدیثـــة
  .الكتشاف عیوبه ونقائصه

والمتعلقـة بأسـلوب ) 1994:نبیل أحمد فیـاض محمـود عبـد الهـادي (مع ما أتت به نتائج دراسة وتتفق نتائج الدراسة 
   . الحدیثةغیر متفقة مع ما جاءت به التربیة  ،تدریس المعلمة داخل الصف

اسة الدر  ، حیث بینت نتائج)2008: إلهام عبد الحمید(مع ما أتت به نتائج دراسة  الحالیة تتفق نتائج الدراسة كما
یتعرض لبعض العراقیل التي تقف دون تحقیق أهداف المادة، كغیاب إستراتیجیة التدریس  أن منهج القیم واألخالق

   .الفعال، واعتماد المعلم على التلقین فقط
 إجمــاليأن  )30(بــین الجــدول المعــاییر الخاصــة بــالتقویم وقــد ضــمت عبــارات یحتــوي علــى  :تقــویمجــال الم -2-6

بـین  متوسـطاتها مـن حیـث تراوحـت قـیمودرجـة تـوفر كبیـرة،  ) 2.83(حصلت علـى متوسـط حسـابي قیمتـه  العبارات
  .وجمیعها بدرجة توفر كبیرة )2.91 – 2.74(

مرحلــة التعلــیم فــي طفــل تربیــة الم معلمــي التربیــة التحضــیریة للمنهــاج الدراســي المقــدم لدرجــة تقــویوهــذا یــدل علــى    
المنهــاج الدراســي  تــوفروبالتــالي   ،مــن حیــث التقــویم بدرجــة تــوفر كبیــرة التحضــیري بــبعض مــدارس مدینــة المســیلة

ســي مـن حیــث التقـویم بدرجــة لبنــاء المنهـاج الدرا مرحلــة التعلـیم التحضــیري علـى المعــاییر الالزمـة فـي  المقـدم لطفــل
  .كبیرة

طفـل مرحلـة التعلـیم التحضـیري علـى المعـاییر تربیـة المنهـاج الدراسـي المقـدم لتوفر بق یتبین سبناء على ما و 
إلـى خضـوع معظـم معلمـي التعلـیم ویمكـن تفسـیر ذلـك  .راسي من حیث التقویم بدرجـة كبیـرةلبناء المنهاج الد الالزمة

فـــي اتجاهـــات حیـــث تـــؤثر هـــذه الـــدورات  بشــكل دوري، ة تعقـــدها وزارة التربیـــة والتعلـــیمالتحضــیري إلـــى دورات تدریبیـــ
طـرق نفس إلـى تشـابه اسـتخدام المعلمـین لـ ممـا أدى ؛وطرق تقویم الطفـل داخـل القسـم التحضـیري أسالیبالمعلمین و 

األمـر الـذي ، التحضـیریة یـون مـع معلمـي التربیـةیب التي یمارسها  المفتشـون التربو درج ضمن األسالنی وهذا ،التقویم
 ً    .طریقة التقویما بین معلمي التربیة التحضیریة من حیث رؤیتهم للمنهاج أو ا كبیرً أوجد تشابه

والتــي بینــت أن درجــة )  2004:منــال محمــد هنــداوي: (دراســةمــع مــا أتــت بــه نتــائج  الحالیــةوتتفــق نتــائج الدراســة   
ربویـة التــي یجـب أن تتـوفر فـي كــل عنصـر مـن عناصـر منهــاج تقیـیم معلمـات ومـدیرات ریــاض األطفـال للشـروط الت

  .امن حیث التقویم عالیة جدً : التربیة االجتماعیة لریاض األطفال
الت الكــل مجـال مــن المجــتقدیریـة تقویمیــة توجــد فــروق هـل  :المتعلقــة بالســؤال الثالــثالدراســة نتــائج مناقشــة  -3

السـن والمؤهـل العلمـي والخبـرة و حسـب متغیـر  ،التعلـیم التحضـیريمرحلة  طفلتربیة ل المقدمالستة للمنهاج الدراسي 
   .؟سنوات التدریس بالقسم التحضیري

  :المعطیات فیما یليتفسیر  أحاوللتوصل إلى نتائج دقیقة ول 
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توجــد فــروق ل هــ  :تحلیــل وتفســیر المعطیــات مــن أجــل اإلجابــة علــى الســؤالحــاول أ: حســب متغیــر الســن -3-1
، التعلــیم التحضــیريمرحلــة  طفــلتربیــة ل المقــدمالت الســتة للمنهــاج الدراســي امجــال مــن المجــ لكــلتقدیریــة تقویمیــة 

  ؟السنحسب متغیر 
فـي تقـویم ) 0.05(الداللـة عند مسـتوى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة عدم  )33(یتضح من الجدول رقم  

ــ فــي بعــض مــدارس مدینــة المســیلة عنــد معلمــي التربیــة التحضــیریةالمنهــاج الدراســي لمرحلــة التعلــیم التحضــیري  ا تبعً
  .السن في جمیع المجاالتمتغیر ل

فــي تقــویم المنهــاج الدراســي لمرحلــة التعلــیم تشــابه وجهــات نظــر معلمــي التربیــة التحضــیریة وهــذا یــدل علــى 
  .في جمیع المجاالت مهما كانت أعمارهمالتحضیري 

فــي تقــویم المنهــاج ) 0.05(عنــد مســتوى  إحصــائیةوجــود فــروق ذات داللــة عــدم  ،ویتبــین مــن النتــائج الســابقة   
ــ ،فــي بعــض مــدارس مدینــة المســیلةعنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة الدراســي لمرحلــة التعلــیم التحضــیري  متغیــر ا لتبعً

فـرغم  ،مجـانيلحداثـة مرحلـة التعلـیم التحضـیري فـي الجزائـر بشـكله ال ویمكـن تفسـیر ذاك، السن في جمیع المجاالت
بـــین معلمـــي التربیـــة وجهـــات النظـــر حـــول اتفـــاق إال أنـــه فیـــه  )كهـــول-شـــباب ( )59إلـــى 23مـــن (اخـــتالف الســـن 

التـي  للمناقشات التي تـتم بـین الـزمالء حـول أهـم المشـكالتوهذا یعود أیضا  ،في تقویم المنهاج الدراسي التحضیریة
 ،)میــدان الدراســة(فــي معظــم المــدارس ذلــك  فــي الحــل حیــث الحظــت موتشــاوره تعترضــهم فــي القســم التحضــیري 

ــــة ا وربمــــا یعــــود التشــــابه أیًضــــ ــــم بالتربی ــــة التــــي تعقــــدها وزارة التربیــــة باســــتمرار لتعریــــف المعل ــــدورات التكوینی إلــــى ال
ً ا واحدً مما ترك لدیهم انطباًع  ؛التحضیریة مهما كان سنهم  .     ا حول جمیع المجاالت مهما كانت أعمارهما ومتشابه

والتـي بینـت النتـائج ) 2004:منـال محمـد هنـداوي: (دراسـةمـع مـا أتـت بـه نتـائج لحالیـة اوتتفق نتـائج الدراسـة       
المتعلقــة بالمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة أن ال توجــد فــروق ذات دالــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة 

  .المكانلصف و للمركز الوظیفي ومستوى ا تعزى، علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م) 0.05(
توجـد هـل  :تحلیل وتفسیر المعطیات مـن أجـل اإلجابـة علـى السـؤال سأحاول: حسب متغیر المؤهل العلمي -3-2

ــــة فــــروق  ــــة تقویمی ــــة ل المقــــدمالت الســــتة للمنهــــاج الدراســــي الكــــل مجــــال مــــن المجــــتقدیری ــــة  طفــــلتربی ــــیم مرحل التعل
  العلمي؟ حسب متغیر المؤهل ،التحضیري

فـي تقـویم ) 0.05(الداللـة عنـد مسـتوى  إحصـائیةوجود فـروق ذات داللـة عدم  )34(یتضح من الجدول رقم 
فــي بعــض مــدارس عنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة التعلــیم التحضــیري  مرحلــة طفــلتربیــة ل المقــدم المنهــاج الدراســي

  .المؤهل العلمي في جمیع المجاالتمتغیر ا لتبعً ،  مدینة المسیلة
فــي تقــویم المنهــاج الدراســي لمرحلــة التعلــیم علمــي التربیــة التحضــیریة تشــابه وجهــات نظــر موهــذا یــدل علــى 

   .في جمیع المجاالت مهما كانت مؤهالتهم العلمیةالتحضیري 
فـي تقـویم المنهـاج الدراسـي ) 0.05(الداللـة عنـد مسـتوى  إحصـائیةوجـود فـروق ذات داللـة عدم  یمكن تفسیرو    

ـ فـي بعـض مـدارس مدینـة المسـیلةعنـد معلمـي التربیـة التحضـیریة التعلـیم التحضـیري مرحلـة  طفـلتربیـة ل المقـدم ا تبعً
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المعهــــد ، ثــــانوي 3،متوســــط 4(المؤهــــل العلمــــي فــــي جمیــــع المجــــاالت رغــــم اخــــتالف المــــؤهالت العلمیــــة متغیــــر ل
الوریـا بك –سـنة ثالثـة ثـانوي  –متوسـط ( ي المؤهالت العلمیة القدیمـةإلى معاصرة المعلمین ذو ) جامعي، التكنولوجي

حیـــث كـــان  ا والتعـــرف علـــى مضـــامینها بشـــكل جیـــد،مرحلـــة التربیـــة التحضـــیریة غیـــر المجانیـــة وتدریســـهل) تكــوین+ 
التغیـــر الـــذي هـــذا ومعایشـــة معلمـــي التحضـــیري  ل، األطفـــال الجتهـــادات المربیـــات ومـــدیرات الریـــاض ااألمـــر متروًكـــ

فــي صــیاغة حاصــل هم علــى التقــدم الووقــوف هــایحــدث بعــد عــدة طبعــات تجریبیــة مــرت علــى المنــاهج الدراســیة جمع
خـالل ســنوات التقــدم  حیــث شـاهدوا، ة االجتهــادات الفردیـةعرضـ) 2003قبـل (المنهـاج بعـد مــا كـان فــي فتـرة ســابقة 

  .بینهم حول المنهاج مما أدى إلى تشابه وجهات النظر ؛إلى زمالئهم في العمل نفلوا هذه األخبارو  سهمیتدر 
) 1994:إعـداد نبیــل أحمـد فیــاض محمـود عبــد الهــادي(ع مــا أتـت بــه نتـائج دراســة مـالحالیــة  نتــائج الدراسـةوتختلـف 

  .والمتعلقة بمؤهل المعلمة وخبراتها وكفایتها غیر متوافقة مع ما جاءت به التربیة الحدیثة
والتــي بینــت النتــائج ) 2004:منــال محمــد هنــداوي: (دراســةع مــا أتــت بــه نتــائج مــوتتفــق نتــائج الدراســة الحالیــة     

ال توجــد فــروق ذات دالــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  هلمتعلقــة بالمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة أنــا
  .للمؤهل العلمي تعزى، علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م) 0.05(
ــر الخبــرة -3-3  ق توجــد فــرو هــل طیــات مــن أجــل اإلجابــة علــى الســؤال تحلیــل وتفســیر المع حــاولأ: حســب متغی

 ،التعلــیم التحضــیري مرحلــة طفــلتربیــة ل المقــدم الت الســتة للمنهــاج الدراســيالكــل مجــال مــن المجــتقدیریــة تقویمیــة 
  خبرة؟حسب متغیر وال

فـي تقــویم ) 0.05(داللـة عنـد مســتوى  إحصـائیةوجـود فــروق ذات داللـة عـدم  )35(یتضـح مـن الجـدول رقــم 
فــي بعــض مــدارس عنــد معلمــي التربیــة التحضــیریة م التحضــیري التعلــی مرحلــة طفــلتربیــة ل المقــدمالمنهــاج الدراســي 

  .الخبرة في جمیع المجاالتمتغیر ا لتبعً  مدینة المسیلة
 طفـلتربیـة ل المقـدم فـي تقـویم المنهـاج الدراسـيتشابه وجهات نظـر معلمـي التربیـة التحضـیریة وهذا یدل على 

  .مفي جمیع المجاالت مهما كانت خبراتهالتعلیم التحضیري  مرحلة
في تقویم المنهاج ) 0.05(الداللة عند مستوى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة عدم  یرتفسیمكن و  

في بعض مدارس مدینة عند معلمي التربیة التحضیریة التعلیم التحضیري مرحلة  طفلتربیة ل المقدمالدراسي 
التحضیریة واتفاقهم على مي التربیة إلى تبادل الخبرات بین معل الخبرة في جمیع المجاالتمتغیر ا لتبعً  المسیلة

كانت غیر مقارنة بالسنوات السابقة التي  تحتاج إلى دعم  لدراسي خطوة جیدةواعتبار المنهاج ا ،رأي واحد
كما أن مرحلة التعلیم التحضیري المجانیة فتحت  ،یسورة في المجتمعویحظى بها عدا أبناء الطبقات الم ،مجانیة

 .التي كانت مدارسهم تخلو من التعلیم التحضیريطریق أمام أبناء األریاف 
) 1994:محمود عبد الهادينبیل أحمد فیاض  (مع ما أتت به نتائج دراسة  نتائج الدراسة الحالیةختلف وت

  .خبرة المعلمة وكفایتها غیر متوافقة مع ما جاءت به التربیة الحدیثةب والمتعلقة
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والتي بینت النتائج المتعلقة  )2004:منال محمد هنداوي(دراسةنتائج مع ما أتت به الحالیة  وتتفق نتائج الدراسة 
) 0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  هبالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أن

  .للخبرة تعزى علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م
تحلیل وتفسیر المعطیات من أجل اإلجابة على  حاولأ :ريحسب متغیر سنوات التدریس بالقسم التحضی -3-4

 مرحلة  طفلتربیة ل المقدمالت الستة للمنهاج الدراسي الكل مجال من المجتقدیریة تقویمیة توجد فروق هل : السؤال
  وات التدریس بالقسم التحضیري؟سنحسب متغیر  ،التعلیم التحضیري

في تقویم ) 0.05( الداللة عند مستوى إحصائیةداللة  وجود فروق ذاتعدم  )36(یتضح من الجدول رقم 
ا تبعً  في بعض مدارس مدینة المسیلةعند معلمي التربیة التحضیریة المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیري 

  .في جمیع المجاالت سنوات التدریس بالقسم التحضیريمتغیر ل
في تقویم المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم  ،ةتشابه وجهات نظر معلمي التربیة التحضیریوهذا یدل على 

  .في جمیع المجاالت مهما كانت سنوات تدریسهم بالقسم التحضیريالتحضیري 
في تقویم المنهاج الدراسي ) 0.05(الداللة عند مستوى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة عدم یر تفسیمكن و    

 اتبعً  في بعض مدارس مدینة المسیلةي التربیة التحضیریة عند معلمالتعلیم التحضیري مرحلة  طفلتربیة ل المقدم
ى تعلیمات وزارة التربیة في جمیع المجاالت إلى إتباع جمیع المعلمین إل سنوات التدریس بالقسم التحضیريمتغیر ل

لى الدورات التدریبیة التي  ،الوطنیة لى تبادل الخبرات بین المعلم ،تعقدها مدیریة التربیة بشكل دوريوإ ین خاصة وإ
مما أثر  ون به أكثر من ثالث سنوات؛ین یدرسبین الذین یدرسون بالقسم التحضیري منذ سنة هي ألول مرة والذ

  .على وجهات النظر بین المعلمین وجعلها متشابهة
 والتي بینت النتائج المتعلقة) 2004:منال محمد هنداوي: (دراسةالحالیة مع ما أتت به نتائج وتتفق نتائج الدراسة 

) 0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  هبالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أن
مكان والخبرة والمؤهل الللمركز الوظیفي ومستوى الصف و  تعزى، علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م

  .بدرجة عالیة العلمي
 المقدمفي تقویم المنهاج الدراسي مي التربیة التحضیریة تشابه وجهات نظر معلومن خالل ما سبق یتضح 

 مهما كانت أعمارهم ومؤهالتهم العلمیة وخبراتهم، في جمیع المجاالتالتعلیم التحضیري مرحلة  طفلتربیة ل
) 0.05(الداللةعند مستوى  إحصائیةوجود فروق ذات داللة عدم وبالتالي  ،وسنوات تدریسهم بالقسم التحضیري

في بعض مدارس مدینة عند معلمي التربیة التحضیریة المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیري تقویم  في
لكل مجال من المجالت الستة تقدیریة تقویمیة فروق  ال توجدمما یعني أنه . في جمیع المجاالت  المسیلة

ؤهل العلمي والخبرة و سنوات السن والمحسب متغیر وذلك  ،لمنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیريوالخاصة با
 .التدریس بالقسم التحضیري
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 :  
على اعتبار أن الفرضیة اقتراح مؤقت یحتاج و ، التحلیل اإلحصائي لفرضیاتهامناقشة نتائج الدراسة تستدعي   

   : التالیةیل وتفسیر المعطیات من خالل تحللتأكد من صحة الفرضیات ل لذلك أسعى ؛إلى تحقیق
التعلیم  مرحلة طفلتربیة ل یتوفر المنهاج الدراسي المقدم :المتعلقة بالفرضیة األولىالدراسة نتائج مناقشة  -1

من حیث األسس واألهداف واألنشطة التربویة والوسائل الدراسي لبناء المنهاج  التحضیري على المعاییر الالزمة
ستراتیجیة   .التدریس والتقویم التعلیمیة وإ

المعاییر بعض على یتوفر طفل مرحلة التعلیم التحضیري تربیة المنهاج الدراسي المقدم ل بینت نتائج الدراسة أن
ولم تتوفر  من حیث األهداف حیث توفرت المعاییر ،خروال یتوفر على بعضها اآلالدراسي لبناء المنهاج  الالزمة

ستراتیجیة التدریس والتقویمألسس و المعاییر بشكل كبیر عند فئة ا حیث  األنشطة التربویة والوسائل التعلیمیة وإ
  .وجدت بدرجات متفاوتة بین مكونات المنهاج

ــــك أن المنهــــاج الدراســــي جــــاء متــــوفرً  ــــى األهــــداف المســــتوحاة مــــن ا اویمكــــن تفســــیر ذل ألهــــداف العامــــة للتربیــــة عل
ـــیم التحضـــیري ةتربیـــل المنهـــاج الدراســـي المقـــدم  أنوبالتـــالي  ،التحضـــیریة علـــى المعـــاییر یتـــوفر  ،طفـــل مرحلـــة التعل

لبنـاء المنهـاج  المعـاییر الالزمـة كـل علـىال یتـوفر ، مـن حیـث األهـداف بنسـبة معتبـرةالدراسي لبناء المنهاج  الالزمة
بعـض علـى یتـوفر كمـا  ،إلغفـال المنهـاج لألسـس الدینیـة امن حیث األسس حیث كانت النسبة محدودة جدً الدراسي 

كـــل علـــى ال یتـــوفر  المنهـــاج الدراســـي أنو  ،مـــن حیـــث األنشـــطة التربویـــةالدراســـي لبنـــاء المنهـــاج  اییر الالزمـــةالمعـــ
معظمهـا تقلیدیـة ف  ،مـن حیـث الوسـائل التعلیمیـة حیـث كانـت النسـبة محـدودةالدراسي لبناء المنهاج  المعاییر الالزمة

الدراسـي لبنـاء المنهـاج  المعـاییر الالزمـةبعـض على  یتوفر المنهاج الدراسي أنكما  .ال استجیب للمتطلبات العصر
 نكمـــا أ ،حیـــث تفتقـــد لألســـالیب العلمیـــة الحدیثـــة المتطـــورة ،إســـتراتیجیة التـــدریس وذلـــك بنســـبة متوســـطة مـــن حیـــث

مــن حیــث التقــویم حیــث كانــت النســبة محــدودة الدراســي لبنــاء المنهــاج  المعــاییر الالزمــةكــل علــى ال یتــوفر  المنهــاج
  .    الفروق الفردیة بین األطفال یراعولم  ،اجدً 
لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات د :المتعلقة بالفرضیة الثانیةالدراسة نتائج مناقشة  -2
 ،عند معلمي التربیة التحضیریةالتعلیم التحضیري مرحلة  طفلتربیة ل المقدمفي تقویم المنهاج الدراسي ) 0.05(

  .لمسیلة حسب متغیر السن والمؤهل العلمي والخبرة و سنوات التدریس بالقسم التحضیريفي بعض مدارس مدینة ا
  :تندرج تحتها المؤشرات التالیة

الت الكل مجال من المجتقدیریة تقویمیة توجد فروق بینت نتائج الدراسة أنه ال  :حسب متغیر السن -1- 2 
توجد فروق ال وبالتالي  .السن حسب متغیر، التحضیري التعلیممرحلة  طفلتربیة ل المقدمالستة للمنهاج الدراسي 

عند معلمي في تقویم المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیري ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة الذات د
  .في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب متغیر السنالتربیة التحضیریة 
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حسب متغیر السن إلى  التحضیریة في تقویم المنهاجعدم وجود فروق بین معلمي التربیة  تفسیریمكن و 
 واعتبارها مبادرة تستحق التشجیع ،ول مرة في المدرسة الجزائریةألاستحسان المعلمین لهذه المرحلة المدرجة 

أرشدت المعلم إلى طریقة  ،ة تربویة هامةواعتبار المنهاج الدراسي وثیق ،لصبر على نتائجها مهما كانت سیئةوا
  . تكن موجودة من قبلجدیدة لم 

والتي بینت النتائج ) 2004:منال محمد هنداوي: (مع ما أتت به نتائج دراسة وتتفق نتائج الدراسة الحالیة  
ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  هالمتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أن

   .للمركز الوظیفي ومستوى الصف تعزى األطفالض علمات ومدیرات ریافي تقییم م) 0.05(
لكل مجال من تقدیریة تقویمیة توجد فروق بینت نتائج الدراسة أنه ال  :المؤهل العلميحسب متغیر  -2-2

 ،ميالمؤهل العل التعلیم التحضیري حسب متغیر مرحلة طفلتربیة ل المقدم الت الستة للمنهاج الدراسياالمج
في تقویم المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة الذات د توجد فروقال وبالتالي 

  .في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب متغیر المؤهل العلميعند معلمي التربیة التحضیریة التحضیري 
المؤهل العلمي  عدم وجود فروق بین معلمي التربیة التحضیریة في تقویم المنهاج حسب متغیر تفسیریمكن و    

یستحق  انجازً یعد إ على أن اجتهاد وزارة التربیة وصیاغتها للمنهاج التربوي ،إلى اتفاق معلمي التربیة التحضیریة
ي ألول مرة التعلیم التحضیر مرحلة دراج إكما أن  الفردیة، لالجتهاداتعرضة بعد ما كان في فترة سابقة  الدعم،

وصبر حتى نحقق وتثمین طبیة للطفل الجزائري تحتاج إلى دعم ومساندة  التفاتةتعد   في المدرسة الجزائریة
   . السلمیة ألطفالنا االجتماعیةالرعایة والتنشئة 

والتي بینت النتائج ) 2004:منال محمد هنداوي: (مع ما أتت به نتائج الدراسة الحالیة وتتفق نتائج الدراسة  
ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  همعیاریة أنالمتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ال

  .لمؤهل العلميل تعزى األطفال اضفي تقییم معلمات ومدیرات ری) 0.05(
الت الكل مجال من المجتقدیریة تقویمیة توجد فروق بینت نتائج الدراسة أنه ال : خبرةحسب متغیر ال -2-3

توجد فروق ال وبالتالي ،  حسب متغیر الخبرة التعلیم التحضیري مرحلة طفلتربیة ل المقدم الستة للمنهاج الدراسي
التعلیم مرحلة  طفلتربیة ل المقدمفي تقویم المنهاج الدراسي ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة الذات د

  .في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب الخبرةعند معلمي التربیة التحضیریة  ،التحضیري
رغم أن ، سیر عدم وجود فروق بین معلمي التربیة التحضیریة في تقویم المنهاج حسب متغیر الخبرةتفیمكن و    

وهذا یعود  ،یة التحضیریةإال أنه هناك اتفاق بین معلمي الترب) سنة 30بین سنة إلى (هناك اختالف في الخبرة 
قسم التحضیري درسون ألول مرة بالالخبرات بینهم وتشاورهم حول مختلف القضایا خاصة بین الذین ی إلى تبادل

مما أثر في اإلجابات وجعلها  ؛خرأي یقوم كل معلم بنصح اآل ،ة طویلة في المیدان التربويوبین الذین لهم خبر 
  . بهةامتش
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والتي بینت ) 2004:منال محمد هنداوي: (إلى حد كبیر مع ما أتت به نتائج الدراسةالحالیة وتتفق نتائج الدراسة 
ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى  هأن ،تعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةالنتائج الم

  .للخبرة تعزى علمات ومدیرات ریاض األطفالفي تقییم م) 0.05(الداللة 
تقدیریة تقویمیة توجد فروق ال  بینت نتائج الدراسة أنه: سنوات التدریس بالقسم التحضیريحسب متغیر  -2-4

ب سنوات التعلیم التحضیري حسمرحلة  طفلتربیة ل المقدمالت الستة للمنهاج الدراسي الكل مجال من المج
في تقویم ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات دوبالتالي ال  ،التدریس بالقسم التحضیري

في بعض مدارس لمي التربیة التحضیریة عند معالتعلیم التحضیري مرحلة  طفلتربیة ل المقدمالمنهاج الدراسي 
  .حسب متغیر سنوات التدریس بالقسم التحضیري ،مدینة المسیلة

عدم وجود فروق بین معلمي التربیة التحضیریة في تقویم المنهاج حسب متغیر سنوات التدریس  تفسیریمكن و     
م التحضیري ألول مرة وبین الذین بالقسبین الذین یدرسون المهارات و إلى تبادل الخبرات  بالقسم التحضیري

   .مما أثر على اإلجابات وجعلها متشابهة ؛یدرسون به للمرة الثالثة والرابعة
والتي بینت النتائج  ،)2004:منال محمد هنداوي: (مع ما أتت به نتائج دراسة الحالیةوتتفق نتائج الدراسة     

ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  هأن ،المتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
  .مكاناللصف و للمركز الوظیفي ومستوى ا تعزى األطفال،في تقییم معلمات ومدیرات ریاض ) 0.05(

لكل مجال من المجالت الستة للمنهاج الدراسي لمرحلة تقدیریة تقویمیة توجد فروق أنه ال  بینت نتائج الدراسة
 وبالتالي ال ،و سنوات التدریس بالقسم التحضیريالسن والمؤهل العلمي والخبرة حسب متغیر  التعلیم التحضیري
في تقویم المنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم التحضیري ) 0.05(لة إحصائیة على مستوى الداللة التوجد فروق ذات د

والمؤهل العلمي والخبرة و في بعض مدارس مدینة المسیلة حسب متغیر السن عند معلمي التربیة التحضیریة 
   .سنوات التدریس بالقسم التحضیري
تعتمد على منهاج   إلى أن تربیة الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري صلتتو  ،من خالل النتائج المتحصل علیها

جرائیة وسلوكیة دراسي تم صیاغته على أهداف معرف  تربویة واجتماعیة ونفسیة مستقاة من ثقافة دولیةوأسس یة وإ
قلیمیة ومحلیة وأنشطة تربو  األحیان لحاجات الطفل االجتماعیة والنفسیة  تستجیب في بعض ،یة متعددة ومتنوعةوإ

ستراتیجیة تدریس صبغة تقلیدیةكثیرة ذات  وسائل تعلیمیة لیة والحركیةوالعق تقوم على حل المشكالت  وإ
توفر وتقویم ختامي وبالتالي  تقویم بنائيفهو  ،اكتساب المهاراتوالتقویم الذي یقوم على مالحظة ...واللعب

لبناء المنهاج الدراسي  المعاییر الالزمةبعض طفل مرحلة التعلیم التحضیري على تربیة المنهاج الدراسي المقدم ل
سترات وعدم توفره على  یجیة التدریس والتقویممن حیث األهداف واألسس واألنشطة التربویة والوسائل التعلیمیة وإ

هات المعلمین حول المنهاج إلى قیاس اتجا كما وضح ،یر األخرى خاصة في مجال األسس والتقویمبعض المعای
تحضیري ببعض مدارس درجة تقویم معلمي التربیة التحضیریة للمنهاج الدراسي المقدم للطفل مرحلة التعلیم ال أن

الت الستة للمنهاج الدراسي ال من المجلكل مجاتقدیریة تقویمیة توجد فروق وبالتالي ال  كانت كبیرة مدینة المسیلة
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التعلیم التحضیري حسب متغیر السن والمؤهل العلمي والخبرة و سنوات التدریس بالقسم مرحلة  طفلتربیة ل المقدم
  .التحضیري

      
 مرهون بفعالیةللطفل في مرحلة التعلیم التحضیري ة سلیمة وفعالتربیة ن تحقیق أفي األخیر  هدیكما یمكن تأو     
في ظل  ،من المعلم إلى المدیر الحساس هاج الدراسي المقدم والفریق التربوي القائم على هذا المشروع التربويالمن

 حیث، وحل مشكالتهه وتلبیة حاجاتالطفل التطبیق الفعلي للنظریات التربویة الحدیثة التي تنص على احترام حریة 
وتجاوز كل المشكالت التربویة التي عانت منها  ،الهدف لتحقیق هذا 2003بدایة من  ةجاءت اإلصالحات الجدید

    .   المنظومة التربویة في مراحل سابقة
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وتطویر مهاراته باألسالیب العلمیة  اهتمت التربیة برعایة الطفل وتعلیمه واالعتناء بجسمه وذوقه وروحه وعقله    
في نادي معظم المفكرین بضرورة االعتناء به  فقدالمتكامل ، ومساعدته على تحقیق نموه  الفعالة التي یحتاجها،

تعد حیث  ،وضرورة صیاغة مناهج تربویة تتوافق مع خصائصه وحاجاته وتلبیة حاجاتهمرحلة الطفولة المبكرة 
لما  البرامج المدرسیة أهمیة بالغة، دوالمناهج الدراسیة من الموضوعات التي یعیرها علماء التربیة والمناهج ومع

تمع ترسیخ األهداف والقیم التربویة في نفسیة الطفل المراد إعداده في إطار الفلسفة التربویة للمج لها من دور في
عداده لیكون فردً  و بما یحقق أهدافه، یعول علیه  ا صالًحاحیث تسعى المناهج إلى تربیته وتعلیمه وتنمیة مهاراته وإ

لتربوي إلى النظریات التربویة الحدیثة التي تؤكد على أن یستجیب المنهاج ا بما یتوافق مع وذلك ،مجتمعالفي بناء 
ومن المحسوس إلى  ،من خالل مراعاة التسلسل المنطقي من السهل إلى الصعب حاجات الطفل ومشكالته

ب كما یج لعملیات على حد تعبیر جان بیاجیه،السیما أن طفل التعلیم التحضیري یمر بمرحلة ما قبل ا ،المجرد
 ما جاء به  منهج فروبل ومنتسوري، وهذا ،للطفل.... أن یتناسب المنهاج مع القدرات المعرفیة والحسیة والحركیة

ولذلك أدركت المجتمعات   ، وهذا ما أكده جون دیوي؛ل الیومیةكما یفترض أن ال یخرج المنهاج عن حیاة الطف
تفعیل دور المؤسسات التربویة وتدعیمها بمختلف الحدیثة أهمیة المرحلة فذهبت إلى االهتمام بها من خالل 

  .المربین واألخصائیین االجتماعیین وصیاغة مناهج دراسة تستجیب لحاجات الطفل
نهاج الدراسي، حیث موضوع تربیة الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري تحلیل مضمون المتناولت  اذهل  
من حقیقة حاجة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة لتربیة ورعایة خاصة  لكونها المرحلة األساسیة في  انطلقت

ي یعول علیه في تحقیق التربیة السلیمة لطفل هو الذي تم صیاغته وأن المنهاج الدراسي الذ ،تهتكوین شخصی
ا منها التحققو  ات یضفر لجة الموضوع من خالل وضع  معا تتمو  ،ریةیالمرحلة التحض باستخدام المنهج  میدانیً

لدراسة في اوتم عرض موضوع . واستمارة تحلیل المضمون واالستبیان والمقابلة باإلضافة إلى المالحظة الوصفي
تسلیط الضوء على تربیة الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري من خالل  ، حیث حاولتظري والمیدانيشقه الن

   .تحلیل مضمون المنهاج الدراسي وقیاس اتجاهات المعلمین حول المنهاج
المعاییر  بعض علىیتوفر المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم التحضیري  ولقد بینت نتائج الدراسة أن   

األسس وال یتوفر على بعض المعاییر الالزمة من حیث  ،دراسي من حیث األهدافلبناء المنهاج ال الالزمة
ستراتیجیة التدریس والتقویم أن المنهاج الدراسي یقوم على المواد   كما كما   ،واألنشطة التربویة والوسائل التعلیمیة وإ

مثل  منفصلة، وموادج إلى موضوعات االمعرفة مجزأة عن طریق تقسیم المنه لالمنفصلة ویؤكد أهمیة إیصا
كما أن النشاطات  ،حیث تكون المواد منفصلة عن بعضها البعضب، الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة

ویتناسب مع قدرات ، ویهتم بإیصال المعارف لألطفال، تكون منفصلة عن بعضها مثل الكتابة والقراءة والحساب
لى المنهاج اهتمامه الكبیر بالمواد التعلیمیة العلمیة مثل الریاضیات والمالحظ ع ،االجتماعیة تهل العقلیة وبیئالطف

همال واضح للمواد الترفیهی ،والتربیة العلمیة وسماع  ىالموسیقالرسم والتربیة الدینیة و  :مثل ،والدینیة واألخالقیة ةوإ
  .  األناشید التي یكون الطفل بحاجة ماسة إلیها في هذه السن



 خاتمة 
 

297 
  

مي التربیة التحضیریة للمنهاج الدراسي المقدم للطفل مرحلة التعلیم التحضیري ببعض أما عن درجة تقویم معل
ستراتیجیة ال تدریس مدارس مدینة المسیلة من حیث األهداف واألسس واألنشطة التربویة والوسائل التعلیمیة وإ

المنهاج الدراسي المقدم لطفل مرحلة التعلیم التحضیري على  وبالتالي توفر ،بدرجة توفر كبیرةفكانت والتقویم 
  .معلمي التحضیري حسب اتجاهات ةبدرجة كبیر    لبناء المنهاج الدراسي المعاییر الالزمة

الت الستة للمنهاج الدراسي لمرحلة التعلیم الكل مجال من المجتقدیریة تقویمیة توجد فروق كما أنه ال   
  .سن والمؤهل العلمي والخبرة و سنوات التدریس بالقسم التحضیريحسب متغیر ال ،التحضیري

موضوع تربیة الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري مبادرة علمیة في إطار كیفیة إعداد لقد كان تناول          
 طفل المرحلة التحضیریة لدخول المدرسة بشكل سلیم یحقق له تربیة سلیمة تمكنه من تحقیق التكیف االجتماعي

وانحصار  بطابع التركیب في التناول النظريسة ا، حیث اتسمت الدر بعد داخل الوسط التربوي أو المدرسة فیما
في هذا مماثلة لدراسات المجال مدارس مدینة مسیلة، مما یفتح بعض المنهاج الدراسي و المیدان والعینة على 

ة والتعلیم في المؤسسات الضوء أكثر على التربی لتسلیط، تنوعال، وعینات أخرى تتسم ب، ومن زوایا مختلفةالمیدان
دراسات مماثلة للدراسة الحالیة تتناول مراحل دراسیة وعمریة مختلفة وقیاس أثرها في  إجراءمن خالل  ،التربویة

   .تنمیة المفاهیم والمهارات واالتجاهات لدى التالمیذ
 ...والكتابــة والتفســیر والتقــدیم والتــأخیر حولهــاإن معایشــتي لموضــوع الدراســة بالبحـث والقــراءة  :وتوصــیات مقترحــات

جتماعیـــة للبحــوث المســتقبلیة والمؤسســات اال ومقترحــات لحــل مشـــكلة الدراســة توصــیات :حــول رأیــيإلبــداء  دفعنــي
  :التالیةوالمقترحات  التوصیاتقدم ي أنفإ ،نتائج الدراسة أسفرت عنهوعلى ضوء ما  ،ولة عن تربیة الطفلالمسؤ 

كمـا و  ،بوأدوات اللعـ ة الجیـدةالتهویة واإلضـاء ریفمن حیث تو  تعلیم التحضیريقسم التحسین الظروف الفیزیقیة ب -
 فر فیـهوأن یتـو ، یتحركـوا بسـهولة أنبـ حیـث یسـمح لألطفـالأثـاث كـاف مـنظم ومرتـب بب مجهـًزایجب أن یكون القسـم 

  .رفوف وخزائن یضع فیها األطفال ألعابهم وحاجاتهم
وكـذلك یجـب ، مالئمـة لحجـم األطفـال ونظیفـة وعـددها مناسـب مـع عـدد األطفـال یجب أن تكون المرافق الصحیة -

ا ،هماســــل الصــــغیرة المناســــبة لجســــمأن تتــــوافر فیهــــا المغ وهــــذا یســــاعد األطفــــال مــــع  ،ویكــــون حجــــم األثــــاث صــــغیرً
  . طفل حملها وتحریكهاكل خفة حتى یستطیع االنسجام من حیث ال

م القســــم إلـــى عــــدة أركــــان قســــوی، باأللعــــاب واألنشــــطة المختلفـــةمجهـــزة واســــعة و تكـــون حجــــرة القســـم التحضــــیري  -
لكـــي .... الفنـــون ركـــن المكتبـــة وركـــن، تخصـــص للموضـــوعات التـــي یتعلمهـــا الطفـــل مثـــل تخصـــیص ركـــن المطـــبخ

وهــذا یجعــل الطفــل أكثــر توافقــا ویثیــر ، متناســقا ویــنظم القســم تنظیمــا ركــنالطفــل علــى أهــم األدوات فــي كــل یتعــرف 
            .الدافعیة لدیه ویكسبه الخبرات المختلفة

إجــراء دراســات مماثلـــة للدراســة الحالیـــة تتنــاول مراحـــل دراســیة وعمریـــة مختلفــة وقیـــاس أثرهــا فـــي تنمیــة المفـــاهیم  -
  .والمهارات واالتجاهات لدى التالمیذ

  .لها أثناء أداء المهنة دراسیةإجراء دراسات حول إعداد وتكوین معلم التربیة التحضیریة أو برامج  -
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ق التــدریس الواجــب توفیرهــا والعمــل بهــا فــي أقســام التربیــة التحضــیریة والتــي إجــراء دراســات وبحــوث تتنــاول طــر  -
  .د الطفل في تنمیة مهارات التفكیرتساع

  . المستقلة في تقدیم التربیة التحضیریة تخدام المناهج المندمجة أودوى اسإجراء دراسات حول ج -
دعــوة األطـــراف الوصــیة فـــي وزارة التربیـــة الوطنیــة إلـــى تمدیـــد مرحلــة التعلـــیم التحضـــیري المجــاني لتشـــمل ثـــالث  -

 سـن مـن(مـدتها ثـالث سـنوات فتصیر  بدل سن الخامسة من عمر الطفل،، ثةسنوات واستقبال األطفال في سن الثال
  .فقطعلمات في هذه المرحلة م كما نفضل أن یقوم بالتربیةوتعتبرها مرحلة إلزامیة مجانیة،  )6سنوات إلى سن 3
عطاء فرصة كافیة للطفل للقیام بأنشطة مناسبة لقدراته العقلیة -   .مراعاة مبدأ التعلیم الذاتي وإ
على اعتبار أن الوظیفة  ،اءة والكتابةضرورة إدراج أنشطة واستراتیجیات تعلیمیة تشجع الطفل على القر  -

 همدیل خاصة لألطفال الذین ،رحلة التعلیم الرسميم هي مساعدة الطفل تدریجیا لدخول ةالتحضیریاألساسیة لتربیة 
   .بادئ القراءة والكتابة والحسابتعلم مرغبة ب

بعیدة  وعقیدته، وتعرف الطفل بدینهخالق اإلسالمیة تعلم األ، في مناهج التعلیمحدیثة و إدراج موضوعات جدیدة  -
   .، ومناسبة للبیئة الجزائریةعن التطرف 

ة فــــي دروس التربیــــة إدراج أنشــــطة ذات إجابــــات مفتوحــــة ضــــمن اســــتراتیجیات تعلیمیــــة لحــــل التمــــارین واألســــئل  -
    .    طالق ملكة التفكیر السلیم عند األطفالالتحضیریة من أجل إ

االهتمام نوصي األسرة ب مكن تعویضه،ن النقص التربوي األسري ال یوأل، لطفلسرة هي المدرسة األولى لاأل -
ا الحرص واالنتباه ضرورة و  ...السلوك الحسن والصدق واألمانةقدوة للطفل في  كونأن تب وتربیة باألخالق تعلیمً

 .التربیة بالقدوةعلى عدم رؤیة الطفل ألفراد األسرة یقومون بأعمال تم نهیه عن فعلها سابقا لتفعیل أسلوب 

 مدرسة ومسجد ووسائل إعالم واتصال،والمؤسسات االجتماعیة والتربویة من أسرة و  ربین والمعلمیندعوة الم -
في االهتمام بتربیة الطفل من خالل عقد ندوات ودورات ومحاضرات ولقاءات تساهم في توضیح  دورهاتفعیل إلى 

  .من أجل تنشئة سلیمة للطفل ،درسةوالمأسالیب ومیادین تربیة الطفل داخل األسرة 

من خالل  تماعیة خاصة بین األسرة والمدرسة،العالقات االجتماعیة بین المؤسسات االجالحث على دعم  -
مرحلتي التحضیري في تفعیل دور الوالدین والمعلم كأفراد جدیرین بمهمة التربیة ومحل ثقة الطفل خاصة 

               .واالبتدائي
وتؤثر علیه ....تعلم الطفل في كل مكان في الشارع والمنزل معلمة األجیال،و عالم مدرسة المجتمع وسائل اإل -

أن ..ومن برامج وأفالم ومسلسالت... لذلك نوصي وسائل األعالم من إذاعة وتلفاز المدرسة؛و األم أكثر ما تؤثر 
  .   ساعد المؤسسات التربویة في أداء وظیفتهاوت، سا في األخالقو یلقن در 

إتباع إستراتجیة واضحة للتربیة والتعلیم وتخطـیط نظـام تربـوي مسـتوحى مـن البیئـة الجزائریـة المحلیـة ویلبـي حاجـة  -
تســعى لتفعیــل دور  ،وتبنــي إســتراتیجیة تربویــة شــاملة واضــحة األهــداف ومنظمــة المحتــوى ،ویحقــق أهدافــه المجتمــع

         .عصریةال وتحقق أهداف المدرسة تربوي،المدرسة ال
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06   ﴿ ْ مُ اْقتَِده َداهُ ُ ه ِب ُ فَ ه ِذیَن َهَدى الّل ـِئَك الَّ َل   81  األنعام  90  ﴾ ُأوْ

07  
اْلبَ ﴿: ا وَ یَ نْ اِة الدُّ ُة اْلَحیَ نُوَن ِزینَ اْلبَ اُل وَ رٌ اْلمَ الَِحاُت َخیْ اُت الصَّ اِقیَ

الً  رٌ َأمَ َخیْ ابًا وَ بَِّك ثَوَ   09  الكهف  46  ﴾ ِعنَد رَ

08  
  

اِت النَِّساء ﴿ رَ ى َعوْ وا َعَل رُ َ ْظه مْ یَ ِذیَن َل ْفِل الَّ   31  ﴾الطِّ

  النور

11  

09  
ْأَذَن الَّ ﴿َ  ا اْستَ ْأِذنُوا َكمَ ْستَ مَ َفْلیَ اُل ِمنُكمُ اْلُحُل َغ اْألَْطفَ َل َذا بَ ِذیَن ِإ

لِِهمْ   بْ   12  59  ﴾ِمن قَ

197  

ِرَك ِسنِیَن ﴿  10 ا ِمْن ُعمُ ِبثَْت ِفینَ َل یدًا وَ ِل ا وَ بَِّك ِفینَ مْ نُرَ   04   ﴾قَاَل َأَل
  الشعراء
  04  

لَُّكمْ ﴿ إِ   11 عَ َ َل اتَّقُوا اللَّه ُكمْ وَ یْ َن َأَخوَ یْ َأْصلُِحوا بَ ةٌ فَ ْخوَ وَن ِإ ِمنُ ؤْ ا اْلمُ نَّمَ
و  َحمُ    ﴾َن تُرْ

  42  الحجرات 10

یرٌ  ﴿َ   12 یمٌ َخِب َه َعلِ نَّ اللَّ َقاُكمْ ِإ ِه َأتْ ُكمْ ِعنَد اللَّ مَ نَّ َأْكرَ   42    13  ﴾ ِإ
  37 العلق  01 ) اقرأ باسم ربك(  13

 

  فھرس اآلیات              

  الرقم
  

  اآلیة
رقم 
  اآلیة

  الصفحة  السورة

ِمیَن  ﴿    01 اَل بِّ اْلعَ ِه رَ ُد لّل   13  فاتحةال 02  ﴾اْلَحمْ

02  
یُكمْ ﴿ َزكِّ ُ ی ا وَ نَ اتِ ُكمْ آیَ یْ و َعَل ُل تْ نُكمْ یَ ُسوًال مِّ ا ِفیُكمْ رَ َسْلنَ ا َأرْ َكمَ

ةَ  اْلِحْكمَ اَب وَ ُكمُ اْلِكتَ لِّمُ عَ ُ ی وَن  وَ مُ وْا تَْعَل مْ تَُكونُ ا َل ُكم مَّ لِّمُ عَ ُ ی   البقرة     151  ﴾ وَ
  

13  

رًا َكثِیرًا ﴿  03 يَ َخیْ ْد ُأوِت َة فَقَ َت اْلِحْكمَ ؤْ ُ ن ی مَ   85  269  ﴾وَ

ا َزَكِریَّا﴿   04 َ ه َكفََّل اتًا َحَسنًا وَ بَ ا نَ َ تَه َأنبَ وٍل َحَسٍن وَ ُ ب ا ِبقَ َ بُّه ا رَ َ ه بََّل قَ   04  آل عمران  04   ﴾فَتَ
اجاً ﴿  05 َ ه ِمنْ َعًة وَ ا ِمنُكمْ ِشرْ ْلنَ   20  المائدة  48   ﴾لُِكلٍّ َجعَ



  
 
 

  
 

  
  فهرس األحادیث

  الصفحة  راوي الحدیث  الحدیث  الرقم

  04  رواه البخاري ومسلم  "أو یمجسانه...یولد الطفل على الفطرة فأبواه   01

أخرجه ابن السمعالي في   .،)أدبني رب فأحسن تأدیبي(  02
  أدب اإلمالء

04  

  13  رواه مسلم  ).أن تلد األمة ربتها(  03
04  
  50  أخرجه مالك في الموطأ  )خالقأنما بعثت ألتتم مكارم األ(  

  51     )كم من تعلم القرآن وعلمهخیر (  05
  78  أخرجه الشیخان    .)بذات الدین تربت یداك...  تنكح المرأة ألربع لمالها(  06

07  
الخیر عادة والشر لجاجة، من یرد اهللا به خیرا یفقه في (

  )الدین
أخرجه ابن حیان في (

  )"صحیح
81  

  84  )أخرجه مسلم(  )أرقیهم) (الحاجة..بني أخي ضارعة؟  مالي أرى أجسام(  08
  86  )أبو داود(   )اعشر  ...ة ابن سبع سنین واضربوه علموا الصبي الصال:(  09

أو ...اهللا له في الجنة من غدا إلى المسجد أو راح  أعد   10
  100  )رواه البخاري(        راح

 1رواه ابن ماجة ج  )ن عنده وذكرهم اهللا فیم.....ما اجتمع قوم في بیت من ب  11
  101   225الحدیث رقم 

  169  أخرجه الشیخان  )فیما استطعتم(  12
  169  ). أخرجه الشیخان(  .....)نجن معاشر األنبیاء(  13
  195  ).أخرجه الشیخان(  )یا غالم سم اهللا وكل بیمینك وكل مما یلیك(  14
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 ونقصد بذلك تحدید المرحلة التعلیمیة للمحتوى وهي مرحلة التعلیم التحضیري مرحلة الوثیقةإلى ) 8-7(تشیر مربعات  -4
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لتشـیر ) 32-31-30-29(تقابلهـا المربعـات المرقمـة إسـتراتیجیة التـدریس إلى فئـة ) 28(یشیر المستطیل رقم  -9
  )محاولة الكتشاف -إثارة لمشكلة  -توجیه أسئلة (إلى عناصر هذه الفئة وهي على التوالي 

لتشیر إلى عناصر ) 36- 35- 34(المرقمة تقابلها المربعات  لتقویم اإلى فئة ) 33(یشیر المستطیل رقم  -10
 ). تقویم ختامي -تقویم بنائي  -تقویم شخصي   (هذه الفئة وهي 

III -ال غنى عنها في التحلیل الكمي من تسجیل المالحظات الكیفیة أثناء عملیة التسجیل :المالحظات. 

لعلوم في علم االجتماع  تحت أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه اإعداد هذا دلیل موضوعي أعد في إطار    
معتمدة في ذلك على تحلیل  تربیة الطفل في مرحلة التعلیم التحضیري تحلیل مضمون المنهاج الدراسيعنوان 

  .المضمون كأسلوب من أسالیب التحلیل
تشمل الصفحات الموالیة على مجموعة من الفئات وعناصرها وكذا التعریف اإلجرائي لكل منها، علما أن الفئة 

ي ظل سیاق أما مسألة الوحدات فقد اخترت وحدة الكلمة والجملة، كوحدة تسجیل ف اتفئمجموع من لمختارة هي ا
ات، وعلى هذا األساس فان الفئات وعناصرها قد حددت بنا على كلمات وجمل الفئات المحددة محل فئات الفئ

  .في الدراسة التحلیل
اءة االستمارة التي بین أیدیكم جیدا واإللمام بما یشتمل علیها من الموقرة قر نرجو من سیادتكم  وبناء على ما تقدم

  : عناصر ونقاط تفصیلیة
بین القوسین أمام التعریفات التي ترونها أنها ) 1(قراءة االستمارة  في ضوء الفئات وعناصرها ووضع عالمة   -

  .مطابقة للمفهوم الذي ورد في االستمارة
ذا وجدتم أي تعریف ألي فئة م - ن الفئات وعناصرها ال یطابق أو یتوافق مفهومه الوارد في االستمارة الرجاء وإ

  . بین قوسین أمام التعریف) 0(وضع العالمة 
ذا وجدتم أن هناك تعریفا یجب أن یعدل فالرجاء وضع العالمة  -  . بین قوسین أمام التعریف) X(وإ
 
 
 



 

 
 

 
الر 
  قـــــم

ـــات ــــ ــــــئــ ـــــات  الفــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــفئــ ــــ ـــــف الـ ــــریـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــع   العالمة  تـــ

فهي ، علیمیةیقصد بها تلك األبعاد والغایات والمقاصد المستقبلیة التي یرجى تحقیقها من خالل العملیة الت   األهداف   1
  :وتنقسم إلى، ود في سلوك التلمیذ التي یعول علیها في إحداث التغییر المقص

أو وصف لسلوك ، لطفل خالل إجراءات تعلیمیة معینةهي األداء المحددة الذي یكتسبه ا :هداف تعلیمیة
  .ینتظر حدوثه في شخصیة الطفل نتیجة لمروره بخبرة تعلیمیة

  .ظورة لموقف تعلیميهي غایة من :اإلجرائیةأهداف 
وما یعبر عنها التلمیذ بالحد ، هي نتیجة التعلم مقصودة تعبیر عن نتیجة العملیة التعلیمیة :أهداف سلوكیة

  .األدنى لألداء حیت یترجم ذلك إلى سلوك محسوس فكري أو حركي أو قیمي

(  )  

یم المتكاملـــة التـــي ینظمهـــا المنهـــاج فـــي التربیـــة ونقصــد بهـــا تلـــك األســـس القیمیـــة الفلســـفیة التـــي تشـــمل منظومــة القـــ   األسس   2
التحضیریة وتعمل على غرس القیم في نفسـیة الطفـل والمـواطن المـراد إعـداده فـي إطـار هـذه الفلسـفة وفـي ظلهـا ینمـو 

  :االتجاه والمیل عند الطفل نحو األشیاء حیث  تتجسد على شكل موقف أو سلوك وتنقسم إلى المعاییر القیم التالیة
  تنمیة معنى القانون واحترامه واحترام الغیر والقدرة على االستماع لآلخر الوطنیةالقیم 

  .ضمان التحكم في اللغات الوطنیة وتثمین اإلرث الحضاري للتراث الثقافي والحضاري لألمة الجزائریة  القیم الهویة
عیم مواقـــف االنســـجام االجتمـــاعي تنمیـــة معنـــى العدالـــة االجتماعیـــة والتضــامن والتعـــاون وذلـــك بتـــد القــیم االجتماعیـــة

  . واالستعداد لخدمة المجتمع
وذلك بتنمیة روح االلتزام والمبادرة وتنمیة حب العمل المنتج المكون للثـروة واعتبـار الرأسـمال البشـري  القیم االقتصادیة

  . أهم عوامل اإلنتاج، وتنمیة الفكر العلمي والقدرة على االستدالل والتفكیر النقدي
  غرس معاني اإلیمان في نفسیة التلمیذ : دینیةالقیم ال

  .غرس معاني الحب والعطف في نفسیة الطفل القیم النفسیة
  . غرس الخیر والبر في نفسیة الطفل: القیم الخلقیة

(  )  

ــه التلمیــذ أو كــال همــا معــا داخــل القســم وخارجــه أو داخــل المدر   األنشطة  3 ــم ویبذل ســة هــي كــل جهــد عقلــي وبــدني یقــوم بــه المعل
أو  تلك التدریبات التعلیمیة التربویة التي تنظم داخل الفضاء التربـوي ومـا .  وخارجها لتحقیق أهداف العملیة التعلیمیة

یمكــن أن تضــیفه للطفــل كنشــاط ترفیهــي تعلیمــي وذلــك فــي ظــل األنشــطة تربویــة تعلیمیــة مثــل المهــارات والتــدریبات 
و النشاط العلمي والتكنولوجي ودورها في .ساب والریاضیات والعلوم الطبیعیةالمتعلقة بالقراءة ونشاط اللغة والكتابة والح

البحث التصنیف االستنتاج حل مشكالت تنظیم بتمكن الطفل من ممارسة النشاط العلمي بالمالحظة التجریب المقارنة 
  .المالحظات والوصول بالطفل إلى التربیة البیئیة واكتشاف العالم البیولوجي اإلنسان الحیوان النبات

(  )  

وسائل ال  4
  علیمیةالت

المـنهج ومـا  األدوات التعلیمیة المتوفرة في الفضاء التربـوي مـن خـالل بـرامج واألنشـطة التربویـة التـي یقررهـاهي تلك  
لصــاق الصــور الصــور والرســومات  وظفـه مــن أدوات ووســائل مثــل األلعــاب التربویــة والزیــارات والــرحالت و و والرسـم وإ

  لتنمیة التفكیر واإلبداع لدي تلمیذ ، ...كتب المطالعة
  

(  )  

 إستراتیجیة  5
  التدریس 

التعلیمة، وقد تكون تلك اإلجـراءات مناقشـات أو اإلجراءات التي یتبعها المعلم لمساعدة تالمیذه على تحقیق األهداف 
وهـي كیفیـة أو طریقـة التـدریس التـي أ توجیه أسـئلة أو إثـارة لمشـكلة أو محاولـة الكتشـاف أو غیـر ذلـك مـن اإلجـراءات

  لم في تسییر التربیة في قسم التحضیري معیقررها المنهاج ویستفید منها ال

(  )  

ــ  التقویم  6 ق أهــداف العملیــة التربویــة بكامــل عناصــرها، وبیــان الضــعف والقــوة فــي الوســائل التــي معرفــة مــدى النجــاح فــي تحقی
صــالح أي اعوجــاج یعـوق تحقیــق هــذه  ــق هـذه األهــداف، وذلــك للعمـل علــى تطویرهــا وتحسـنها، وإ اسـتخدمت فــي تحقی

  األهداف كاملة أو بعض عناصرها

(  )  

  :المالحظات
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  :وبعدحتية طيبة ) ة(سيدي املعلم 

 ،يحتليل مضمون املنهاج الدراس–تربية الطفل يف مرحلة التعليم التحضريي : دراسة املوسومة بعنوانالستقوم الباحثة ب   
خدمة للغرض العلمي الذي وضع  الذي بني  يديكستبيان اال أسئلة بكل صراحة وموضوعية على  اإلجابة راجية منك 

يف  علما أن البيانات املوجودة وأحيطك   ،ان الذي تراه مناسبايف املك) ×(وذلك بوضع  العالمة ،من أجله
   اونكوشكرا جزيال على تع ، تبحلللغرض العلمي لسرية وال تستخدم إال  االستبيان 

I 
  أنثــــي                              ذكــر         :الجنـــــس  -2
 .........:الســــــن  -1

  لسانسل                 انـويالثة ثث                       متوســطرابعة   :ؤهل العلميالم -3
  : .....................................................................ذكـرآخـر ی  
  سنة 11أكثر من            سنوات10                سنوات 5 :رةعدد سنوات الخب -4

ن كان  : في الفراغ اآلتي سنوات العملعدد  تذكـرقل أو أكثر أوإ
….................................................................  
            سنتان           نـة   س:بالقسم التحضیري كسیدر عدد سنوات ت -5

ن كان  : في الفراغ اآلتي تذكـرنتین من سأكثر وإ
…..................................................................  
  نعم                    ال       ؟كیفیة التدریس بالقسم التحضیريتكوین في دورات هل تلقیت  -6

     :إذا كانت اإلجابة بنعم ففي ماذا یتمثل       
  ریسالتد استراتیجیاتفي     - أ



 

    خصائص وحاجات طفل المرحلةفي معرفة ندوة  - ب
  : ...........................................ذكــــرآخـــر ی -ج

  
  أبدا   نادرا  یانا أح  غالبا   العبارات  الرقـــــم

  األهداف مجال  -1
          شتمل األهداف على األهداف التعلیمیة والتربویة والسلوكیة ت  1
          وضوح األهداف التعلیمیة وكتابتها في مقدمة الصفحة لكل درس  2
صدق األهداف في التعبیر عن طبیعة الطفل المرحلة وخصائصه وحاجاته   3

  ومشكالته 
        

ة واالجتماعیة ومراعاتها للمیول تالءم األهداف مع مستویات األطفال العقلیة والنفسی  4
  .واالستعدادات

        

تحول األهداف بعد العملیة التعلیمیة إلى الغایة المنظورة  وترجمة ذلك إلى سلوك   5
  محسوس فكري أو حركي یمارسه التلمیذ  

        

          والتخیل   تنمي األهداف التفكیر العلمي البناء الذي ینمي مهارات اإلبداع   6
   ألسسمجال ا -2

          المنهاج وضوح النظریة التربویة وقوانین التعلیم التي یقوم علیها   7
          تسلسل األفكار من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد  8
          تؤكد األسس قیم االنتماء للوطن واالعتزاز به   9
حسن وبعث قیم توجه األسس في ثنایاه التلمیذ إلى التغییر المستمر إلى السلوك ال  10

  ..تسامح التعاون و ال
        

تنمیـة الصـفات الالزمـة للمـواطن الصـالح والتـي تعمـل علـى نفسـیة الطفـل القیم غرس   11
وفي ظلهـا ینمـو االتجـاه والمیـل عنـد الطفـل الفلسفة حیث هذه إطار المراد إعداده في 

  .نحو األشیاء حیث  تتجسد على شكل موقف أو سلوك

        

ات االجتماعیة حیث یمیل الطفل بطبیعته للحیاة مع الجماعة، ونجد تنمیة العالق  12
التالمیذ بصفة خاصة یمیلون للتجمع بعضهم مع بعض للعب أو التسامر أو ألي 

  .غرض آخر

        

  األنشطةمجال  -3
مهارات التفكیر اإلبـداعي وحـل تنمیة مثل مهارات التالمیذ في قررة الماألنشطة  تنمى  13

  ة علمیةالمشكالت بطریق
        

 مومراعاة حاجاتهمن حیث ل اطفلمستوى العقلي لألالمقررة ااألنشطة تناسب   14
 وتنشط العملیة التعلیمیةللتعلم  مهفعمما یدواستثارتها وتنمیة میول جدیدة،  هممیولو 
  الفاعلیة والدوام ب

        

        اقــف صــفات المواطنــة الصــالحة بشــكل كبیــر والتــدریب علیهــا فــي مو األنشــطة  تنمــي  15



 

  .ذات معنى وداللة
ــــذ  ي وتقــــوينمــــت  16 ــــة والجســــمیة للتالمی طــــالق الصــــحة العقلی قــــدرات العقــــل المبتكــــرة وإ

  .والخالقة
        

          .اع بوقت فراغهم إلى أقصى حد ممكنالتالمیذ على االنتف تساعد  17
           .واالبتكار التفكیرالفرص أمام التالمیذ الختیار وتجریب قدراتهم على  تتح  18

  علیمیةوسائل التمجال ال -4
          .مقررحیث یتناسب توزیعها في ال أماكنها المناسبةتوجد   19
          من البیئة المحلیة للطفلاشتقت   20
          الصور والرسومات مزودة بمفتاح لتسهیل قراءة الصور والرسومات  21
فــي بتحقیــق ت ...مــن صــور ورســومات وأشــكال ولوحــات وزیــارات والــرحالت ة تنوعــم  22

  .المقررالمحددة في أهداف 
        

          .تتناسب الوسائل المستخدمة مع أهداف المقرر وتتصل بالموضوعات المقررة  23
          .  اإلعداد والدقة الفنیة وتعتمد على مادة علمیة صحیحة وحدیثةو جادة اإلب تتمیز  24

  مجال إستراتیجیة التدریس  -5
          تبطة باألهداف المراد تحقیقهامر تتالءم والمحتوى المقرر   25
          . تراعى الفروق الفردیة بین التالمیذ  26
          .مما یجعلهم إیجابیین أثناء التعلمواتجاهاتهم لتالمیذ تتالءم ومستوى ا  27
          تتیح للتالمیذ الممارسة العملیة للسلوكیات المراد تعلمها   28
          .لتعلم تستثیر دوافع التالمیذ وتشوقهم إلى ا  29
عـن الحقـائق والمجهـوالت مـن  نفسـه یبحـثطفل لكي یعلم للالتعلم الذاتي فرصة تتیح   30

  مصادرها المختلفة،   
        

  مجال التقویم -6
          التالمیذ في الجوانب المختلفة تحصیل حدد مستوى ی  31
          . یحقق األهداف التعلیمیة المحددة  32
           یمي تصحیح المسار الفعل التعل  33
           ثیر دافعیة التعلیم للمزید من التعلیم والتفكیر ی  34
          فعیة األطفال للتعلم والتفكیرتثیر األسئلة دا  35
 تقویم ختامي یستهدف الوقوف على مدى ما تحقق من أهداف المنهج الدراسيهناك   36

  .مما یحقق أهداف المنهج الدراسي المقرر
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  .سطیف  –سفاري میلود جامعة فرحات عباس : د.أ* 
  .بن السعدي إسماعیل  جامعة قسنطینة: د.أ* 
  .السعید بن یمینة جامعة مسیلة : د* 
  .ة  جامعة مسیلة یمبي نسلغری: د* 
  .دروش فضیلة جامعة المسیلة: د* 
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  .بن السعدي إسماعیل  جامعة قسنطینة: د.أ* 
  .السعید بن یمینة جامعة مسیلة : د* 
  .ة  جامعة مسیلة یملغریبي نس: د *
  .برو محمد جامعة المسیلة : د.أ* 
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