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  اىل من اكنت بدرا يف ساميئ زهرة يف بسـتاين نورا يف عيين نسـامي ينعش منبع احلب و 

  نضحك ايف اىل من بكت ل احلنان روح احلياة القلب النابض ابلعزمية و الارادة و البلسم الش

  .ارقت لننام سهرت لنشفى حزنت لنفرح 

*رمحة علهيا ألف أيم*اىل اليت ارتشفت من حناهنا و رافهتا رحيق احلياة اىل  

 اىل نبع العطف و احلنان

و انتصار و إسالم أسامة إميان: و بنايت  أبنايئاىل سـندي يف احلياة زوجيت العزيزة دنيا و   

إحساققرة عيين ابين الصغري  إىل   
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  مقــدمة

  يدــƢه
  .كاليةــاȉɋ:أوال 
 ية الدراسةــأǭ: Ƶانيـا

  الدراسة ȣداـأǭ:ȽالǮــا
  تيار موȑوع الدراسةـدواعي اخ :رابعــا
  اɉساسية للدراسة ماȽيـاملف :خـامسـا
  ابقةـاǧ السـالدراس :سـادسـا
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  :تǄــǐǊد

 يمكƕ ǐǕ Ǉاƚơ الƤوƼ Ưي كما ǋو متعارƻ عليƼ Ǌي الơƕوƚ أالجتماعية ال

لم تولƥ لǊ جملة مǇ التساƌالƘ وأǇ تكوǉƥǋ Ǉ الƲاǋرƖ تƛير  ƥراسة ƲاǋرƖ معينةÜ ما

اǋتمام الƕاƚơ وƼي ƥǋا الƮƽل تƱرقنا ƍلƮ Ǐياƹة اإلشكالية وتƥơيƥ أǋمية الƥراسة 

 Ɣاƕا وأسǌƼاƥǋتياروأƤا  ƾأما متعلÜ راسةƥيم الǋاƽم Ǐلƍ ƾرƱم التƛÜ ƚơƕال Ƴموضو

 Ǉضيرية ولكơية التƕالترƕ ƾيمية تتعلƥأكا Ƙراساƥ Ǐر علƛة لم نعǀƕالسا Ƙراساƥالƕ

عƛرنا علƥ ǏراساƘ مجاورƖ لمǌƽوم الترƕية التơضيرية تتعلƕ ƾرياƯ اƽƱǕال مƑƼ Ǉة 

ة الƛالƛة ولتǀارƔ المƽاǋيم اعتمƥنا العمرية اǕولǏ والƑƽة العمرية الƛانية والƑƽة العمري

الƥراساƘ التي تتعلƕ ƾرياƯ اƽƱǕال مǇ الƑƽة الƛالƛة السƤ ǇمƩ سنواƘ وǋو 

  .أمƱƮلƠ عليǊ عنƥنا ƕالترƕية التơضيرية

Ǘوƈ: الدراسـإشك ƕǐـالƕ    

 ǋو رجل الƥƺ ومƛ Ǉم يكوǇ مƱلوƕا أǇ أǇ الƽƱل ƛاƼ Ƙƕي اƔƥǕ السيكولوجي

التنشƑة  ǋكƦا تجيء Ƽي تơمل مسƌولية تشكيل المستƕǀل الǀوǐ المكيÜǇتنعƥǀ عليǊ اǓمال 

Ɩƨي مكانة متميƼ االجتماعية ƥراƼأ Ǐلƍ ƴة المجتمƼاǀƛ لǀن ƻƥǌا تستǌنǕ Ý ǇيƦاǋ  يوكل

 ƴالمجتم ƻاƥǋأ Ǉأساسي م ƻƥǋ مةǌالم ǉƦǋ يƽƼ Ǌامتƥواست ǉورƱوت ǉناءƕ مǌليƍ

 ƥơ Ǐة علƽلƤومت Ǌمƥǀمت ǇراƮسواءاإلنساني المعا  ƾيǀơت Ǌي وسعƼ Ǉيكو ǊنǕ

  .االǋƥƨار ƥوǇ التƤلي عǇ تƽرǉƥ وƦاتيتǊ االجتماعية

وعلǏ اعتƕار أǇ العنƮر الƕشرǋ ǐو أساƩ كل تنمية وتŋƥǀم يمكǇ أǇ يتم Ƽي  

المجتمƴ لƦا يتوجƔ مƕ ǉƥالƕƤراƘ والتƥريƔ الǐƦ يǋƌلƥǕ Ǌاء ƥورƱƕ ǉريǀة ايجاƕية 

الƕشرية جميƴ عناƮر الƛروƖ الƕشريةÜ والتي مǇ  لƥƤمة المجتمơ Ýƴيƚ تشمل التنمية

 Ɩارƨو Ƙضǌالتي استن Ƙاراƕي االعتǋو ƥƺم رجال ونساء الǌƽƮوƕ الƽƱǕا اǌينƕ

الوساƑل وتơريǁ اإلجراءاƘ الواجƕة ƍلǏ التكƽل ƕالƽƱل  إلعƥاƥ الترƕية الوƱنية
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ƥ Ǉول العالم الجƨاƑرƼ ǐي المرơلة التơضيرية Ʀلǁ الǇ النƲام التعليمي Ƽي أƥ ǐولة م

ǎƥم Ǐكم علơلل ǉƥاعتما Ǉمعيارا يمك  Ǐلƍ ƥلƕ كل Ǐيسع ǁلƦ ضوء Ǐوعل Üمƥǀالت

  .االǋتمام ƕمناǋجǊ الترƕوية مǇ أجل تơسيǇ نواتجǊ كمŅا ونوعŅا

ولƥǀ شكلƘ عتƕة اǕلƽية الƛالƛة معركة شرسة شملƼ Ƙي المǀام اǕول االستƛمار Ƽي 

 ǐشرƕالمال ال Ʃل(رأƽƱكل تنمية) ال Ǉكو Üيةƥرƽالتنمية ال Ǐأساسا عل ƥتعتم  Ǉكلما كاƼ

مǇ تƥǀم علمي  الƽرƥ واعيا ƕمجرياƘ اƥơǕاƚ ومواكƕة التƺيراƘ الơاƮلة Ƽي العالم

 ǐالضرور Ǉاليوم م Ǐơأض ƥوق Üعجلة التنمية ƴƼƥ يƼ ǁلƦ مǋوتكنولوجي كلما سا

ƥمساع Ǐالعمل عل ÜولةƽƱي عالم الƼ ǇيƮتƤوالم Ǉتميǌوالم ǇيƼالمشر Ǐل علƽƱال Ɩ

الǐƦ تسمơ  ƠتǏ يجتاƨ مراơل الƽƱولة Ƌƕماơ ǇتǏ يتسنǏ لǊ مواكƕة التƺيراƕ Ƙالƥǀر

             .قƥراتǊ العǀلية ونموǉ الƽكرǐ واالجتماعي

 لƦا تعتƕر الƽƱولة مǇ أǋم المراơل اǕساسية Ƽي نمو اإلنساơ Ý Ǉيƚ تتشكل

 ǐرƱƼ لƽƱ لةơالمر ǉƦǋ يƼ وǌƼ ǊيتƮƤلش ǏولǕا Ơمǚالم Ǌراتƥوتنمية ق Ǌل تشكيلǌيس

Ǌاراتǌسية أو ومơ ليةǀع Ƙل  سواء كانơم المراǋأ Ǉولة مƽƱلة الơمر ƥوتع Üيةƥجس

الموالية Ƽي ترƕية الƽرƥ وتنشƑتƽƼ ÜǊيǌا تƺرƩ المƕاƏƥ والǀيم واالتجاǋاƘ التي تشكل 

 Ƌيǌلة تتơالمر ǉƦǋ يƼو Üا ناضجاƥرƼ ƠƕƮر ويƕما يكƥل عنƕǀي المستƼ ƥرƽال ǁسلو

ستعƥاƥاƘ النƽسية والƽكرية لƕǀول كل ما ǋو مرƹوƼ ƔيǊ ومƕơوƼ ÝƔالƽƱولة ǋي اال

الƽترƖ الƨمنية التي يتم مǚƤ Ǉلǌا تشكيل كياǇ الƽرÜƥ وأƼ ƋƱƤ ǐي Ʀǋا التشكيل يعتƕر 

 ƴجمي Ǐسيء عل ƥوƥمر Ǌل Ǉويكو Ɩترƽال ǉƦǋ ƥعƕ يماƼ Ǌعلي Ɣلƺالت ƔعƮيا يƕر سلƛƌم

ƴ الǐƦ يتƽاعل ƼيÜǊ والجǌل ƕمتƱلƕاƘ الƽرǚƤ ƥل مراơل عمر الƽرƥ وعلǏ المجتم

 Ǉƍ ÜǊƕ والعناية Ǌيتƕي ترƼ اءƱƤǕا Ǉم ƥيƥالع Ɣارتكا Ǐلƍ تماơ ǐƥƌولة يƽƱل الơمرا

ƍعƥاƥ اƽƱǕال وترƕيتǌم Ƽي ǉƦǋ الƽترǋ Ɩو ƍعƥاƥ لمواجǌة التƥơياƘ المستƕǀليةÜ ومǋ Ǉنا 

تنشƑة الƽƱل ƥاƤل اǕسرƖ تǌƲر أǋمية الترƕية التơضيرية Ƽي ƥơƍاƚ تƺيراƼ Ƙي 

  .الوƲاƻƑ اǕساسية التي تƥƌيǌا اǕسرƖ وƤارجǌا ƥوǋƍ Ǉمال



 كاليةــȉɋديد اـƠ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐صȰ اɉوȯ ـــالف

 
 

-3- 

  Ɩور االجتماعي للمرأƥال Ǐية علƥاƮاالجتماعية واالقت Ƙيراƺلت Ǉكا ƥوق

Ü اجةơƕ ƘơƕƮوأ ÜƖسرǕا ƻƑاƲو ƘƮلǀية تƥاƮاالقت ƘاعاƱǀي الƼ ا للعملǌروجƤƕƼ

ǌƲƼ Üرƥ Ƙور الơضانة ورياƯ اƽƱǕال ƍلǏ مƌسساƘ أƤرǎ تشاركǌا Ƽي تنشƑة الƽƱل

 Ǉالس Ǉل مƽƱرعاية الƕ ƭتƤ6 -3التي ت  Ǉيƕ ǏƱوس Ƙسساƌة مƕاƛمƕ يǋو ÜƘسنوا

اǕسرÜƖ والمƥرسة تساǋم Ƽي تنمية الƥǀراƘ والƮƤاƭƑ التي تساعƥ الƽƱل علǏ التعليم 

Ưعƕال ƟرƮ ƥوق Üƥعƕ يماƼ اميƲولة  النƽƱلة الơروا مرƕوية واعتƕتر Ɩا ضرورǌنƋƕ

 Ƴتم علماء االجتماǋا ƥوق Üƥعƕ يماƼ ƥرƽية الƮƤش Ǌعلي ƨترتك ǐƦال ƩساǕا Ɩكرƕالم

ǉƦǋ المرơلة والتي مǇ  وعلماء النƩƽ والترƕية والمƽكروƕ Ǉموضوƍ Ƴعƥاƥ الƽƱل Ƽي

شƋنǌا أǇ تƮنƴ رجل المستƕǀل والمنƲومة الترƕوية الجƨاƑرية أƥركƘ قيمة الƽƱل 

وقƥ تƱور مǌƽوم التعليم ƍلǏ مǌƽوم الترƕية Ɩ ÜوƮƕورƖ أƭƤ أǋمية الƽƱولة المƕكر

Ǉال مƽƱǕا Ǉأ Ǐوجية علƹاƥيƕالرسمية وال ƾƑاƛالو ƘƮن ƚيơ5  Ǐلƍ Ƙ6سنوا  Ƙسنوا

يستƽيƥوǇ مǇ الترƕة التơضيرية ơتǏ يǋƌلǌم الƤƥول ƍلǏ السنة اǕولǏ مǇ التعليم 

رơلة العمرية االƕتƥاƑيÜ ويعوƥ االǋتمام ƕالترƕية التơضيرية ƍلơ Ǐساسية وأǋمية الم

التي يستǌƼƥǌا Ƽ ÝالƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة ينتǀل مǇ الجو اǕسرƍ ǐلǏ مơيƱ المƥرسة 

Ƽيعمل علǏ تǌيƑتǊ لتŇƕǀل المơيƱ الƥراسيÜ كما يعمل علǏ استƥراǁ جوانƔ النƼ ƭǀي 

 Ǐو يسعǌƼ ÜǊمكانياتƍو Ǌوميوال ت Ǌراتƥق ƻة الكتشاƮرƼ Ǌل Ɵتتا ƚيơÝسريةǕية اƕالتر

لƽƱل Ƽي اكتساƔ مǌاراƘ وƕƤراƘ جƥيÜƖƥ كما تركƨ أƥǋاƻ الترƕية ƍلǏ مساعƖƥ ا

التơضيرية علƦ Ǐاتية الƽƱل وƼرƥيتǊ واستƛارƖ تƽكيرǉ اإلƥƕاعي وتشجيعǊ علǏ التعƕير 

 ƠالƮ يلƕي سƼ مǌاتƕƹر Ưعƕƕ يةơم التضǋƥنيا وتعويƥƕ الƽƱǕورعاية اÜ ƻوƤ Ǉوƥ

  . وجمال الƕƱيعة الجماعة واللعƔ مƴ اƤǓريǇ وتƦوƾ الǇƽ الموسيǀي

وعلƮ ǏعيƤƈ ƥرÜ أǌƲرƘ نتاǉƦǋ ƝƑ الơƕوƚ نƽسǌا أŇǇ االلتơاƕ ƾالترƕية 

التعلم /يجعل اƽƱǕال أقƥر مƹ Ǉيرǋم علǏ التكيƻŇ مƴ نشاƱاƘ التعليم التơضيرية

  .وƤƕاƮة Ƽي أƥواƘ التعلم اǕساسية
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 Ǉنا أƼا عرƦƍ50و% Ǖا Ƙماني سنواƛي الƼ ǇŇيتكو ƥالراش ƥرƽكاء الƦ Ǉم Ǉم Ǐول

العمرÜ أƥركنا أǋمية االستƛمار Ƽي الƽƱولة المƕكرƖ مǚƤ Ǉل ما توƼرǉ الترƕية 

  .التơضيرية مǇ رعاية وترƕية

 انǚƱقا مǇ أǋمية الترƕية التơضيرية وأǋمية المرơلة العمرية التي يتم ǌƕا

ƻاƥǋǕا ƾƼتوا ǎƥوم ƖسرǕاƕ ƾيƛا الوǌƱاƕل وارتƽƱال Ɩياơ يƼ لةơم مرǋا أǋارƕاعتƕ 

المسŽƱرƼ Ɩي الترƕية التơضيريةÜ مƴ ما تلǀاǉ الƽƱل Ƽي اǕسرƖ وƕناء علƦ Ǐلǁ تǌƲر 

أǋمية تنشƑة الƽƱل وعǚقتǌا ǋƋƕم مƌسستيǇ مجتمعتيǇ اǕسرƖ والمƥرسةÜ تơاول 

الƥراسة الơالية أǇ تجعل مǇ العǚقة ƕيǇ الترƕية التơضيرية والتنشƑة االجتماعية Ƽي 

Ʀم لǌƼليل وơت ƨمرك ƖسرǕل اƌالتسا Ǉم ƦƤا تتǌنƎƼ ǁل:  

 ما ǋي انعكاساƘ الترƕية التơضيرية علǏ التنشƑة االجتماعية للƽƱل ƥاƤل 

Ƴǚقǘا لǌال معلميƌس ÞƖسرǕا.  

  :وقƥƥơ ƥنا لƦلǁ مجاال ƨمنيا وعينة مǇ أجل اإلجاƕة علǏ اǕسƑلة الƽرعية اǓتية 

 االجتماعي Ƽي اǕسرÞƖانعكاساƘ الترƕية التơضيرية علǏ نمƱ التƽاعل  ما ǋي -

انعكاساƘ الترƕية التơضيرية علǏ منƲومة الǀيم اǚƤǕقية للƽƱل Ƽي ما ǋي  -

 ƖسرǕاÞ  

- Þ ǐوƽير الشƕالتع Ɩارǌم Ǐضيرية علơية التƕالتر Ƙي انعكاساǋ ما  

- Þ ƖسرǕي اƼ يةƥالمعاملة الو ال Ɣأسالي Ǐضيرية علơية التƕالتر Ƙي انعكاساǋ ما 

ƙاـǐǆا: ǉƈالدراسـ ƕǐǄـƕ  

Ǉأ Ǉيمك ǐƦور الƥال Ơلتوضي ǊاتƦ Ƴمية الموضوǋي أƼ راسةƥمية الǋأ Ǐوم  تتجلǀت

Ǌƕ لƽƱة االجتماعية للƑي التنشƼ ضيريةơية التƕكما التر ÜƖسرǕل اƤاƥ تيارناƤا ƴوق 
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الوسƱ المƥرسي عموما  لƦǌا الموضوƕ Ƴكل قناعة انǚƱقا مǀơ ǇاƾƑ واقعية معاشة Ƽي

  .والǀروǐ والريƽي ƮƤوƮا

Ǐلƍ اǌالتي تولي ƴالمواضي Ǉا مǋارƕاعتƕ راسةƥال ǉƥǋ ميةǋأ ǇƎƼ اƥǋ Ɣجان 

وƨارƖ  المنƲومة الترƕوية أǋمية كƕيرƖ نƲرا لكوǇ اإلơǚƮاƘ الترƕوية التي اعتمƥتǌا

 Ǉيƕ Ɩƥالممت Ɩترƽال Ƙنية جعلƱة الوƕ2009التر Ǐلƍ2014 Ɩترƽي الǋ  اǌيƼ رƲالتي ينت

Ƽ ǐضيرơارية التعليم التƕجƍنيةتعميم وƱالو Ƙسساƌي كل الم ǁلƥة  وƑيǌت ƻƥǌƕ

Ǉس Ǉيƺالƕال الƽƱǕ5ا ƔساليǕا Ǉيƕ Ɯƨي تعليم يمǀلتل Ƙي علوم  سنواƼ ةƛيƥơوية الƕالتر

ƥơيƛة لمسايرƖ المǀارƕة الجƥيƼ Ɩƥي  الترƕية والعƮرنة وƥلƕ ǁاستƥƤام وساƑل تكنولوجية

ƘراƕƤوال Ƙاراǌوالم Ƙالتعلما Ɣاكتسا.  

 ǋي الƱƤوƖ اǕساسية Ƽي العملية الترƕوية ǇǕ الترƕية التي تعƥ الƥƕاية الơƮيơة

تơرم الƽƱل الشعور ƕاǕمǇ والƱمƋنينة والمƕơة تجعلǊ عƥوانيا ƹير قاƥرا علǏ التعامل 

ǇريƤǓا ƴم.  

 تعǉƦǋ ƥ المرơلة مرơلة االنƕƱاعاƘ اǕولǌƼ Ǐي مرơلة ǋامة لعملية الترƕية

وتƛƋيرǋا  ية السنواƘ اǕولƼ Ǐي عمر اإلنساǇاالجتماعية ويشير معƲم المرƕيƍ ǇلǏ أǋم

ومǋ Ǉنا  مراơل ơياتǊ الواضƼ Ơي ơياتǊ ومستƕǀلƦƍ Ǌ تعƥ اǕساƩ الǐƦ تƕنǏ عليǀƕ Ǌية

 Ǉم ǉرƼل لما توƽƱية الƮƤي شƼ ǏولǕا ƱوƱƤي رسم الƼ امةǋلة أساسية وơمر Ƙƥع

العǀلية والجسمية ƍمكاناƘ تƽتƱ ƠاقتǊ وقƥراتǊ  عاية وơاجاƕƱ Ƙيعية وما تƥǀمǊ مǇر

Ưم رياǌتالي تسƕل  واالجتماعية وǚƤ Ǉال اجتماعيا مƽƱǕا ƻي تكييƼ الƽƱǕا

 Ǐم علǌتƑيǌت Ǐالسلوكية التي تعمل عل ƱنماǕا Ǉالعمل الجماعي وتكوي Ǐم علǌƕريƥت

  .التƽاعل مƴ المجتمƴ تƽاعǚ سليما
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 ƕـداف الدراسـƙ:ǉƈاـƙال 

ƭيƤة وتشƼمعر Ǐلƍ راسةƥال ǉƦǋ Ǐة التي  تسعƑعملية التنش ƥعاƕوأ Ǉمضامي

ƖسرǕل اƤاƥ اǌضيرية وانعكاساتơية التƕا الترǌيƥƌت  ǉƦǋ ورƥو ǐرƑاƨالج ƴي المجتمƼ

شƮƤية اƕǕناء وتنميتǌا وتوجيǊ سلوكǌم وƍعƥاǋƥم Ǖشƺال أƥوارǋم  المƌسسة Ƽي ƕناء

 يريةÜوƦلǁ مǚƤ Ǉل ƍلǀاء الضوء علƥ Ǐور الترƕية التơض. االجتماعية الوƲيƽية

 Ǉم وتكويǋƥاƥعƍناء وƕǕة اƑي تنشƼ اǌƕ ومǀار التي تƛǓوار واƥǕا Ǐعل ƻالتعر

 Ƽي مƥǀمة مƌسساƘ التنشƑة االجتماعية اƤǕرǎ وتƻǀ الترƕية التơضيرية شƮƤياتǌم

التي تơتضǇ اƕǕناء وترعاǋم وتلǀنǌم أسƩ الترƕية ومƕاǌƑƥا والمƛل والǀيم االجتماعية 

 ƚơقية التي يǚƤǕوية واالجتماعية واƕا الترǌتƽيƲل وǚƤ Ǉم ǁلƦو ƴا المجتمǌعلي

  .لتنشƑة اƕǕناء

 ÜƘناء والمجتمعاƕǕا Ɩياơ يƼ مةǌيوية المơال Ƙالموضوعا Ǉم ƥة تعƑالتنش Ǉƍ

 Ǉوية يتم عƕالتر ǊمƲون ƴالمجتم Ƙسساƌم Ǉيƕ لةƥاƕقة المتǚر العƮأوا Ǐعل ƲاƽơالƼ

لة لǌاÜ ولعل مǇ أǋمǌا التنشƑة االجتماعية Ʊريƾ أƥاء تلǁ المƌسساƘ للوƲاƻƑ الموك

. وƍعƥاǋƥم لكي يضمǇ المجتمƴ مǚƤ Ǉلǌم مستƕǀلǊ وتƥǀمǊ التي تتجسƼ ƥي تǌيƑة اƕǕناء

ومƌسساƘ المجتمƴ اƤǕرǎ للمƽاǋيم واǕساليƔ  الترƕية التơضيرية لƦا ƥƍ ǇƎƼراǁ أǋمية

وƾƼ الضواƱƕ االجتماعيةÜ  الترƕوية الơƮيơة يƥƥơاǇ اǋتمامǌا ونجاǌơا ƕتنشƑة اƕǕناء

 ǎƥة ومƑي التنشƼ ضيريةơية التƕور الترƥ ƚơƕالية لơراسة الƥال ǊتƥƮا ما قƦǋو

 Ƙسساƌا المǌرعƨيم التي تǋاƽوالم Ƙوالممارسا ƻاƥǋǕا ƴا مǌǀƼا وتواǌانسجام

  .االجتماعية اƤǕرƼ ǎي نƽوƩ اƕǕناء

ƑرÜǐ اǕمر الǐƦ سيƴƼƥ وعليǊ تكمǇ أǋمية التنشƑة االجتماعية Ƽي المجتمƴ الجƨا

مƌسساƘ التنشƑة االجتماعية للǀيام ƥƕورǋا المتكامل تجاƕ ǉناء مجتمƴ متشƕ ƴƕالǀيم 

  .الناƼعة وتجنƔ مƤاƱرǉ السلƕية
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 Źمجتمعا Ɣقري Ǉمƨ Ǐتơالماضية و ƥوǀوال العƱ ǐرƑاƨالج ƴل المجتمƲ ƥǀل

وقƥ ) اǕسرƖ والجامƴ( منƺلǀاŹ اقتƮرƘ التنشƑة االجتماعية ƼيǊ علǏ المƌسساƘ التǀليƥية

تƥاƤلǉƦǋ Ƙ المƌسساƼ Ƙي الوقƘ الراǇǋ مƴ مƌسساƥơ Ƙيƛة أƤرǎ منǌا المƥرسة 

ƾاƼوجماعة الر ƨاƽالتلƕ Źǚƛم ممǚل اإلعƑسريعة  ووسا ƖورƮƕ اǋرƛر أǌƲ والتي

ووضوƼ Ɵي التنشƑة االجتماعية Ƽي المجتمƴ الجƨاƑرƽƮƕ ǐة عامة والريƽƮƕ ƻة 

ƕسƔƕ تƮاƥم الǀيم الǀƛاƼية Ƽي  انǌƕا سلƕاŹ علǏ ترƕية اƕǕناءوانعكاساƕ ƘعƯ جو ƤاƮة

Ʀǋا المجتمƕ ƴيǇ قيم متوارƛة وقيم واơƕ ƖƥƼكم تƛƋير ƕعƯ مƌسساƘ التنشƑة 

  .االجتماعية

 Ǐضيرية علơية التƕالتر Ƙا تتناول انعكاساǌكون Ǉا مǌميتǋراسة أƥال ǉƦǋ ƥوتستم

ة عامǊ والƕناء اǕسرƽƮƕ ǐة لجƨاƑرƼƽƮƕ ǐي ƕناء المجتمƴ ا التنشƑة االجتماعية للƽƱل

  .ƤاƮة

 Ƙيراƺالمت ǁتل Ǉع ƻي الكشƼ ورơراسة تتمƥال ǉƦǋ ميةǋأ ǇƋƼ ǁلƦ ي ضوءƼو

التي Ƽ Ƙƛƥơي أساليƔ التنشƑة االجتماعية وأƛر الترƕية التơضيرية Ƽي ƍعƥاƥ وƕناء جيل 

اكتساǊƕ لتلǁ  سليم قاƥراŹ علǏ المساǋمة الƽعلية Ƽي ƕناء المجتمƴ وتƱويرǉ مǚƤ Ǉل

المعارƻ والǀيم التي يتلǀاǋا ƕواسƱة مƌسساƘ التنشƑة االجتماعية وتجنƔ اƛǓار السلƕية 

  .Ƽيǌا 

 أǇ الوƲيƽة اǕساسية والرƑيسية للترƕية التơضيرية ǋي التنشƑة االجتماعية لƕǖناء

جيǊ التي تعتمǋƥا الترƕية التơضيرية التي تƛƌر Ƽي ƕناء شƮƤية اƕǕناء وتشكيلǌم وتو

ƴا المجتمǋرǀمة االجتماعية التي يƲنǕوا ƥواعǀال ƾƼم وǌي  سلوكƼ يةƕالتر ƘانعكاساƼ

نƲراŹ لما  التنشƑة ƹالƕاŹ ما يترƮƕ ǁماتǊ الواضơة علǏ الƽرƼ ƥي مراơل ơياتǊ الǀơǚة

Ǌياتơ ةǌلمواج ƘراƕƤو ƻمعار Ǉم ǉاǀيتل.  
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Ƙǚاعƽوالت Ƙقاǚالع Ƴنو Ʃجماعة  ويعك Ǉيƕ االجتماعيةǇقراǕور كل  اƥو

عضو Ƽيǌا وشƮƤية المرƕية وƥورǋا Ƽي عملية تƥƋيƔ وتƥريƔ اƕǕناء وتوجيǊ سلوكǌم 

ǊمتƲوأن ƴالمجتم ƥقواع ƾƼو.  

 ǇقراǕجماعة ا Ǉيƕ ةǀƼالمتوا Ƙقاǚل العƲ يƼ ة االجتماعية التي تتمƑالتنشƼ

  .ومعلمة الروضة تƥ ǐƥƌوراŹ مǌماƼ Źي توجيǊ اƽƱǕال

ǇƋƕ ولǀويمكننا ال  Ɩكرƕالم Ɩƥل المǚƤ ويةƕا الترǌامǌم ǐƥƌضيرية تơية التƕالتر

ƥرƽال Ɩياơ Ǉما مƥعن Ǉولك  Ƙي جماعاƼ Ɯالولو Ǐلƍ رƱي العمر يضƼ ƥرƽم الƥǀيت

 ƘسساƌأومǎرƤ ǐوƕا الترǋورƥ ǐƥƌت  ƥرƽوار الƥأ Ɩلورƕ يƼ Ƙسساƌالم ǉƦǋ مǌتس Ʀƍ

ستƱيƮƼ ƴل ƥور الترƕية وال ن. وشƮƤيتơƕ Ǌيƚ يكوƼ ǇاعƼ Źǚي الواقƴ االجتماعي

التơضيرية عǇ اƥǕوار الترƕوية للمƌسساƘ اƤǕر نƲراŹ لوجوƥ التكامل المنǀƱي 

ƖسرǕا اǌة ومنƼكا ƴالمجتم Ƙسساƌا مǌƕ ƴلƱوية التي تضƕام الترǌالم Ǉيƕ والعلمي.  

أولǏ المƌسساƘ التعليمية الترƕوية التي تơتضǇƍ  Ǉ الترƕية التơضيرية تمƛل

Ǖا ƥعƕ ناءƕǕا ŹيراƺƮ لƽƱال Ǐǀي تتلǌƼ ƥرƽماية الơاني لƛاعي الƼƥال ƱƤي الǌƼ Ɩسر

ǊيتƮƤش Ǉي تكويƼ ة االجتماعيةƑل عملية التنشǚƤ Ǉم مǋوتسا  ǉƥا وتعǋويرƱوت

ŹاƥرƼ ƠƕƮلي Źمجاƥمن ƴي المجتمƼ.  

ƴƓس : اـراƈـƢاب اƓـƮوǄار الǐـتƱو.  

مǇ العوامل اǕساسية التي Ƽƥعتنا ƍلǏ اƤتيار موضوƳ انعكاساƘ الترƕية  

نǊƲơǚ مǚƤ Ǉل  التơضيرية علǏ التنشƑة االجتماعية للƽƱل ƥاƤل اǕسرǋ Ɩو ما

مƼ Ǉروƾ جوǋرية ƕيǇ اƽƱǕال اللƦيǐ  Ǉ أشƺلÜǊكمƽتƫ للترƕية والتعليمƦالمنƔƮ ال

ǀوƕ Ǉالمƥرسة ƥوǇ المرور ǉƥǌƕ العملية الƥيǇ يلتƦ ơوالتǚمي يتلǀوǇ تعليما تơضيريا

  .الǌامة 
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 Ǘوƈ:  قلمƋي التƼ Ɩيرƛولة كǌس Ǉوƥيج ǐضيرơالتعليم الت Ǉوا مƥاƽاست Ǉيƥال الƽƱǕا

اƘ الوقƕ Ƙالمǀارنة مƑƼ ƴة التǚميƦ الƥيǇ لم Ʀمƴ الƥروƩ والƥراسة Ƽي 

ƥ مǇ يستƽيƥوا مǇ العملية Ʀƍ يجƥوƮ ǇعوƕاƘ جمة Ƽي التƋقلم مƴ الوسƱ الجƥي

كما يجƥوƮ Ǉعوƕة Ƽي متاƕعة ƥروسǌم ‘ơيƚ التواƥ ƾƼاƤل الǀسم أو االنسجام 

ƕسǌولة ƕالمواƨاƖ مƴ التǚميƦ اƤǓريǇ أƑƼ ǐة التǚميƦ الƥيǇ تلǀوا تعليما 

  .تơضيريا كاƼيا

 ǆاƙاـǐ:  يƼ Ƙالوق ƘاƦ يƼ Ʃرƥالم Ǌم وتواجǌǌالتي تواج ƘاƕعوƮال ƚيơ Ǉم

  .الترƕية التơضيريةالتوƼيƕ ƾيǇ تǚميƦ اǕقسام 

التǚميƦ الƥيǇ تلǀوا تعليما  .مơ Ǉيƚ المتاƕعة ƥاƤل الǀسم وƼي الƕيƙ: Ƙاـƙال 

مǌاراƘ أو كƽاءاƘ  ماƘ أويتơضيريا تسǌل متاƕعتǌم مơ Ǉيƚ اكتساƔ تعل

جƥيƕ Ɩƥينما نجƥ التǚميƦ الƥيǇ لم يتلǀوا تعليما تơضيريا يƮعƔ اكتشاǌƼم ƍال 

  .لǉƥǌ اǕسƕاƔ وقƴ اƤتيارǐ علƥǋ Ǐا الموضوƕ Ƴعƥ مرور Ƽترƨ Ɩمنية معينة

Ǆاألسـال ǃǐǉاƻـǂل ƕǐـاسƕدراس  

 و تǌƲر ǌƕا المعلم التي يǀوم اǕنشƱة و اإلجراءاƘ مجموعة :رƕƾǐ التدرƧǐـط 

 مجموعة ƍنǌا الƱلƕة وƕعƕارƖ أƤرǎ الǐƦ يǊǀǀơ التعلم علǏ نتاƛƈ ƝƑارǋا

Ƙركاơوم التǀا المعلم التي يǌƕ ƻناء الموقƛي أƼ التعليمي ƚƥơوالتي ت 

  .المƖƥƥơ  التƥريسية اƥǋǕاƻ لتǀơيƾ ومتسلسل ƕشكل منتƲم

 ǐǄــالüو: Ƙتماماǋا Ǉع Ɩارƕع ƘيماƲانية وتنƥا وجǋاƕي انتƱيع ƥرƽتجعل ال 

 عملية أو )عǀلية(ƥƍراكية  Ƽي أنشƱة ويشترǁ معيǇ لموضوƳ واǋتماما

Ʊƕترت ÜǊƕ Ɵاالرتيا Ǉر مƥǀƕ ويشعر  ǉƦǌل Ǌي ممارستƼ. 

 ǏƻƬال üاعƻالت: Ʃريƥالت ǁسلو ƥل ويعƛي عملية المتمƼ اعلƽا المعلم التǋƥوǀالتي ي 

ǇƎƼ االرتǀاء Ƽي اƥǕاء  وعليǊ المتعلم أƥاء المƛƌرƼ Ɩي مǇ أǋم العوامل
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ǁلƦ Ǐلƍ يلƕاوال سơوا أمرا ملƥƺي ƥƮرƕ الƍ ǁا السلوƦǋ Ǌليلơوت 

Ǉسيơاء لتƥǔال ƻالضعي ƨيƨاء السليم  وتعƥǕ1.ا  

 ƕǐƓكلمة : الـتر  Ʀمن Ǌل وتكوينƽƱال ǎي قوƼ رƛƌكل عملية ت Ǐعل ƾلƱية تƕتر

Ǌتƥوال ǇاƮǀالنƕ أو Ɩƥياƨالƕ ƱاƱơا  سواء أو الترقية أو االنǋرƥƮم Ǉكا

 ƕاستمرار أو االجتماعية ƼالƽƱل Ƥاضƴ الƕيƑة الƕƱيعية أم مǇ مǇ الƽƱل

Ǌتƥوال Ʀيير منƺت Ƙلعمليا Ǌي جسمƼ Ǌلǀوع ǊǀلƤو ǉƦǋو Ƙي العملياǋ 

 ǋ.2ي عوامل الترƕية الترƕية ومƮاƥرǋا

ǉوƈـــǏ : Ƙيراƺت ƚاƥơƍ Ǐلƍ Ǐة تسعƼƥاǋمة وƲعملية من ǁي سلوƼ يةƕيجاƍ  ƥرƽال

 المƤتلƽة كتنمية الǀيم اǚƤǕقية ومƌسساƘ المجتمƼ ƴي الƕيƘ والمƥرسة

Ɩƥية الجيƮƤي شƼ  أو ƥرƽالǊƕاكتسا Ƙاƥية العاƕي التعامل اإليجاƼ  ƴم

ǇريƤǓ3ا.  

 Ƙاƽية تعريƕي وللترƼ Ƙƥور Ɩيرƛك Ǉوييƕالتر Ƙاƽلƌم  Ǉم ƥƕأو ال

ƾرƱالت Ƙاƽالتعري ǉƦǋ Ǐلƍ ولƕǀم ƻتعري Ǐلƍ ولƮللو ƥكƌي  Ʊالنشا

  .Ƽ4ي العملية التي نسميǌا الترƕية اǕساسي

                                                            
،دار جهينة   للنشر والتوزيع  ، عمان ، األردن    الطبعة  األوىل  كيȤ تكوȷ معلما مبدعا حممود  طافش ، - 1
   239،  ص  2006،
  8نفس املرجع  ،  ص -2
،    ،الرياض  ، دار اللواء  للنشر و التوزيع ، الطبعة   Ž أȍوȯ التربية وتارƸهاأمحد عبد الرمحان عيسى،  -3

 10، ص  1977،  )  1ط(األوىل
القاهرة ، دار  املعارف   ، )  1ج (،  اجلزء األول   التربية وطرȧ التدريȄصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد ،  -4

  26ـ       2ص   1963، ) 6ط( الطبعة السادسة 
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ƴفـالتǐ2 ر  :Ǉم ƦوƤƋو مǋو Ǉجا ǁروسو  جاƥ)1772 -1778 (رƕيعت ǐƦال  ƥƑرا

 ليƩ علǏ التلميƦ أơ "Ǉيƚ يǀول  )ƍميل (Ƽي كتاƔ  الƥơيƛة الƺرƕية الترƕية

  .عليǇƍ Ǌ يكتشƻ الǀơاƾƑ لنƽسǊ ولكǇ يتعلم

ƴفـالتǐالعلماء : 3 ر Ǉم ƦوƤƋم ǇيƦال Ɩكرƽل ǇوƮلƤم يƌǚوم التǌƽوم Ɩياơور الƱت  

أǇ أساƩ الǀƕاء ǋو التكيƻ وأنǊ يرجƍ ƴلǏ الƥǀرƖ التامة  Ʀƍ يرƌǋ ǎالء

 Ǉيƕ ءمةǚالم ǏعلƻروƲما  الƼ ارجيةƤال ƻروƲال ǇيƕوÜ ويةƽلية للعƤاƥال

أما الترƕية ǌƼي العملية التي تƌمǇ  كانƘ الơياƖ قاƑمةƥ Üام Ʀǋا التكيƻ قاƑما

ƻا التكيƦǋ . Ǉيƕ مƌǚالت Ǐعل Ɩرƥǀوية الƽللع Ǉمƌا العملية التي تǌأن ǐأ

  .ƥواƼعǌا الƥاƤلية وƕيǇ الƲروƻ الƤارجية

 ومضارعǊ يرƕي رǏƕ وǋي مشتǀة مǇ الƽعل الماضي: اللƺة مƤƋوƦ مǇ  : 4 رǐفـلتƴا

رǏƕ الشيء أǐ اعتنǊƕ Ǐ وأƮلǊơ : يǀال  وقومǋ Ǌنا الشيء أƮلƠ وتعني

ǉƥول ƔǕا ǏƕورÜ Ǉسơوأ Ǌƕ Ǐواعتن ǉرعا ǐيام أǀا  الƦǌƕ يةƕوالترÜ Ǌعلي

Ǐالمعن.  

  üاƻاألط ƭاǐر ƕǂƟرǄ: ال أƽƱǕا Ưلة رياơمرƕ ƥƮǀضيرية , يơية التƕالتر

 الƽƱل ơتƤƥ Ǐول وتستمر الراƕعة مǇ العمر تƥƕأ Ƽي السنة التي المرơلة

  .1السنة الساƩƥ مǇ العمر  االƕتƥاƑي التعليم

 ƕƮالرو ƕǄǂƴǄ وƈ ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƕǐƓرǄ :ولةƌي المسǋ يةƕتر Ǉمجموعة  ع

ƕما تƨوǋƥم مǇ  التكيƻ والنمو نơو واƕ ƦƤǕيǋƥم  وتنشƑتǌم  مǇ اƽƱǕال

                                                            
،رسالة ماجستري غري منشورة جامعة   ȯالعوامȰ املǭǘرة Ǚ Žدخاȯ اɇباǒ أطفاƬم Ž رياȏ اɉطفاجناح رمضان حمرر،  -1

  . 64ص  1999دمشق ، كلية التربية ، دمشق  ،
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ƘراƕƤمة الƨǚال Ƙاراǌم والمǌƮƑاƮƤو Ɣما يتناسƕة المتنوعة وƽتلƤالم 

   1. وƦلǁ وƾƼ منǌاƜ مƥƥơ العمرية Ƽي ǉƦǋ المرơلة

الراƕعة  مǇ عمر تستƕǀل اƽƱǕال اجتماعية ǋي مƌسسة ترƕوية :ƕ ـروƮـال 

الشروƱ  توƼير تسعƍ ǏلǏ للمرơلة االƕتƥاƑية ساǀƕة وǋي مرơلة والƤامسة

 نموǋا ƺƕية ǌƲƍار الǀوǎ الكامنة لرعاية والجو المƑǚم المناسƕة الترƕوية

 .2واالجتماعية  والنƽسية الجسمية والعǀلية وتسǌيلǊ مǇ النواơي

 ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓف الترǐرƴت : Ǉوا سƺلƕلم ي ǇيƦال الƽƱǖة لƮŇƮƤية مƕي ترǋ

ÝةƑƽال ǉƦǌل ǊŇالتي توج Ɲرامƕال ƻتلƤرسة تعني مƥي المƼ اميƨول اإللƕǀال    

 ƭرƼ مǌر لƼكما تو Üمǌمكاناتƍ Ċتنمية كلƕ الƽƱǖل Ơضيرية تسمơية التƕالتر

Ɩياơرسة والƥي المƼ Ɵالنجا.  

•  ǆـالتƕƏت شƜǗــاƕǐاعǄ : 

 كامنة استعƥاƥاƘ وقƥراƘ لƥيƕ Ǌيولوجي ƕسيƱ اإلنساǇ مǇ كاǋ ǇƑي عملية تơويل

ǇƑكا Ǐلƍ رƥاجتماعي قا ǉمعاييرƕ ƴالمجتم ƴاعل والتعامل مƽالت Ǐعل ǊمƲاالجتماعية ون 

  .ƽƕعالية عالية

 التƽاعل علǏ وتǀوم وترƕية ǋي عملية تعلم وتعليم االجتماعية أواǇ عملية التنشƑة

 ومعايير ƼشيƤا سلوكا Ƽراشƥا Ƽ ǚƽƱمراǀǋا - ƍكساƔ الƽرƥ وتƍ ƻƥǌلǏ االجتماعي

تمكنǊ مǇ مسايرƖ جماعتǊ والتواƾƼ  معينة اجتماعية ƥǕوار واتجاǋاƘ مناسƕة

وǋي  االجتماعية Ƽي الơياƖ االنƥماƜ وتيسر لǊ الƱاƴƕ االجتماعي Ǌƕااكتس جتماعي مƴاال

 التƽاعل االجتماعي أƥوارǉ يكتسƔ عƱ ǇريƼ ƾيǌا الƽرƥ يتعلم تعلم اجتماعي عملية

                                                            

.28ص.1982 .، منشورات جامعة دمشق ، كلية التربية ، التربية قبȰ املدرسة االبتدائيةسنقر صاحلة  ،      -1 
  2-  37نفس املرجع،ص
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كيƻ  النƽسية ويتعلم االتجاǋاƍ ƘنǊ يكتسǉƦǋ .Ɣ اǕمور  التي تƥƥơ المعايير االجتماعية

  .1عليǌا الجماعة ويرضǌƕ Ǐا المجتمƴ تواƾƼ اجتماعية يسلƱ ǁريǀة

 *Ǉراǋƨ ƥامơ اǌƼا  ويعرǌنƋƕ""Ǉل مƽƱول الơي عملية تơ ǇƑكا  ǇƑكا Ǐلƍ

  مراơلǊ العمرية  Ƽي مƤتلƻ و ǋي عملية مستمرƖ تراƾƼ الƽƱل 2""اجتماعي

مجموعة مǇ  الشƮƤية عملية ƍكساƋƕ Ɣنǌا كما يمكǇ تعريƻ التنشƑة االجتماعية

االجتماعية تƥƕأ  كما أǇ التنشƑة االجتماعي Ƽي المجال وتسير ơركتǌا  تǀوǋƥاالǀيم التي 

قاƥرا علǏ الơياƼ Ɩي  وƕعƥ نضƝ الƽرƥ ليƼ  ƠƕƮي الكƕر وتƌتي ƛمارǋا منƦ الƺƮر

ǉكل معاييرƕ ƴالمجتم Ǌكل ويواجƕ Ǌياتƥơكل ت ƥوƨ ما Ƙمكاناƍ Ǉم Ǌƕ ةƑل التنشǚƤ 

   3.نموǉ االجتماعية Ʊوال

 Ǉيơ يƼ اǌƼيعر" Ɩƥوامơة وơوالƮ " اإلنساني : كما يلي ǇƑل الكاƌي عملية تساǋ

 االجتماعي علǏ التƽاعل قاƑم  وǋي عملية تعلم اجتماعي ƍلǏ كاǇƑ لتơويلǊ  الƕيولوجي

Ǐوتسع ƥرƽال Ɣكساƍ Ǐلƍ ǚƽƱ ا سلوكاƥوقيما ومعايير أو راش Ǌرا تجعلƥقا Ɩمساير Ǐعل  

Ǌƕكما تكس Ǌجماعت ǁالسلو Ɣوار المناسƥǕ جماعة معينة اجتماعية Ƙكما  ولتوقعا

Ǐتسع ƥإليجا Ʊƕلية ضواƤاƥ ǁاوعة للسلوƱلم ƥاƥواستع Ʊƕارجية االجتماعية الضواƤال 

   4.الơساسية لǚستجاƕة لǌا

 الǀƛاƼية العملياƋƕ Ƙنǌا مجموعة<< ) 1( واƑل الǀاضي الƥكتور ويعرǌƼا

 المجتمƴ قيم ومعايير علƍ ǏستعاƔ قاƥرا مǚƤ Ǉلǌا التي يƠƕƮ الƽرƥ  واالجتماعية

                                                            

،منشورات  جامعة دمشق  ،دمشق )  5ط (، الطبعة اخلامسة    علم النفȄ  االجتماعيخمول ،مالك  سليمان ، -1
  .119، ص 1997،
،   1977القاهرة ،)   4ط (، عامل الكتب  الطبعة  الرابعة   النفȄ االجتماعيعلم . زهران  ،حامد  عبد السالم   . -2
  137ص
  -13،ص1991، مكتبة ألجنلو املصرية ، الطبعة الثالثة  ، القاهرة ، الȖفȰ تنشǞتȼ وǵاجاتȼهدى حممد قناوي ،  -3
  .24زهران عبد السالم ،مرجع سابق،ص -4
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ǊيƼ ƫيعي ǐƦي الƼالمعر ǎالمستو Ǐراكي علƥعالي واإلƽما واالنƨليلت ƥعƕ Ǉي أǀينت 

ƴالمجتم ƱنماǕوم مجموعة اǀولي ǉƥراƼǕ السلوكية ǁلƦ ƥعƕ اǌتنميتƕ اǋƨراƕƍا وǌعيمƥوت 

وتǀاليǉƥ وǋي  وقيمǊ أƤرǎ تتƾƽ واتجاǋاتǊ عنǋƥم أو ليǀتلƴ أنمـا Ʊ سلوكية  وتشكيلǌا

التي   مǚƤ Ǉل الجماعاƘ  وتƥơيƥ سلوكǊ شƮƤية الƽرƼ ƥي تكويǇ  تشارƥƕ ǁورǋا م

 جƥيƥ وسلوǁ جƥيƖƥ قيم ƹرƩ  االجتماعية ويتم عƱ ǇريǉƦǋ ƾ التنشƑة.  ينتمي ƍليǌا

<<.  ƻة االجتماعية<< : ويضيƑالتنش Ɣتكتس Ɩيرƕمية كǋأ ǁلƦلƼ ولةƽƱلة الơي مرƼ 

Ǉل  تتكوǚƤ ǇمƴنƮ ة االجتماعية عمليةƑومي  وتشكيل التنشǀال ƴƕاƱية (الƮƤالش

ơيƚ  للمجتمƮ ƴورتǊ الموƖƥơ علǏ أساƩ أنǌا العملية التي تƤلƾ لǖمة) الǀومية

مǇ مجرƥ   اǕولية التنشƑة االجتماعية ƕواسƱة المكتسƕة تتơول ǉƦǋ الشƮƤية الǀومية

وتوجÜǊǌ وƼي النǌاية  العام ماعيالج السلوǁ تơكم  ƍلǏ قوƖ ماƥية وقيم وƼكر  شعور

مكتسƕا   اإلنساني السلوǁ كاƦ Ǉا’تعليم وتعلم ǋ ƻي عملية ǇƎƼ التنشƑة االجتماعية

Ǌكليتƕ ƥƕ ال ǊنƎƼ لنا ǁرƥن Ǉأ Ǉنا  مǋ يةƕالتر ƴا  موقǌميتǋالعملية وأ ǉƦǋ يƼ اǌنǕ 

 ǌƕا التي يتم Ʀǋا الكسƔ واالكتساƔ وǋي العملية  ومǚƤ Ǉلǌا ǌƕا يتم التي العملية

ǁاإلنساني تشكيل السلو Ǌوتنميت.  

اإلجراءاƘ العامة  ƍجراءاƤ ƘاƮة يǀوم ǌƕا المعلم ضمǇ :درƧǐـالت الǐبـƈس 

ƥǀƼ Ǉتعليمي معي ƻي موقƼ ǐالتي تجر Ǉة المناقشة تكوǀريƱ 

ÜƖƥơوا Ǉا المعلموǌمƥƤيست Ǉمتنوعة ولك ƔساليƋƕ لةƑسǕكا 

 1.وƍعƥاƥ تǀارير لمناقشتǌا  واǕجوƕة

  Ƨǐالتدر ƕǐƜتم  :إستراتǌالعريضة التي ت ƱوƱƤالعامة وال ƥواعǀمجموعة ال

ƻاƥǋǕا ƾيǀơل تƑوساƕ ÜƖƥر اإلستراتجية وتشمل المنشوƮالعنا 

التي يǀوم ǌƕا المعلم ينƲمǌا  التơركاƘ التƥريسية اƥǋǕاƻ : التالية

                                                            

دار املسرية للنشر  والتوزيع مفاȽيم  ومصȖلحاŽ ǧ العلوم التربوية - نواف أمحد مسارة،عبد السالم موسى العديلي  - 1
   33، ص 2008، عام ، 1عمان  ط  –
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ÜيةƽƮة الƑيƕيم الƲوتن ƻƮال Ɩارƥƍو Ǌريسƥا قي تǌا لǀƼليسير و 

Ƙاƕة واستجاƕلƱا المعلم الǌمƲالتي ين Ƙاƨالمي Ǉالناتجة ع  ƱƱƤوي

 .لǌا

اǕسلوƔ التعليمي ǋو تƮƽيƘǚ الƽرƥ وƤياراتǊ لشروǃǐǂ  : Ʊـالǐب التƴـƈس 

Ǌي تعلمƼ يرƛƋالت ƴيƱالعملية التعليمية والتي تست  Ǉالمكا ƥيƥơوت

 ƥية مواƋƕا التعلم وǌيƼ ƚƥơة التي يتم ويǀريƱوال Ǉماƨوال ǇويمكÜ

أساسيا Ƽي تƥơيƥ كيƽية ǌƼم الƱالƔ  لǉƦǌ اǕساليƔ أǇ تلعƥ Ɣورا

 1للƕيƑة التعليمية واالستجاƕة لǌا

يƕ ƥƮǀاإلكساƼ Ɣي اإلشراƱ الكǚسيكي تعلم أولي للراƱƕة ƕيǇ  : سابــاǗكت 

 أǇ المƛير المơايƥ يƥƕأ ƕاالقتراǇ المƛير واالستجاƕة وƦǋا يعني

ويƦƕ ƠƕƮلǁ مƛيرا شرƱيا ينتƕ  Ƴƨاالستجاƕة ƹير الشرƱية

 2.االستجاƕة الشرƱية

الƱريǀة التي ال يعƱي Ƽيǌا الƱلƕة ƕƤراƘ التعلم كاملة Üوƍنما  ǋي :شاف ــاǗكت 

يƦƕƕلوǇ جƥǌا ǀơيǀيا Ƽي اكتساǌƕا والƮơول عليǌا ƕاستƥƤام 

 ƯتراƼواال Ɯة واالستنتاƲơǚل المƛمÜ ةƽتلƤلية المǀم العǌعمليات

 التجريƕي والتنƌƕ والتƮميم

 Ǐالدراس ƛǄاǆرƓراسية  : الƥال Ƙالموضوعا Ǉارية (مجموعة مƕة   )اإلجƑƽم لƥǀت

مǇ المتعلميƺƕ Ǉية تǀơيƾ أƥǋاƻ تعليمية مƮǀوƼ Ɩƥي Ƽترƨ Ɩمنية 

ƕرنامƝ :مƖƥƥơ مƕ ƴياǇ عƥƥ الساعاƘ التي تǀاƕل كل موضوƳ مƛل

Ǉالمعلمي ƥاƥعƍ ميةǕو اơم Ɲرامƕو. 

                                                            
   43نفس املرجع ، ص -1
   55نفس املرجع ، ص  -2
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 ƓــالƕƏǐ  :اشركل العوامل الƕشكل مƕ رƛƌارجية التي تƤ اشرƕير مƹ أو  Ǐعل

ƥرƽل الƛي تمǋو Ǉة التكويƲơل Ʀية منƥواالجتماعية و  العوامل الما

 شƮƤية الƽرƥ وǉƦǋ العوامل تسǌم Ƽي تشكيل والơضارية الǀƛاƼية

 .وƼي أنماƱ سلوكƼ  Ǌي المستƕǀل

المتواƼرƖ مǇ والنشاƱاƘ التعليمة المƮǀوƖƥ  جموعة اإلجراءاƘم : Ƨـتدرǐـال 

 التƽاعل ƕينǊ وƕيǇ الƱلƕة ƺƕية والتي يتم مǚƤ Ǉلǌا قƕل المعلم

 1.الشامل والمتكامل للمتعلم  تǀơيƾ النمو تسǌيل عملية التعلم

 ơـالتƮيلـ: Ƙالمعلوما Ǌƕ ƥƮǀي Ǉل المتعلميƕق Ǉة مƕالمكتس Ƙاراǌكنتيجة  والم

Ƴراسة موضوƥل  Ɩƥƥơراسة مƥ Ɩƥơأو و. 

 ƴـتƿوǂالس üǐا شير : دƦǋ مجموعة Ǐلƍ ƠلƱƮالم Ƙاإلجراءا Ǉم ƾƛƕتن ƍ التي 

Ǉقواني ǁي السلوǋو Ǉوانيǀال Ƙقاǚالع ƻƮية التي تƽيƲالو  Ǉيƕ

Ƙيراƺية  التƑيƕال ǁيل .والسلوƥمة تشتمل وتعƲعملية من ǁالسلو 

ƾيƕƱت Ǐعل Ƙجراءاƍ Ʊƕا ضǌمن ƻƥǌجية معنيةالǚع Ƙيراƺالمت 

Ƽي  والمتمƛلة اƥǋǕاƻ الموجوƖƥعǇ السلوǁ لتǀơيƾ  المسƌولة

االجتماعية علǏ النơو المرƹوƔ  اǋǕمية ƦاƘ السلوكاƘ تƺيير

 السلوكية ǌƲر Ƽي المƥرسة عǚجي مƤƥل السلوƼ ǁيǌوƕعƥ التعƥيل

 المƤƥل استƥƤام علǏ ويǀوم Ʀǋا المƤƥل) سنكر( ƨƕعامة التǀليƥية

Ɣاǀوالع Ɣواƛأ الƥƕم ƥرƽال ƥسلوكية معينة عن ƱنماǕ تƼƔاƛ 

ƹير  السلوكية اǕنماƱ وتعاقƔ أو تعƨƨ المرƹوƕة اǕنماƱ السلوكية

 2.المرƹو Ƽ Ɣيǌا 

                                                            
   56نواف أمحد مسارة،عبد السالم موسى العديلي  ، مرجع سابق،ص -1
   62نواف أمحد مسارة،عبد السالم موسى العديلي ،مرجع سابق ص-2
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 ƴــالتǃǂ  :ليةƤاƥ ليةǀا عملية عǌƛوƥơ Ǐل علƥيست ƾريƱ Ǉا عǋارƛƈ ƝƑأو النتا 

 أو سلوǁ أƥاء علǏ تƺير يƱرأ ƮورƼ Ɩي عليǌاوƦلǁ المترتƕة

ƥرƽنتيجة ال ƖرƕƤالممارسة أو ال  Ɣريƥأو  أو التǇالتمري.  

  :اƖ الساƕƾƓ ـالدراس

Ǘوƈ :ـدراسƮǄر ƕǐƺكا ƕوعـ ǅعـا ƖƦـǄد الƓودـƜ1994(و: (  

عنواǇ الƥراسة معلمة رياƯ أƽƱǕال وƥورǋا Ƽي عملية التنشƑة أالجتماعية 

اقتƮرƘ الƥراسة علǏ معلمة رياƯ اƽƱǕال Ƽي ƥولتيǇ مƥ Ǉول الƤليƝ العرƕي وǋما 

Ǉريơƕوال Ƙر  الكويƛأك Ɩارƕعƕتية وǓلة اƑسǕا Ǉة عƕراسة اإلجاƥاول الơا ستƥيƥơت:  

المƘǚǋƌ الƥراسية التي ƮơلƘ عليǌا معلماƘ رياƯ اƽƱǕال Ƽي  يǋ ما 

ÞǇيƥلƕال  

 Þ Ǉيƥلƕالƕ Ưال الرياƽƱي أƼ السلوكية ƱنماǕا Ưعƕ Ƴشيو ǎƥƮ ما. 

 Þ Ƙالء المعلماƌǌة لơالمتا Ɣريƥوالت ƥاƥعǕا Ɲرامƕ يǋ ما. 

 ƥ يƼ ƾروƼ ǁناǋ لǋ Ưعƕ Ǐلƍ رƲالنƕ السلوكية ƱنماǕا ǁتل Ƴرجة شيو

Þ Ǉيƥة الوالƼاǀƛ رجةƥية وƼراƺة الجǀƱوالمن Ʃكالجن Ƙيراƺالمت. 

ما ǋي أǋم االستراتيجياƘ التي تستƥƤمǌا معلمة الروضة لتعƥيل السلوǁ أو  

Þ سيةƽوية والنƕالتر ƩسǕا ƴا مǌواتساق Ƙاإلستراتيجيا ǉƦǋ ǎƥوما مǌعيمƥت. 

اƘ التي تơتاƍ Ɯليǌا معلماƘ رياƯ اƽƱǕال Ƽي الƕلƥينوكيƻ يمكǇ ما ǋي الكƽاي 

ÞمةƥƤناء الƛأ Ɣريƥالت Ɲرامƕ لǚƤ Ǉم Ƙاياƽالك ǉƦǋ ƾيǀơت 

  Ưريا Ƙمعلما ƥاƥعƍ Ɲرنامƕ اǌيشمل Ǉأ Ɣالتي يج Ƙم المجاالǋي أǋ ما

Þ الƽƱǕا Ưيسة لرياƑالر ƻاƥǋǕا ƾيǀơت Ǉيضم ƚيơƕ Ǉيƥلƕي الƼ الƽƱǕا 
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ǕسƑلة اƤǕرǎ التي تعرضƘ لǌا الƥراسة ولكƮƕ Ǉورƛ Ɩانوية وǋناƕ ǁعƯ ا 

  : ومƕ Ǉينǌا ما يلي 

- Þ والروضة ƖسرǕي أƼ عةƑالشا Ɣاǀوالع Ɣواƛال Ɣي أساليǋ ما.  

-  ƔاƕسǕم اǋي أǋ ر المعلمة  –ماƲة نǌوج Ǉولة  –مƽƱال Ƙǚوراء مشك

 ÞƖكرƕالم 

- ƘوعاƕƱال كالمƽƱǕا أǌل Ưالتي يتعر Ƙراƛƌم المǋي أǋ ما  Ɲرامƕوال

 ǁالسلو Ʊأنما Ưعƕ Ǉتكوي Ǉولة عƌمس Ǉتكو ƥيونية والتي قƨƽالتل

Þ الƽƱǕا ǎƥعة لƑالشا 

ƴــ ال ƕǆǐ:  

 Ƙمعلما Ǉم Ǉممك ƥƥر عƕل العينة أكƛتم Ǉراسة أƥال ǉƦǋ جراءƍ ƥرعي عن ƥǀل

Ǉريơƕوال Ƙولتي الكويƥƕ الƽƱǕأ Ưة  رياƽتلƤم ƘاƼاǀƛشاملة ل Ċ ƥراسة تعƥالƼ(Cross 

Cultural)  ƴل المجتمƤاƥ يةƑيƕضارية الơال ƾروƽار الƕي االعتƼ ƦƤƋا تǌكما أنƕجان Ǉم

Ǉريơƕوال Ƙالكوي Ǉي كل مƼ.  

Ƽي   72عينة الكويƘ تمƛل ơوالي : تركيƔ العينة التي اشتركƼ Ƙي ǉƦǋ الƥراسة 

Ƙالكويƕ الƽƱǕا Ưريا Ƙمعلما ƥƥع Ǉة مƑالما  ǐƦال ƥƥالع ǇƎƼ Ǉريơƕة للƕالنسƕ أما

 Ǉريơƕي الƼ الƽƱǕا Ưريا Ƙعلي لمعلماƽال ƥƥا العƕريǀل تƛالعينة يم Ǌتشمل.  

Ǉياƕاالست Ƴƨو ƥوق Ǉم Ǉعينة كلية تتكو Ǐعل Ǉريơƕوال Ƙي الكويƼ 351   معلمة

  .السكانية ƕكلتا الƥولتيǇ وتمƛل ǉƦǋ العينة مƤتلƻ المناƾƱ مǇ معلماƘ رياƯ اƽƱǕال

ǃدƢستǄال ƛǊǆǄال :ǉناƕت ǐƦال Ɲǌليلي المنơي التƽƮالو Ɲǌو المنǋ ƚơاƕال.  
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  :دراسƕ ــاƛƏ الـǆت •

استناƥا ƍلǏ ما سǇƎƼ ƾƕ عرƯ النتاƝƑ يرتƕ ƱƕاǕسƑلة التي يơاول الƚơƕ اإلجاƕة 

عنǌا ƥƕءا ƕواقƴ رياƯ اƽƱǕال كما تƥركǊ المعلماƘ وانتǌاء ƕتƥơيƥ أǋم مǚمƠ التنشƑة 

 Ưا رياǌالتي تعاني من Ƙǚالاالجتماعية والمشكƽƱǕا Ü راسةƥال ƝƑنتا Ƙعرض ƥوق

  :علǏ النơو التالي 

عرƯ نتاƝƑ التكرار النسƕي لجميƴ أسƑلة االستƕياƼ Ǉي العينة الكلية ƻƥǌƕ معرƼة  .1

 ƖرǋاƲة انتشار الƕنس Ǐلƍ ƥيƥơالت Ǌوج Ǐعل ƝƑالنتا ǁالوتشير تلƽƱǕا Ưريا ƴواق

  :Ƽي الواقعواستناƥا ƍلƦ Ǐلǁ تعرƯ الƍ ƚơƕلǏ ما يليمراعيا 

-  Ǘوƈ : الƽƱǕا Ưة رياƽيƲقضايا وو Ǉم ƻالموق.    

- ǐǆاƙاـ :    Ưال الرياƽƱأ ƥضلة عنƽة المƱنشǕا.  

- ƙالƙة االجتماعية    : اـƑالتنش.  

- ƴƓعة   : اـراƑر السلوكية الشاǋواƲال.  

  .اǕساليƔ الترƕوية المƽضلة   :ƢاǄسا  -

أسƕاƔ المشكƘǚ السلوكية عنƥ أƽƱال الروضة كما تƥركǌا :  سادسا -

 Ƙالمعلما.  

- ƴƓاـسا  :Ɩر اإلشارƥلوتجƽƱة للơوعة المتاƕƱالم ƥللموا Ʊسƕييم مǀت  Ǐلƍ

أǇ مناقشة ǉƦǋ الǀضايا تتم مǚƤ Ǉل تơليل ƍجاƕاƘ المعلماƘ علǏ أسƑلة 

 .االستƕياǇ وƱƕاقاƘ المǀاƕلة الشƮƤية

 Ǉيƕ قةǚراسة العƥ Ʀميǚت ƥƥوع ƖرƕƤال Ƙسنوا ƥƥراسي والعمر وعƥل الǋƌالم

  .الƮƽل وƕعƯ المتƺيراƘ المتعلǀة ƕرياƯ اƽƱǕال 

الƽروƕ ƾيƍ ǇجاƕاƘ معلماƘ رياƯ اƽƱǕال ƥƕولتي الكويƘ والơƕريǇ علǏ اǕسƑلة  .1

 .المتعلǀة ƕƕعƯ قضايا التنشƑة االجتماعية وأسƕاƔ مشكƘǚ اƽƱǕال 
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 الكويƼ Ƙي المƲاǋر السلوكية الشاƑعة وأسƕاƔ مشكƘǚالƽروƕ ƾيǇ مناƥ ƾƱولة  .2

 .اƽƱǕال 

3.  Ƙǚمشك Ɣاƕعة وأسƑر السلوكية الشاǋاƲي المƼ Ǉريơƕولة الƥ ƾƱمنا Ǉيƕ ƾروƽال

 .اƽƱǕال 

ƾƴب عـتǐالـ Ǉدǉ Ǎǂـ ƕدراس:  

 تتعرƯ إلƥارƖ الروضة أو Ǉƍ الƥراسة الơالية تركƨ اǋتمامǌا علǏ المعلمة ولم

 Hidden)لم تتعرƯ للƕƤراƘ الƽƤية كما تجǌيƨاتǌا أو وƕƤراتǌا مناǋجǌا

Experience)  يƼ ǊاقƼر ƴأسوار الروضة سواء م ƜارƤ لƽƱا الǌل Ưالتي يتعر

Ǌأسرت Ʊيơي مƼ أو Ɣاللع.  

 Ǉيƕ ية ماƕالعر ƥǚƕي الƼ الƽƱǕا Ưريا Ɲǋويم مناǀول تơ Ƙراساƥ)5-6 (

Ƙسنوا.  

 ƙا ـǐǆسـدراس :ا ƕـ ǍƮرتǄ ǌوǂ1986: 

  Ǉعنواƕ""  ǎالسور ǏƓرƴطر الƾال Ǐƺ üاƻاألط ƭاǐر ƛǉاǆǄ ǃǐوƾ6-5(ت (Ɩواǆس"" Ü

 ƚơƕال ƻاƥǋي ضوء : أƼ الƽƱǕا Ưريا Ɯاǌويم منǀت:  

1.  Ưالموضوعة للريا ƻاƥǋǕا.  

  .معƱياƘ النمو النƽسي والجسǐƥ واالجتماعي  .2

 .شروƱ الƽعالياƘ والƱراƾƑ وواقعǌا .3
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ǉƈتـǆال ǃـƛƏا :  

تعƥ اǕلعاƔ الơركية أكƛر اǕلعاƔ ممارسة Ƽي ơيǇ أǇ اǕلعاƔ التمƛيلية وال سيما  -1

تمƛيل اƥǕوار اƕƥǕية أقل اǕنواƳ ممارسة وقƥ عللƘ الƕاƛơة Ʀلƕ ǁعƥم معرƼة معƲم 

 ǉƦيƽتن ƾƑراƱو Ɣاللع ƳنواǕ Ƙالمعلما 

2-   Ưال الرياƽƱأ Ɣي اكساƼ يةƥƥة الترǀريƱال Ưالريا Ƙم معلماƲمع ƴƕتت ƘراƕƤ

 Ɯاǌالمن. 

ƙالƙـدراس :اـǆر ƕـƢب ـاد الǐ1985ط :  

  Ǉعنواƕ "ƕǐǆداǐǄو ƕǐرưǆ ƕدراس ǅاألرد Ǐƺ üاƻاألط ƭاǐر ǃاưǆ  " ةƛơاƕال Ƙقام

رياƯ اƽƱǕال وكاǇ الƻƥǌ مǇ اƤتيار العينة ǋو  ƥƕراسة ميƥانية ơول واقƴ نƲام

  .الƮơول علǏ معلوماƘ تتعلƕ ƾمجتمƴ الƥراسة

ǐƴــالƕǆ:  

 Ǉƍ  ƥراƼǕا Ǉيكو ƚيơ راسةƥي الƼ للمشاركة ƥراƼǕا Ǉم ƥƥتيار عƤي اǋ العينة

اما تƥơيơ ƥجم العينة ƼانǊ كلما كاơ Ǉجم العينة Ü ممƛليƕ Ǉالمجموعة التي تم اƤتيارǋا

وقƥ تم ,كƕيرا كاǇ مجتمƴ الƥراسة ممǚƛ وكاǇ تعميم النتاƝƑ أكƛر ƥƮقا وƮراơة 

موƨعة ơسƔ مƥيرياƘ الترƕية % 10يارǋا وƾƼ نسƕة الرياƯ التي تم اƤت ƍعƥاƥاƤتيار 

لرياƯ اƽƱǕال  أơاǐƥكما تم اƤتيار رياƯ اƽƱǕال عشواƑيا عƱ Ǉريƾ رقم ,و التعليم

-ƕ/1-11-21-41 -51عƥ كتاƕة اسم الروضة ورقمǌا علǏ قاƑمة ơيƚ اƤتير رقم 

  . وتƘƥƥơ أƥواƘ الƥراسة ƕاالستƕانة  .91- 61-71-81

  :دراسƕــاƛƏ الـǆت

 Ǉأ Ǐلƍ ƝƑالنتا Ƙو التالي أشارơالن Ǐعل ƘكانƼ62.5%  اريةƥر اإلƱǕا Ǉم

 Ưية لرياƑالالنساƽƱǕي  اƼǇƥرǕا  ƴلوم كلية مجتمƕƥ لǋƌم Ǉملơلوم  أويƕƥيلǋƋت 
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, Ǉ30.4%وا  ǇǌرتƕƤ ǎƥ10تتعƘسنوا, Ǉا ƝƑالنتا Ƙينƕ ƥǀƼ Ưالريا Ƙاما معلما

Ǉǌيتƕالƹ 89.3 % Ǉلوم كلية واƕƥ Ǉملơ21.4%ي  ǇǌرتƕƤ ǎƥ10تتع  Ƙسنوا

,Ǉ71.4وأ% Ǉمور أولياءمǕا  ǇميرسلوǌالƽƱأ Ǐلƍ  عمل Ɣƕسƕ ƯمالرياǕا Ƙوأشار 

 ƝƑالنتاǏلƍ Ǉ49.1 أ% Ǉم  ƯالرياƽƱǕارا متكاملة  اƥ لƺراسة تشƥينما ,عينة الƕ

كما , أƽƱالتشƺل مƕنǏ انشƮƤ ƐيƮا ليكوǇ روضة  %40تشƺل شǀة و  10.9%

اما نسƕة االستجاƕاƥƕ Ƙرجة كƕيرƖ لمجال  %57.1اجرƕƖلƘƺ نسƕة الرياƯ المست

 ƥǀƼ Ʃريƥالت ƾƑراƱƘتراجع  Ǉيƕ ية  %87.5و 39.3ماƕالƹ Ǉا ǇيƕوتƥراƼالعينة ال  أ

المتعلǀة ƕالوساƑل  اǕسƕاƼƔي تƥريسǇǌ و تراوƘơ نسƕة  اإللǀاءيركƨوǇ علƱ Ǐريǀة 

Ǉيƕ 94.6و% 40 التعليمية ما % Ǉا Ǉيƕا  %60و تǌيƥر لƼراسة ال يتوƥعمر ال Ǉم

Ɣاسوơال ƨاǌج Ƙاية  وأشارǌي النƼ ةƛơاƕالǏلƍ ميةǋأ ǐوƕي الترƼاǀƛكلما ,العامل الƼ

 ƘكانƖارƥي روضة اإلƼ ال و التعليمƽƱǕوية عالية  اƕتر Ƙǚǋƌم ƴƕتت, ǁلƦ رǌƲي

 .اƽƱǕالواضơا Ƽي مستوǎ و تƮơيل 

ƙاـƙال : ǎرƻƴƜال ƕ1995دراس   

 Ǉعنواƕرسةƥل المƕما ق Ƙسساƌي مƼ قيةǚƤǕية اƕالتر  Ǐلƍ راسةƥال ǉƦǋ ƻƥǌوت

معرƼة الǀيم اǚƤǕقية التي يƥركǌا أƽƱال الترƕية التơضيرية ƕناء علǏ وجǌاƘ نƲر 

 ǉƥينش ǐƦال ƻƥǌا للǌǀيǀơت ǎƥوم ǐوƕالتر Ɲرنامƕال Ɣكت Ǉومضامي Ƙاء والمعلماƕǓا

  .اƕǓاء والمعلماƘ لتǀơيƾ اǕسرƖ الơسنة

ǆالـ ƛƏـتا ƕدراس:  

توƮلƘ الƥراسة ƍلǏ أǇ الǀيم المƥركة لǎƥ اƽƱǕال Ƽي ǉƦǋ المرơلة تتمƛل Ƽي  

أما الǀيم التي تعلمǌا مǚƤ Ǉل توجيǌاƘ اƕǓاء ǋي  الƾƥƮ واǓماǇ والنƲاƼة والنƲام

Ǉيƥاعة والتƱام والƲالن Ǉة التعاوƼاƲوالن Ɣơال ƚيƥơال ƔاƥǓا.  
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الƕرنامƝ الترƕوǐ ال تكƽي لتǀơيƾ السلوǁ واƾǚƤǕ أما الǀيم التي تضمنǌا 

  .الǀومية

Ǉوالتعاو ǇماǓام واƲقيم الن Ɣاكتساƕ Ƙƨتمي ƥǀƼ Ƙر المعلماƲة نǌاقة أما وجƱال 

Ǉيƥالت- ƚيƥơال Ɣاƥƈ Ɣơال ƾƥƮمانة الǕا.  

ومǇ الǀيم اإليجاƕية التي تجمƴ اإلƕاء والمعلماƘ علƍ Ǐكساǌƕا ǋي قيم اǕمانة 

Ɣơوال.  

 الǀيم السلƕية لǎƥ اƽƱǕال ƎƕجماƳ اƕǓاء والمعلماƘ تتمƛل Ƽي قيم عƥم النƲام أما

ǇريƤǓا Ƙممتلكاƕ ƚƕي  العƼ ةƕƹاوالرǌكǚامت Ǉم التعاوƥنانية وعǕوا.  

ƴƓاـرا : ƕدراسƦرƟǄ2003 :  

 Ưي رياƼ يƮƤل االجتماعي والشƽƱال ƾƼتواƕ Ǌقاتǚالمعاملة وع Ɣأسالي Ǉعنواƕ

 ǉƦǋ Ƙال وشملƽƱǕا Ǉيƕ ال ماƽƱǕراسة اƥو  5- 4الǋ راسةƥال ǉƦǋ Ǉم ƻƥǌسنواتوال

قياƩ مǎƥ تواƕ ƾƼيǇ أساليƔ المعاملة الو الƥية لƽƱǖال وƕيǇ تواǌǀƼم االجتماعي 

  .والشƮƤي Ƽي رياƯ اƽƱǕال

ƮرƺــƖاǐ  ƕالدراس:  

وجوƥ عǚقة ƍيجاƕية ƕيǇ أساليƔ الوالƥيǇ الƥيمǀراƱي وƕيǇ التواƾƼ االجتماعي 

  .والشƮƤي 

وجوƥ عǚقة سلƕية ƕيǇ أساليƔ الوالƥيǇ المتسلƱة وƕيǇ التواƾƼ االجتماعي  -

 والشƮƤي 

ƥيƦ Ǉوǐ الơماية المƽرƱة وƕيǇ التواƾƼ لعƥم وجوƥ عǚقة ƕيǇ أساليƔ الوا -

  .االجتماعي والشƮƤي
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 ƘـــƟƓال ƛـƏتاǆ :  

ومناقشتǌا ƕعƥ تơليل نتاƝƑ الƚơƕ ومعالجتǌا ƕالǀوانيǇ اإلƮơاƑية المناسƕة 

  .وتƽسيرǋا توƮل الƍ ƚơƕلǏ النتاƝƑ اǓتيـة 

توجƥ عǚقة ƍرتƕاƱيـة ƍيجاƕية ƕيǇ السلوكاƘ اǚƤǕقية للƽƱـل وأساليƔ الترƕية   - 1

واستناƥا للمستوǎ التعليمي لƥيǌم والƤƥل  اǕسرية الƥيمǀراƱية ƕشكل عام

  .االقتƮاǐƥ لǖســـرƮƕ ƖورƤ ƖاƮة 

ة ƕيǇ مستوǎ الƽƱل اǚƤǕقي وأساليƔ الوالƥيǇ تƕعا توجƥ عǚقة ƍرتƕاƱية ƍيجاƕي  - 2

  .الƽƱل وǉƦǋ النتيجة لƮالƕ ƠيƑة الريƻ لƕيــــƑة

توجƥ عǚقة ƍرتƕاƱية ƍيجاƕية ƕيǇ مستوǎ الƽƱل اǚƤǕقي وأساليƔ الوالƥيǇ تƕعا   - 3

Ɣلترتي  Ʃعا لجنƕوت Üƚơƕي الƼ انيƛل الƽƱال Ɣترتي ƠالƮل ǉƦǋو ƖسرǕي اƼ لƽƱال

ǉƦǋل وƽƱقية الǚƤǕكام اơǕي اƼ Ɲة للنضƕالنسƕ كورƦال الƽƱǕا ƠالƮالنتيجة ل 

 ƚال اإلناƽƱǖية لƱراǀيمƥال Ǉيƥمعاملة الوال ƨتمي Ǉم مƹالر Ǐعل.  

توجƥ عǚقة ƍرتƕاƱية ƕيǇ مستوǎ الƽƱل اǚƤǕقي وأساليƔ المعلمة Ƽي ترƕيـة   - 4

مÜ وأساليƔ المعلمة أƽƱالǌا وǉƦǋ النتيجة لƮالƠ المعلماƘ الƥيمǀراƱياƕ Ƙشكل عا

 Ɩƥاǌمل شơالمعلمة التي ت ƠالƮالنتيجة ل ǉƦǋـا وǌالتعليم ل ǎعــا لمستوƕت

 ƾوƼ ماƼ جامعية.  

5 -  ƖرƕƤعا لƕالمعلمة ت Ɣقي وأساليǚƤǕل اƽƱال ǎمستو Ǉيƕ يةƱاƕرتƍ قةǚع ƥتوج

 Ǉيƕ لǀي الروضة تƼ التعليم ƖرƕƤ Ǉǌيƥاللواتي ل Ƙالمعلما ƠالƮل ǉƦǋو Ƙالمعلما

)05(  Ǉر مƛي الروضة أكƼ التعليم ƖرƕƤ Ǉǌيƥالتي ل Ƙوالمعلما Ƙسنوا)سنة) 20.  

توجƥ عǚقة ƍرتƕاƱية ƕيǇ مستوĂا لƽƱل اǚƤǕقي وأساليƔ المعلمة تƕعا لƕيƑة  - 6

  .وǉƦǋ النتيجة لƮالƕ ƠيƑة الريƻالروضة 
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أǌƲرƘ المعلماƘ أنǇǌ أقƥر علǏ توجيǊ اƽƱǕال Ƽي عمر الروضة ƕتشكيل قيم  - 7

كما لوƲơ أǇ الوالƥيǇ أقƥر علǏ توجيǊ  واƥǓاƔ العامة أكƛر مǇ الوالƥيǇ الƱاعـة

اƽƱǕال Ƽـي عمر الروضة Ƽي تشكيل قيم الƾƥƮ واإليƛار وسلوǁ اǕمانة 

Ƙالمعلما Ǉر مـƛــم أكǌيƥل.  

أما ƕالنسƕة لǀيم النƲام والعرƼاƕ Ǉالجميل التوجƼ ƥروƦ ƾاƥ Ƙاللة ƮơƍاƑيــة 

Ɣأسلـو Ǉيـƕ  المع Ǉكل م Ǉيمتيǀال Ǉاتيǋ ي تشكيلƼ Ǉيƥوالوال Ƙلما.  

  :Ǎ 2001 ــǄ ƕرتƮـدراس :ƢاǄسا

 ƴة واقƼمعر Ǐلƍ راسةƥال ǉƦǋ ƻƥǌال وتƽƱǕا Ưي رياƼ Ɣاǀوالع Ɣواƛال ƴواق

الƛواƔ والعǀاƼ Ɣي رياƯ اƽƱǕال وعǚقتǌما ƕƤƕرƖ المعلمة ومستواǋا العلمي وتǋƋلǌا 

Ǌي توجيƼ اǌعƕالتي تت ƔساليǕوا ǐوƕة الترƕة مناسǀريƱƕ Ɣاǀوالع Ɣواƛال.   

ƕالدراس ƕǆǐع :  

 Ǐراسة علƥال ǉƦǋ ƘǀƕƱ ƥ100وق  Ƙشمل ƥال وقƽƱǕا Ưريا Ƙمعلما Ǉمعلمة م

Ɣاǀالع Ɣأسالي ƴƕاني يتƛسم الǀوال Ɣواƛال Ɣأسالي ƾƕƱول يǕسم اǀال Ǉقسمي.  

  ƕالدراس ƛƏتاǆ:  

  :وتوƮلƘ الƥراسة ƍلǏ مايلي 

والتǋƋيل الترƕوǐ المرتƼ ƴƽي مجال ƍتƕاƳ أساليƔ الƛواƔ تƛƋير المستوǎ العلمي  

Ɣاǀوالع.  

  Ɣام أساليƥƤي مجال استƼ يرƛƋت ǐأ Ǌل Ǉية للمعلمة لم يكƕريƥالت ƖرƕƤأما ال

 Ɣاǀوالع Ɣواƛال. 
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  ):Ʀ 2002ارـƕ)ǆ ـدراس :اـادسـس

 ǅواǆƴƓ: ƥقي عنǚƤǕكم اơال الƽƱالروضة أ  Ƙي الكويƼ.  

ƕالدراس Ɩƺدǉ: Ʃقيا Ǐلƍ كمơقي الǚƤǕال الروضة اƽƱǕ Ƙولة الكويƥ يƼ  Ǐعل

 Ǉيƥعƕ: ريةƲالةلنƥقية والعǚƤǕياجية الواقعة اƕ  قيǚƤǕكم اơي الƼ.  

 والعƥالة اǚƤǕقية كل ƛƍنتيǇ منǌما تǀيساǇ الواقعية أرƴƕ قƼ :ƭƮي الƥراسة  واستƥƤم

ƜƦي نماǋو ƭƮق Ǌياجيƕ قي المعنيةǚƤǕكم اơالƕ الƽƱǕا ƥعن .  

  : ƕـƕǆǐ الدراسـع

ƚيơ ƘǀƕƱ عينة Ǐة  علƽلƌم  Ǉال )108(مƽƱي عمر أƼ ولةƥƕ الروضة Ƙالكوي.  

  ƕـاƛƏ الدراسـǆت 

Ǉال أƽƱǕا Ǉموƥǀقية متǚƤǕم اǌكامơي أƼ Ɩاشرƕالم Ʊالشرو Ǉالنوعية ضم 

  . العاƥلة

Ƙاينƕا وتǌجƑالعامة نتا ƝƑالنتا ƴياجية مƕ ƚơƕل  ǇƋي الشƼ ƭاƤال Ƙلعمليا  

  .اƽƱǕال االجتماعية 

  ):1998اǅ ـƟس(ƕ ـدراس: اƴƓاـس

ƴƓـ ǅواǆ: ǉتجاƍ لƽƱال ǐرƮو الروضة المơن Ǌقتǚوع  Ƙيراƺالمت Ưعƕƕ:  ƘƼƥǋ

وǋي  الشƮƤية المعلمة وƕعƯ سماƘ الƽƱل ƕيƍ Ǉتجاǉ العǚقة ƍلǏ تơليل الƥراسة

نơو  الƽƱل ƍتجاƕǉيǇ  تơليل العǚقة)الƻƥءÜ العƥالةاإلتجاǉ نơو الÜƋƱƤ المناƼسة (

  .وتƕǀل أقرانǊ لǊ الروضة
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  :ƕǆǐ الدراسƕ ـع

اإلتجاǉ  العƥالة الƻƥء( مơ Ǉيƚ  موجƕة ƕسماƘ شƮƤية معلمتاƥơƍ Ǉاǋما تتسم

(  نƩƽ اƕǕعاƥ الساǀƕة علƕ ǏسماƘ سالƕة تتسم واƤǕرÜǎ )اإلياƕي نơو الÜƋƱƤ المناƼسة

Ɩƥروƕلم الƲال ǉي االتجاƕالسل ƋƱƤو الơم  نƥسةعƼالمنا.(  

22 ǚƽƱ /16/مǌمن ǚƽƱ جتماعياƍ Ǉلوƕǀم Ǉسموǀة ينƽƮمنا Ǉالمعلمتي Ǉيƕ  و

/16 /ǚƽƱ Ǉولوƨم معǌجتماعيا منƍ Ǉسموǀين  Ǉالمعلمتي Ǉيƕ ةƽƮمنا.  

      :ƕـدراسـƈدواƖ ال

  ƕعƯ السماƘ الشƮƤية للمعلمة  ƍستمارƖ مƲơǚة -1

  .أقرانǊ مǇ قƕل  ƍجتماعيا تƕǀل الƽƱل لǀياƩ تƮميم تجريƕي -2

3- Ʃياǀو الروضة مơل نƽƱال ǉتجاƍ.  

  : دراسƕ ـاƛƏ الــǆت

 ƴيتمت ǐƦل الƽƱال Ǉƍ رعايةƕ ƘاƦ معلمة Ƙة سماƕية موجƮƤوال  شƕǀم Ǉيكو

  . ƍتجاƍ ǉيجاƕي نơو الروضة  ولƥيǊ مǇ أقرانƍ Ǌجتماعيا

 ƴيتمت ǐƦل الƽƱال Ǉƍ رعايةƕ ƘاƦ معلمة Ƙة سماƕية سالƮƤوال  شƨمع Ǉيكو

  .ƍتجاǉ سلƕي نơو الروضة  ولƥيǊ أقرانǊعƍ  Ǉجتماعيا

ƙـǆǄعـدراس:: اـا ƕدـǄƟǄ Ŷد اƓ 1997 :  

 ǊضƼل أو رƽƱول الƕي قƼ اǋرƛل وأƽƱي رعاية الƼ ǇرييƮالم ǇويƕǕور اƥ ولơ

Ƙوية التي شملƕǕالرعاية ا Ǐلƍ راسةƥال ǉƦǋ ƘوتعرضǌسرتǕ.  

   



 كاليةــȉɋديد اـƠ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐صȰ اɉوȯ ـــالف

 
 

-28- 

  : ƕـدراسـƕǆǐ الـع

 Ǉم Ǉاء  600عينة تتكوƕǓا Ǉم ƝƑالنتا Ǐلƍ راسةƥال ƘǌوانتƖرǋاǀينة الƥي مƼ ƘاǌمǕوا

  :التالية 

1-  Ɩاءƽاء للكƽƱاإل ƾيǀơوت Ǉناơء والƻƥال Ǐنية علƕية للرعاية المƕقة اإليجاǚالع

  .االجتماعية 

2- Ɩرƥǀالرعاية وال Ɣأسلو Ǉيƕ يةƕقة اإليجاǚالع  ǇريƤǓا ƴم ƾƼالتوا Ǐعل. 

3-  ƴي مƕاعل اإليجاƽالت Ǐل علƽƱال Ɩرƥاء وقƕǓا ǎمستو Ǉيƕ يةƕقة اإليجاǚالع

 ǇرييƤǕا 

  ƕǐƓـاƖ األǆƜــالدراس

  1995 )اǅǐǂƙـك(  ƕـدراس :ƴاـتاس

 وƥƍراكاÜ ƘتنƌƕاƘ تƱوراƕ ƘالتƮرƼاƘ الوالƥية المتعلǀة ƕعنواǇ عوامل اǕمومة

Ƙǚلمشك  Ǉƕاال ƻرƮت.  

وتƥǀيم  السلوكية لƕǖناء ƕيƯƽƤ Ǉ المشكƘǚ العǚقة ƍلǏ تơليل: ƘƼƥǋ الƥراسة

  .الوالƥيǇ  مǇ قƕل مǚƤ Ǉل ضƱƕ سلوǁ اƕǕناء النƮيơة

ووƳƨ االستƕياǇ  ألوالǐƥ  ضƱƕ السلوǁ عالƝ نوعية استƕياǇ أستƥƤم Ƽي الƥراسة

مǇ المجموƳ الكلي لǖمǌاÜ Ƙوأƕ1.056  ƦƤنسƕة  الريƽي علǏ أمǌاƘ الوسƱ الƺرƕي

Ǉوƛơاƕار الƕاالعت Ǉعيƕ وجيةƨال Ƙاالơة الƼاǀƛال ǎمستوÜ جمơÜ لةƑالة  العاơال

  .للعاƑلة  االقتƮاƥية االجتماعية
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ƕالدراس ƛƏتاǆ :  

Ǉع ǎالمستو Ǉم أǕي اƼاǀƛا الǌيƥةالتي لƕالشا ƥول Ɣشا  ǎو مستوƦ لƨي المنƼ

 ونƲامونƨعƕ Ƙوعي معƼ Ǌي التعامل Ƽي نمƱ سلوكǌا أيضا يƛƌر منǀƛ ƯƽƤاƼي

ƘاǌمǕأيضا ا ǁراƥƍ Ǐلƍ مشاعر ǇǌالƽƱة أơالواض Ƙǚي مشكƼ ǁر  السلوƛكǕا

ƕالƤƥل المنƯƽƤ  مƮورا للتǀارير الو الƥية كاǇ التƛƋر السلƕي ÜوعلǏ أية ơال Ʈعوƕة

Ɣياƹية وƕاإليجا ƻƱوالتعلم العوا ƴƽالمرت ǐƦال Ǉا كاƕƑاƹ  ƥعن  ƘƱالعينةوأع ƥراƼأ

ƝƑالنتا Ǐعل ǚليƥ Ƙية السلوكاƽƱالعا Ƙاǌمǖية لƕالسل Ǉا كاǌي لƕر السلƛǕم اƥي عƼ 

مشاعر  ǋ ǇƋƕناǁ أǌƲرƘ مǇ الوالƥيǇ والتي لǌم المƥǀمة  للنƮيơة قƕول اƕǕناء

  .الو الƥية  أنماƱ السلوǁ تƕينǌا عاƽƱية متعƖƥƥ كما

   1998وǄو ـƕ شـدراس :اشراـع

Ǉعنواƕ: شونة وƤال Ǉيƕ قةǚم واالعƨơل ولǋالليونة التسا ƘǚƑي العاƼ يةƥالو ال

  .المنƽƤضة الƤƥل وعǚقتǌا ƕاإلنجاƨاƘ اǕكاƥيمية لƽƱǖال والتكيƻ السلوكي 

 ƥوƥơل المƤƥال ǐوƥ Ǉيƥالوال Ɣأسالي Ǉيƕ قةǚالع Ǉع ƻالكش Ǐلƍ راسةƥال ƘƼƥǋ

 Ǉارير المعلميǀوت Ǉيƥالوال Ƙǚƕاǀعا لمƕرسة تƥي المƼ مǌƑناƕأ Ƙوسلوكا  

ƕالدراس ƕǆǐع :  

 Ɣ مǋƥƥر عƥǀالم Ǉيƥونية للوالƽتل Ƙǚƕاǀم Ǐراسة علƥال ǉƦǋ Ƙƥ184اعتم  Ǉم

أƼراƥ العينة ƦاƘ الƤƥل المƥơوƥ واƽƱǕال Ƽي السنواƘ الƼ ƚǚƛي المƥرسةتضاƍ ƻليǌا 

  .تǀارير المعلميơ Ǉول ƑƼة اƽƱǕال الƦيǇ يƛيروǇ مشاكل سلوكية ƥاƤل الǀسم 

 ƕالدراس ƛƏتاǆ:  

 Ǌليƍ ƘلƮما تو ƨور انجاƥ يƼ ياƕورا سلƥ Ǉياƥƌي Ǉاسييǀال Ǉيƥالوال Ǉراسة أƥال

  .اǕكاƥيمي ƽƱǕالǌم 
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أما الوالƥيǇ المتسامơيǇ والƤشنيƼ Ǉي التعامل مƴ أƽƱالǌم يƛƌراǇ سلƕا Ƽي ǌƲور 

سلوكاƹ Ƙير مƕǀولة ƕالمƥرسة تƕعا لما أورǉƥ المعلميǇ مǇ مƲơǚاƼ Ƙي التǀارير التي 

  .ة أعƥوǋا ơول ǉƦǋ الƥراس

Ɣعشر ǌدƟا  : ǅلوكو ƖǐƓاƦǐال Ɩ1995دراسا :  

Ƽي الوالياƘ المتƖƥơ اǕمريكية ơول نƨاعاƘ اǕقراƕ ǇيǇ اƽƱǕال ما قƕل 

وكاǇ الƻƥǌ منǌا الوقوƻ علǏ العوامل المساعƖƥ علǏ قضايا واستراتيجياÜ  Ƙالمƥرسة

 Ƌالتي يلج Ƙلة واإلستراتيجياơالمر ǉƦǋ يƼ الƽƱǕا Ǉيƕ ƘراعاƮ ƚوƥơ ǉƦǋ لơا لǌليƍ

 Ƙاعاƨالن.  

  :دراسƕـƕǆǐ الـع 

 Ǉم Ǉ24عينة تتكو ǚƽƱ  Ǉيƕ م ماǋأعمار Ɵال تتراوƽƱǕي روضة اƼ3-5 

Ƙسنوا  Ɩƥلم ƳوƕسǕي أƼ Ǉأو مرتي Ɩم مرǌتƕمراق Ƙ04وتم  ƴم Ƙǚƕاǀم Ƙر وأجريǌأش

  ƥويǌم 

ǆالدراسـ ƛƏـتاƕ:   

Ƌتنش ǇقراǕأ Ƙاعاƨن Ǉأ ƝƑالنتا Ƙينƕ  Ǉم Ǉنوعي Ǉمامǋ ضاياǀال:  Ƌتنش Ƙاعاƨالن Ǉأ

ƮراعاƘ المƮلơة  وتنشƋ مرƹوƔالƕسƮ ƔƕراعاƘ المƮلơة واالơتكاǁ الƥƕني ƹير 

أو مساơة مǇ المكاǇ أو ƥورا Ƽي  أǕلعاƔيريǇǚƽƱ ƥ أو أكƛر الشيء نƽسǊ مǚƛ  عنƥما

السلƕي مƛل الضرƔ أو  االơتكاǁاإلơتكاǁ الƥƕني ƹير المرƹوƼ Ɣيشمل  أما.نشاƱ ما 

  . إليجاƕي مƛل التƕǀلا

  .ƹير أǉƦǋ Ǉ الƥراسة أǋملƘ الجانƔ االجتماعي وأƛرƼ ǉي ơياƖ الƽƱل :تǐƾƴب

  :2001 دراسƕ ولسوǅ: رƔـعش ـتاǆƙا

 Ǉعنواƕ :الƽƱǕ قيǚƤǕور اƱي أمريكا الروضة التƼ Ǉاƕارنة والياǀراسة مƥ.  
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 ƕالدراس Ɩƺدǉ :ةƼاǀƛ ورƥ Ǉع ƻالكش Ǐلƍ ƴالمجتم ƾǚƤǕور اƱي تƼ لعينة  Ǉم

  .Ƽي عمر الروضة  Ƽي ǀƛاƼتǌا مƤتلƽة اƽƱǕال

وƨعوا  الƦيǇ لƽƱǖال المعلميǇ أǚƤقي مǚƤ Ǉل مǀاƕلة اƤتƕار: Ƽ ƾƕƱي ǉƦǋ الƥراسة 

Ǐلƍ  Ǉمجموعتي :Ǉة يتضمƽلسƼ يةƕم الترǌيƥم لǌاتƥǀة ومعتǀة  المتعلƼرƹ ةƑيƕƕ

للسلƱةالمƕاƥلة  والǀƛة المƨكشة والمƕơة والعƥالة والعواƻƱ النشاƱكمشاعر المسƌولية

   االجتماعية

ƕالدراس ƕǆǐع:   

 Ǉة مƽلƌأمريكيا 29عينة م ǚƽƱ انيا 29وƕيا ǚƽƱ  ي عمر الروضةƼ  

 ƕالدراس ƛƏتاǆ:  

  للǀومية االنتماءالتي تƌكƥ علǏ  االجتماعية ƕالنماƜƦ تƛƋر أƽƱال الياƕاƕ Ǉاكرا -1

  مǉƦǋ ƴ النماƜƦ  المنسجمة واالنƽعاالƘ والمشاعر

2- ƜƦالنماƕ اكراƕ مريكيǕا ƴال المجتمƽƱر أƛƋينما تƕ  مǌواتƦ Ǐعل ƥكƌالتي ت.  

ƕƾƓالسا Ɩالدراسا ǅǄ ƕǐالƟال ƕالدراس ƲƽوǄ   

 Ưعƕ ǐƥƕن Ǉة يمكننا أǀƕم الساǌراستƥ يƼ العلماء Ǌليƍ لƮما تو Ǐلƍ رƲالنƕ

 Ǉيƕ ƻǚتƤواال Ǌƕالتشا Ǌأوج ƚيơ Ǉامة مǌال ƘاƲơǚة المǀơǚة والǀƕالسا Ƙراساƥال

  .Ƽي جوانǋ Ɣامة نƦكر منǌا

التƋكيƥ علǏ النمو اǚƤǕقي لƽƱǖال وعǚقتƋƕ ǊساليƔ التنشƑة اǕسريةƹير أنǌا  -1

 Ɣسرية وأساليǕة اƑي التنشƼ ƾروƽامة كالǋ Ƙيراƺمت ƨراƕƍ يƼ الةơال Ǉع ƻتلƤت

  .ترƕية المعلماƼ Ƙي الروضة وƼي تشكيل الǀيم اǚƤǕقية للƽƱل 

 .رƥƮ أƛر اǕساليƔ اǕسرية وأساليƔ ترƕية المعلماƕ Ƙالƥراسة الơالية تǀوم  -2
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3-  Ɣضيرية تلعơية التƕاعة الترƱالƕ ةǀقية المتعلǚƤǕا Ƙي تشكيل السلوكاƼ اماǋ وراƥ

 .الƾƥƮ واالعتراƕ ƻالجميل  اإليƛار والƺيرية اǕمانة الو الƥية

4-  Ǐعل Ƙƨل الروضة ركƽƱالية لơال ƘراساƥالǇيƥالتعليمي للوال ǎالمستو  ǎوالمستو

وƛƈرǋا Ƽي تشكيل قيم  وترتيƔ الƽƱل Ƽي أسرتǊ االقتƮاǐƥ والƕيƑة االجتماعية

   .الƽƱل اǚƤǕقية 

Ƙراساƥال Ƙي مجال سعƼ ةǀƕقي النمو الساǚƤǕا  Ƙǚالمشك Ǐعل ƨالتركي Ǐلƍ 

 وما للƕيƑة Ƽي الروضة مƕ ƴيǌƑم اƽƱǕال Ƽي مواقƻ تعامل تǌƲر التي السلوكية

لƥراسة  لƽƱǖال وكاǇ وƍيجاƕية سلƕية سلوكياƼ Ƙي ǌƲور مƥ Ǉور واǕسرية التعليمية

 تسير ƼيǊ الǐƦ ضمǇ اإلƱار ǌƼما يǀعاǇ الơالية الƥراسة  Ƽي ƥعم  الƥور اإليجاƕي نƨار

  .والƕنية الƽكرية Ƽي المنǌجية الƥراسة

ǏولǕراسة اƥالƼ Ƙƨرك Ǐعل Ɣالمعلمة أسلو  ƐƼاƥي الƼ قيǚƤǕل اƽƱنمو ال 

ǐƦر والƕل يعƽƱال Ǌعن Ǌاعلƽل تǚƤ Ǉم ǇقراǕا ƴة الروضة مƑيƕ يƼ Ǉراسة لكƥال 

Ƽي عمر  لǎƥ اƽƱǕال اǚƤǕقي Ƽي تƱوير الơكم علǏ أسلوƕ Ɣياجية اعتمƘƥ الƛانية

   .Ƽي عمر الƽƱولة اǚƤǕقي لتنمية التƽكير التي Ʈنǌƽا المجاالƘ ضمǇ الروضة

Ɩƥاƽأيضا كما تم االست ǐرƽراسة الجعƥ Ǉالتي م Ƙتمǋا ƻنيƮي تƼ قيةǚƤǕيم اǀال 

والمعلماƘ   نƲر اƕǓاء مǇ وجǌة Ƽي مناǋجǌم الترƕوية الموجوƖƥ  لǎƥ أƽƱال الروضة

Ƙراساƥ مةƛو ǎرƤأ Ƙƥرƽير تƺمت Ưعرƕ ةƼاǀƛالمجتمعية ال ƻوالمشاعر والمواق 

  ƕعيǇ االعتƕار ƖƦƤƈ  المجتمƴ أƼراƥ عنƥ اǚƤǕقية واơǕكام السلوكاƼ Ƙي تنمية السوية

Ƽي  اإليجاƕي اƛǕر كاǇ لǌا الƥراساƘ التعƨيƨ وكل ǉƦǋ وأساليƔ متƺير الجنƩ والعمر

  .الơالية نضƼ ƝكرƖ الƥراسة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  يدـــƢه
  .مفهوم الȖفولة  :  أوال

  مراȰǵ الȖفولة:ǭانــيا
  مراȰǵ النمو عند الȖفǭ: ȰالǮــا
  ..اƪصائȌ طبيعة اɉطفاȯ  :رابعــا
  ǵاجياǧ اɉطفاȯ النفسية والعضوية :خامسـا
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ƻاولـــــالطǊـــــــǂƟراǄو ƕ :  

  :تǐǊǄد

تعتƕر الƽƱولة مǇ أولǏ المراơل اǕساسية التي تساǋم Ƽي تكويǇ شƮƤية 

 Ǉالس Ǉمة مƥǀالمت Ɩترƽال ǉƦǋ يƼ تمامǋرعاية وا Ǉل مƽƱال ǉاǀما يتل Ǐلƍ رƲالنƕ Ǉاإلنسا

 Ǉل سواء مƽƱة الƑي تنشƼ اǋيرƮǀمكانيــة تƍ Ǉم ƖسرǕا ƻاوƤم ƥاƥƨت ƚيơ ƚيơ

 Ǐعل ƥعƕ يماƼ ǉƥية سليمة تســاعـــƕل ترƽƱية الƕي ترƼ اǋƥالتي تعتم ƔساليǕا

مواجǌة مƤتلƻ الƮعوƕاƘ التي قƥ تواجƼ Ǌǌي ơياتǊ اǕسرية ƕل وقــƥ تتعƥاǋا 

 Ǉءا مƥƕ ة االجتماعيةƑيƕال ƴم ƻالتكي ƘاƕعوƮ ةǌمواج Ǐلƍ ǇياơǕا Ưعƕ ـــيƼ

 .Ƽي تƽاعلǊ مƴ اƤǓريǇ سيما المجتمƴ الراشƥجماعة اǕقراǇ  ومơيǊƱ المƥرسي وكƦا 

ǉ ل الƽƱولة وƮƤاƭƑ نمو الƽƱل Ƽي Ʀǋسوƻ نتƱرƍ ƾلǏ مراơ و Ƽي ƥǋا الƮƽل

  .المراơل
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Ǘوƈ :ǊƻǄالطــ ǃــوƕولƻ  

1 -1- ƕƸل ƕولƻالط ǃوǊƻǄ:  Ɩاشرƕام مƱƽلة الơلة التي تلي مرơالمر ǁولة تلƽƱوتعني ال

  .وتسƾƕ مرơلـــــة الكǚم

  :ǊƻǄوǃ الطƻولƕ اƬطƟǘا :1-2

Ʃاري ƔيليƼ اǌƼيعر"Aries " Ǉيما يعيشوƥال قƽƱǕا Ǉيا الƕنس ƚيƥơ ƠلƱƮا مǌاتƕ

ƕيǇ الكƕار مơ Ǉيƚ ارتƥاء المƩƕǚ واǕكل والشرƕ Ɣل يتƮرƼوǇ كالكƕار ƽƼي الƥǀيم 

 ƘاƦ Ǉلم تك Ƙالعمليا Ưعƕ Ǉل أƕ ساسيةǕا اǌاجاتơولة وƽƱلل ƭƑاƮƤ ƻلم تعر

 ǁي تلƼ ميةǋأƔيال واللعƤكال Ɩترƽال.  

Ƽ لƽƱا الǌƕ ل التي يمرơة للمراƕالنسƕ ة أقسام أساسية أماƛǚƛ Ǐلƍ Ƙقسم ƥǀ

الرضاعة وما قƕل الƕلـــــوƷ ومرơلة الƕلوƷ وتعتƕر ǉƦǋ المرơلة أساسية Ƽي 

  ƍ.1عƥاƥ الƽƱل للعمل وتơمل المسƌولية

أƛارǉ علماء النƩƽ ومǇ الملƘƽ للنƲرÜ أǇ الơƕوƼ ƚي مجال علم النƩƽ سيما ما 

 Ǉتميǌالم Ƴسي وعلماء االجتماƽليل النơرسة التƥوم Ɯوكولير Ǉياجية واريكسوƕ الƛأم

ƕالتƺيير االجتماعي ƍضاƼة ƍلǏ الƥراساƘ اإلكلينيكية والتجريƕية ƕينƘ أǇ الƽƱولة مرơلة 

مǇ المراơل التي يمر ǌƕا اإلنساơ Ǉيƚ توضƴ معالم ƕناء شƮƤيتǊ المستƕǀلية التي 

Ʊتت ƻالتكي Ǐعل ǉƥة التي تساعƮاƤال Ƙاراǌالم Ɣأساسية واكتسا Ƙاجياơ Ƴاƕشƍ Ɣل

كما تعتƕر الƽƱولة ƼترƤ ƖاƮة ƕالنمو والتƱور والتƺير Ü مƴ متƱلƕاƘ الơياƖ اليومية

 Ǌية والتوجيƕمة والترƨǚماية والرعاية الơير الƼتو Ǐلƍ لƽƱا الǌيƼ Ɯتاơوالتي ي

ƠيơƮ2.ال  

                                                 
  56الطبعة األوىل ص  2000، دار الراǩب اجلامعية لبنان  التربية النفسية للȖفȰ واملراȨȽعبد الرمحان العيسوي ،  1
 46-45،الطبعة الثالثة ،ص 1998،دار الشروȧ للنشر والتوزيع ، عمان  Ž علم نفȄ الȖفȰحممد عودة الرƹاوي ـ  -2
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Ƌƕ Üنǌا الƽترƖ الممتƖƥ ما ƕيǇ نǌاية الرضاعة وسǇ الƕلوƷوǋناǁ مǇ عرƻ الƽƱولة 

Ɩياơال ƘاƕلƱمت Ƙاǌلمواج ƥاƥاإلع ƖترƼ ةƕاƛمƕ لةơالمر ǉƦǋ رƕتعت Ʀƍ Ü التي Ɩترƽي الǋو

 Ʊƕترت ǁلƦلة ـ لơيعة المرƕƱو Ǐسلوكية تتماش Ɣوأسالي Ʊل أنماƽƱا الǌيƼ Ɣيكتس

الƽƱل ƈراǉƌ ومعتƥǀاتǊ الƮاƕƑة ƕناء  أساليƔ تنشƑة الƽƱل و االتجاǋاƘ والǀيم التي يƕني

ƴاالجتماعي الواس ǊƱيơرسة ومƥوالم Ƙيƕي الƼ Ƙاراǌوم ƘراƕƤ Ǉم Ǌƕما أكتس Ǐعل.  

Ǝƕ ƦƍمكاǇ اǕساليƔ الǀاƑمة علǏ تنشƑتÜ Ǌ وتتƛƋر شƮƤيتǉƦǌƕ Ǌ العوامل أيما تƛƋير

 ƥوƥơ يƼ ǊاتƦ يƼ ةǀƛال Ǌل ƥوتعي ƘاƕعوƮال ƨتجاو Ǐعل ǉƥة سليمة تساعƑة تنشǀƛال

 Ʃƽعلماء الن ƠƮين ƔاƕسǕا ǉƦǌاالجتماعية ل ƥاليǀة والتǀƼا والمتواǌعلي ƻالمتعار

واالجتماƳ جميƴ اƕǓاء والمعلميƼ Ǉي المƥرسة أǇ يتعرƼوا علơ ǏاجاƘ الƽƱل اǕساسية 

والمشكƘǚ التي تواجǌǌم ومساعƖƥ اƽƱǕال علơ Ǐل ǉƦǋ المشكƘǚ والƮعوƕاƘ التي 

  1.الƽƱل تكوينا سليماقƥ تعيƾ تكويǇ شƮƤية 

  ǄراüƟ الطƻولƙ :  ƕاǐǆا

أجمƴ علماء النƩƽ علǏ تǀسيم المراơل اǕساسية التي تمر ǌƕا الƽƱولة ƍلƛǚƛ Ǐة 

أقسام رƑيسية وǋي مرơلة الƽƱولة الƕكرƖ تليǌا مرơلة الƽƱولة اǕولǏ وأƤيرا مرơلة 

لجƑوƍ ǇلƦǋ Ǐا التǀسيم الƛالƛة ولعل اǕساƩ الǐƦ جعل علماء النƩƽ يÜ الƽƱولة الƛانية

يرجƍ ƴلƕ Ǐروƨ وƲاƻƑ جƥيƖƥ لǎƥ الƽƱل وترتǉƦǋ Ʊƕ الوƲاƻƑ عموما ƕالنمو 

  .الجسماني والعǚǀني للƽƱل

1- Ǎاألول ƕǂƟرǄال ƔكرƓǄال ƕولƻالط ƕǂƟرǄ  

وتتميǉƦǋ ƨ المرơلة Ü تƥƕأ ǉƦǋ المرơلة مǇ لƲơة الميƍ ƥǚلǏ السنة اǕولǏ تǀريƕا

ƕروƨ جملة مǇ االنƽعاالƘ التي تجعل الƽƱل Ƽي Ʈراƕ ƳيǇ التمƛيل والتواƾƼ مǇ جǌة 

                                                 
1- ،Ɔساسيةعبد العلي اجلسماɉقة اȽفولة واملراȖ19-18الطبعة األوىل ص  1994عربية للعلوم ، ، الدار ال سيكولوجية ال. 
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كاǕكل   ǌƼو يơاول تلƕية ơاجاتǊ العضوية والعاƽƱية مǚƤ Ǉل ƍشƕاƳ رƕƹاتǊ الƺريƨية

Ɣوالشر Üوالنوم... ƣ1ال  

Ǉيƕ ƨم التمييƥينع ƘاƦالƕ لةơالمر ǉƦǋ يƼ لƽƱال Ǉأ Ʋơǚن ǁلƦر لƤǓل واƽƱال Ü

 Ǌاتƕƹر Ƴاƕشƍ Ǉيƕو Ǌاجاتơ Ƴاƕشƍ Ǉيƕ لƽƱال ƱلƤي ǐنا أǖنا ولǕا Ǉيƕ ƨكما يمي

  .التي قƥ تتناǏƼ وقيم مجتمعÜǊ المكƕوتة

2- ƕǐǆاƙال ƕولƻالط ƕǂƟرǄ:  

Ƙسنوا ƚǚƛال Ǐلƍ السنة Ǉس Ǉيƕما Ɩترƽال ǉƦǋ ƥوتمت Ü ƖترƼ لةơالمر ǉƦǋ لƛوتم

  .أǐ تمركƨ الƽƱل ơول Ʀاتƍ ǊلǏ مرơلة الشعور ƕالƦاƘالتơول ƕيǇ النƨعة اإلجمالية 

ويƥƕأ Ƽي اكتساơ Ü Ɣيƚ يتƺير نƲام ƦƹاƦ ÜǊƑلǁ أǇ الƽƱل يƥƕأ تƥريجيا ƕالƱƽام 

ǊاتƦ Ǉير عƕالتع Ǉم Ǌة التي تمكنƺالل Üالكاملة Ǌاتƕƹور Ü يلƺتشƕ لةơالمر ǉƦǋ ƨكما تتمي

لية التي تǌƲر مǎƥ عضǚتǊ ومƤتلƻ أعضاǊƑ للƥƕء Ƽي عملية المشي وǋي العم

ơƍساسƕ Ǌاإلسǚǀلية Ƽي التعƕير عƦ ǇاتǊ واالعتǀاƕ ƥوجوƥ انسجام ƕيƕƱ Ǉيعة اǕشياء 

  .وتلƕية رƕƹاƘ الƽƱل لشعورƕ ǉتǀơيƾ التواƾƼ واالنسجام والƽعالية

 ƨروƕƕ Ɩترƽال ǉƦǋ ƨوتتمي ǉعمر Ǉعة مƕالسا Ǐلƍ ةƛالƛال Ǉس Ǉلة مơالمر ǉƦǋ أƥƕت

Ʀلǁ أǇ الƽƱل يƽسر كل Ü النƲرƖ العاƽƱية أكƛر منǌا عǀلية شƮƤية كاملة يǏƺƱ عليǌا

Ƙơƕ اتيƦ ƾلƱمن Ǉم Ǌولơ ورƥما ي ÜǊاتƦ ولơ ƨيميل للتمرك Ǌأن ǐأ Ü ƈƥƕوت

ƴتتوس Ƙعاالƽواالن Ƙتماماǋاال Ü يƼ ƥركية تتجسơسية الơال Ƙتماماǋاال ƨرƕوت

ǇقراǕجماعة ا ƴم Ɣاللع Ƙتماماǋا.  

ƕارǋا مرơلة اكتساƔ اللƺة مǚƤ Ǉل جماعة كما ينƲر ƍلǉƦǋ Ǐ المرơلة ƕاعت

ǊاتƦ Ǉير عƕالتع Ǐعل Ɩرƥǀال Ɣاكتسا Ǐعل ƥعƕ يماƼ لƽƱال ƥوالتي ستساع ǇقراǕا Ü

                                                 
1 -  ،ȼعيودكي Ȥة جوزيƤرǩ التربيةغي باملاد ǰȽاملكتبة العلمية لدار منشورات عويدات ، بريوت ، لبنان بدون طبعة وبدون سنة  منا،

 .22ص .نشر
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ǇقراǕسيما جماعة ا ǇريƤǓا ǉتجا ǉو مشاعر Ǌاسيسơأ ƨراƕƍو Ü أ عمليةƥƕنا تǋ Ǉوم

ǇريƤǓا ƴاعل االجتماعي مƽ1.الت  

3-  ƕƙالƙال ƕولƻالط ƕǂƟرǄ :  

وتمƛل ǉƦǋ المرơلة مرơلة االلتơاǇ Ü ƾ سǇ الساƕعة ƍلǏ سǇ الƕلوƷوتƥƕأ م

ơيƚ تƕرƤ ƨاƮية ƕ Üالمƥرسة ơيƚ يƥƕأ الƽƱل Ƽي االنƥماƜ والتكيƻ مƴ اƽƱǕال

Ǌƕ ومǀالتي ي Ƙالسلوكا ƻتلƤي مƼ ليةǚǀاالست Ü ريجيƥلي التƤي التƼ لƽƱأ الƥƕنا يǋو

Ƙ اللعƔ كما تنتǀل Ƽعاليتƍ ǊلǏ عǇ اللعƔ الƽرǐƥ لينƥمƝ مƴ أقرانƼ Ǌي شكل جماعا

 Ʋơǚي ǁلƦل ÜǇيƥالراش Ɣلع ƜƦنما Ǐلƍ شياء الميالةǕي عالم اƼ لƤƥو يǌƼ ÜرƤƈ ǎمستو

ǌƲور كƘƕ وƮراƕ ƳيǇ التمركơ ƨول الƦاƘ وتƥǀم الموضوعية ƕسƔƕ االǋتمام 

Ƙوالجماعا ǇǋƦال Ǉي تكويƼ ةƕƹشياء والرǕاƕ ƥايƨ2.المت  

  ǄراüƟ الǄǆو عǆد الطƙ : üƻالƙا

ƕالرجوƍ ƳلǏ المراơل اǕساسية التي يمر ǌƕا الƽƱل وƕالمواƨاƖ مǉƦǋ ƴ المراơل 

Ü لǎƥ الƽƱل تتمƛل ǉƦǋ المراơل النماƑية Ƽي جانǌƕا الجسماني ةنميƨ مراơل ƍنماƑي

االنƽعالي واالجتماعي وكƦا اللƺوǐ والجنسي ويƤتلƦǋ ƻا Ü العǀليÜ الơسيÜ الơركي

لنمو ơƕسƔ كل مرơلة مǇ المراơل السالƽة الƦكر سواء مơ Ǉيƚ الوƲاƻƑ اǕساسية ا

لكل مرơلة أو ƕالنسƕة ƕما اكتسǊƕ الƽƱل مƕ ǇيƑتǊ ووسǊƱ الƥƕ ǐƦأ يتƽاعل معǊ تƥريجيا 

  .وسنƱرƍ ƾلǉƦǋ Ǐ المراơل ƕالتƮƽيل الǀơا

  

  

                                                 
1  ، ȌصǺاملت ȴأألساسي، املديرية الفرعية للتعلي ȴالنمائية مديرية التعلي Ȍصائƪية اƘلة التربية التحضǵمر Ž ȰفȖس - 3(للǧا )نواőبيقاȖوت

 24،ص2006،اجلزاǝر،التربوية
2 ȼعيودكي Ȥة جوزيƤرǩ التربيةغي باملاد ǰȽمنا Û ، لبنان بدون طبعة وبدون سنة . ،املكتبة العلمية لدار منشورات عويدات ،بريوت

 .24ص.نشر
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1- ǆــالǏǄسƜو الǄ:   

ƕــروƨ التƺيير الكمي  ơيÜƚ يتميƕ ƨالسرعة Ƽي المراơل اǕولǏ للƽƱولة

ومÜ Ǉ والكيƽي وƼي ƨيـــاƖƥ الơجـــم وƽƮƕة الƼتة مǇ ناơية النمو الơركي

مƲاǋر النمو الجسمي استمرار اǕسناƼ  Ǉي الǌƲور ƍلǏ أǇ تكتمل ǉƦǋ اǕسناƼ Ǉي 

والتي يراǌƲ ƾƼورǋا عملية التسنيơ Ǉيــƚ ترتÜ ƴƽ وتسمƕ ǏاǕسناǇ المƌقتةÜ الǌƲور

  .سم ƍضاƼة ƍلǏ اإلسǌال الƺير عاǐƥ ويستمر ƍلƹ Ǐاية ǌƲور اǕسناƥǇرجة ơرارƖ الج

 Ǐلƍ لةơاية المرǌي نƼ لƮا ليƑيƱƕ نمو Ʃنمو الرأƕ لة أيضاơالمر ǉƦǋ ƨكما تتمي

كما تنمو اƱǕراƻ نمو سريعا ƕالمǀارنة مƴ نمو  : مماƛلة رأƩ الراشƥ مơ Ǉيƚ الơجم

ا رجعنا ƍلǏ مǀارنة لƱول Ǝƕمكانية النمو الرأÜƩ أما الجƼ ƳƦيميƨ نموƕ ǉالوسƱية وƦƍا م

  .Ƽنجƥ أǇ الƱول يتƛƋر ƕالنمو لــǎƥ الƽƱـــلÜ لǎƥ الƽƱل

وƥǀƼاǇ الشơم الÜ ǐƦ أما نمو الƱول ƼعاƖƥ ما يرتƕ Ʊƕنمو الجƳƦ وƱول العƲام

Ƽي ơيǇ يƥƨاƥ الوǇƨ تƥريجيا ƕمعƥل Ü تراكم لǎƥ الƽƱل سيما Ƽي ƼتراƘ ما قƕل الƱƽام

ơرام الواƹي السنةكيلوƼ ƥ.  

 ƚيơ عضاء نضوجاǕوا ƖƨǌجǕا ƥايƨت ƲơǚنƼ ميƲيكل العǌة لنمو الƕالنسƕو

وأكƛر ơجما مǀارنة ƕالسنة اǕولƼ Ü Ǐي الǌيكل العƲمي للƽƱل ƍلǏ عƲام Ʈلƕة تنتǀل

  .للƽƱــل

ويƥƨاƥ الوǇƨ وتتƥǀم Ü أما نمو العضƼ Ƙǚتميƕ ƨالسرعة  عما كاǇ عليǊ مǇ قƕل

Ǐعل Ɩيرƕالك Ƙǚالعض ƖيرƺƮال Ƙǚالعض Ü يامǀال Ǐل علƽƱال Ɩرƥق Ʃو ما يعكǋو

 Ǉم Ƴا النوƦǋ ميةǋأ ƨرƕنا تǋ Ǉة ومƱسيƕال Ƙركاơال Ưعƕƕ ارنةǀة مƕعƮ Ƙركاơƕ

  .النمو Ƽي تƥعيم جǌوƥ الƽƱل Ƽي التơكم Ƽي ơركاƘ جسمƽƮƕ Ǌة منتƲمة
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2- ĉ ǏركƟو الǄǆال :  

ǎƥيعية للنمو الجسمي لƕƱ ةƕركي استجاơر النمو الƕل يعتƽƱال Ü Ƙاراǌنمو الم ǇǕ

ơ ǇǕياƖ الƽƱل تتسم Ü الơركية لǎƥ الƽƱل تشكل ƕعƥا Ʀا أǋمية ƤاƮة Ƽي ơياƖ الƽƱل

  .ƕالنشاƱ والơيوية الƥاƑمة

Ƽالنمو الơركي لǎƥ الƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة ƕالƦاƘ يتميƕ ƨالشƖƥ وسرعة 

لكل ơركة وƹير منسجمة Ü وƹالƕا ما تكــــــوơ Ǉركاتƹ Ǌير منتƲمةÜ االستجاƕة

مƥلول وتعƕير معيǇ يƤتلƻ عǇ الơركاƘ الساǀƕة لƦلǁ تǌƲر ǉƦǋ الơركاƼ Ƙي شكل 

Ǉƨير متƹو ƾير متناسƹ Ü يرƕعضلي ك ƥǌج Ǐعل ƥل يعتمƽƱا الǌƕ ومǀالتي ي ƘركاơالƼ

Ɩيرƕالك Ƙǚام العضƥƤاست Ǐلƍ عي الجوءƥتست Ü Ǌركاتơ Ǐر علƱل يسيƽƱال Ǉير أƹ

 Ǌتǚريجية ويستعمل عضƥة تƽƮƕ ƾيǀơت Ǐلƍ ƻƥاǌم والƲالمنت Ɣريƥعل التƽƕ ƖيرƺƮال

 ƨƽǀوال ǐكالجر Ɲا النضƦǋ Ʃتعك Ɩƥيƥج Ƙاراǌم ƨرƕت ǁلــــƦالعضلي ل Ɲالنض

ƾوالتسل.  

ƽƼي المرơلة التي يƕلƼ Ƹيǌا الƽƱل سǇ الراƕعة تنعكƛƈ Ʃار النضƝ الơركي Ƽي 

ƕاستعمال الكتاƕ ركيơير الƕل كالتعƽƱا الǌƕ ومǀالتي ي ƘاƱالنشا ƥل يجƽƱال ƥة تج

ơيƚ ال يستƱيƮ Ü ƴعوƕاƼ Ƙي الǀيام ƕƕعƯ الƱƤـــوƹ Ʊيــــــر الموجǌة

Ǌتǚكل عض Ǐعل ƖرƱالسي Ü ƥعن ƻالتوقــــــ ƴم ƻروơلة الơي مرƼ اƦوك

 Ƙلة الكلماơتي مرƋر لتƤƈ Ǐلƍ ƻرơ Ǉال مǀاالنت  

ƽƱل ويمكننا أǇ نرƱƕ النمو الơركي لǎƥ الƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة ƕمǎƥ قƥرƖ ال

ǐƥشكل عاƕ ƘاƱالنشا ƻتلƤمƕ Ǌي قيامƼ يةơƮالجسمية وال Ü ر النمو الجسميƤƋكلما تƼ

  1.أƥاء مǌامǌا ƕشكل ƕƱيعي وعاǐƥكلما تƛƋـــرơ ƘركاƘ الƽƱل عنƥ  والعƕƮي

  

                                                 
وǩطبيقاőا )سنوات-3(اƪصائȌ النمائية للȖفŽ Ȱ مرǵلة التربية التحضƘية تعليȴ املتǺصȌ ،مديرية التعليȴ أألساسي، املديرية الفرعية لل - 1

 29،ص2006التربوية،اجلزاǝر،
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3- Ɵو الǄǆــالǏس :   

 ƈ–  ǁراƥƍ يƼ ةƕعوƮ لƽƱا الǌيƼ ƥل التي يجơالمرا Ǉم Ɩكرƕولة المƽƱلة الơر مرƕتعت

العالم الƤارجي ƹ Ʀƍالƕا ما يجƥ لƼ ƖƦي استعمال ơواسǌƼ ÜǊو يرƼ Ɣƹي شم اǕشياء 

Ɩول مرǕ شياءǕا ƻواكتشا ƭơƼو ÜاǌوقƦوت.  

لمكانية ƼالƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة ال يرƕ Ʊƕيƥƍ ǇراكǊ الơسي لǖشياء وعǚقتǌا ا

Ƽتراǉ ال يƽــرƕ ƾيــǇ االتجاǋاƘ يميǇ يسار أو ƕيǇ أعلǏ وأسƽل ƹير انǊ وƕتƥǀم 

عمر الƽƱل أƼ ǐي ƥơوƥ السنة الساƥسة يƥƕأ الƽƱل Ƽي ƍيجاƥ العǚقة ƕيƥƍ ǇراكǊ الơسي 

 Ǐعل ǇلواǕاƕ اǌƱƕشكال ورǕا Ǐعل ƥي االعتماƼ أƥƕا المكانية كما يǌقتǚشياء وعǖل

الƛالƛة الǐƦ يركƨ علƥƍ Ǐراǁ اǕشكال ƥوǇ اǕلواǇ لƦلǁ يƤتار  ƽƱ ƻǚƤل السنة

اǕشكال الƕسيƱة والƺير معƕ Ɩƥǀالمǀارنة مƽƱ ƴل الساƥسة ومǇ جǌة أƤرƽƱƼ ǎل الƛالƛة 

 ƘاƼالمسا ǁرƥي ǐƦسة الƥل الساƽƱ Ǐلƍ رƲالنƕ ƾقيƥ يرƹ راكاƥƍ ƘاƼللمسا Ǌراكƥƍ رƕيعت

 ƴيƱيستƼ جــــامơǕارنة اǀقة أما مƥƕ ةƽتلƤجام المơǕا Ǉيƕ Ǉارǀي Ǉة أƛالƛل الƽƱ

ƹير انƥƍ Ǌراǁ لǖوƨاǚƼ Ǉ تƨال تشكل Ʈعوƕة Ƽي معرƼة الƽرƕ ƾيǇ اǕوƨاǇ المتǀارƕة 

 ǉƦǋ Ǉيƕ ƾرƽال ǁرƥي ǐƦسة الƥل الساƽƱ ƻǚƤ Ǐقة علƥƕǇاƨوǕة اƕارǀالمت.  

كاليƥيǇ والرجليǇ وƦƍا مراجعنا ƍلƥƍ ǏراكǊ لǖعƥاƽƱƼ ƥل الƛالƛة يƥرƱǀƼ ǁ الƛناƑية 

 ƥع ƴيƱل كما يستƛر والتماƲوالتنا ǐسة التساوƥل الساƽƱ ǁرƥينما يƕ Ǉوالعيني ǇنيƦǕوا

ǇريƤǓا ƴƕاƮأو أ ǊعƕاƮأ.  

4-üƻطǂل ǏƺرƴǄوال Ǐǂƾƴو الǄǆال :   

 ǎƥا لǌميتǋǕ راƲة نƮاƤ ميةǋأ Ʃƽا علماء النǌالتي يولي Ɣالجوان Ǉيƕ Ǉر مƕيعت

علميÜǇ والǀاƑميǇ علƍ Ǐعƥاƥ الƕرامƝ والمناƝǋ التعليمية ǇǓ المتعامليǇ  مƴ الƽƱلÜ كالم

 Ǐل علƽƱال ƴم Ǉوالمتعاملي ǇميƑاǀال ƥي يساعƼلي والمعرǀالنمو الع ƭƑاƮƤ ةƼمعر

  .الǀيام ǉƦǌƕ المǌمة Ʊƕريǀة ناجơة وƼاعلة
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وƕالرجوƍ ƳلǏ النƲرياƘ والƥراساƘ النƽسية الƥơيƛة للنمو العǀلي والمعرƼي للƽƱل 

تƤتلƻ المرơلة الواƖƥơ عǇ اƤǕرǎ مơ Ǉيƚ الƮƤاƕ Ü ƭƑعƖƥ مراơل ǋامة نجǉƥ يمر

لƦلǁ تتميÜ ƨ النوعية سواء نوƳ اƕǕنية أو العملياƘ العǀلية والمنǀƱية التي تتوƼر عنǋƥا

 Ǉم Ǌعن Ɣوما يترت Ǌسلوك Ʊنم ƥƥơت Ƙوسما ƭƑاƮƤƕ لةơي كل مرƼ لƽƱلية الǀع

ǌل ǉورƮوت ǊمǌƼالتعليمية و ƥللموا ǁراƥƍƥالموا ǉƦ.  

 Ǉأ Ʃƽا علماء النǌيƼ ƴوالتي أجم Ɩكرƕولة المƽƱلة الơمر ƭƤيما يƼ ـ أما

تƽكيرǋم وƼلسƽتǌم وتƮوراتǌم للعالم والواقƴ مơ Ǉولǌم يƤتلƻ كيƽيا عǇ تƽكير 

 Ǉيƥ1الراش  

 ǉƦǋ ƴم Ǉكل المتعاملي Ǐعل Ưرƽالتي ت Ƙاƥƥوالمج Ƙوالسما ƭƑاƮƤال Ǉوم

وقƥرتǊ علƮƤǊ  ǏاƭƑ والسماƘ وأƛرǋا علǏ سلوكا تالƑƽة مǇ اƽƱǕال معرƼة ǉƦǋ ال

اإلƥراǁ واالستيعاǉƦǋ ǇǓ Ɣ اƤǕيرƖ مǇ شانǌا أǇ تساعƥ علǏ التعامل مƴ الƽƱل وǀƼا 

Ü كما يمكǇ أǇ توجǊ لƱƕ Ǌرƾ وأساليƔ يǌƽمǌا ويستƱيƴ تƮورǋاÜ لƥǀراتǊ العǀلية

ويƥǀر ơجم الƮعوƕاƘ التي يƽترƯ أǇ يواجǌǌا الƽƱل Ƽي تعاملǊ مƦǋ ƴا العالم 

   2واǕشياء Ƽي Ʋل مƥƥơاƘ عǀلية عنƥ مƤتلƻ مراơل نموǉ العǀلي 

Ǉƍ الƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة كƛيرا ما يƱرƟ أسƑلة ơول ما يơيƼ Ǌƕ Ʊي شكل أسƑلة 

 ǉƦǋ ƟرƱ Ǉم ƻƥǌوال Þ Ǉم Þ ƻكي ÞاƦلما Þ اƦامية ماǌƽم استǌƼة وƼو معرǋ لةƑسǕا

Ü اǕشياء التي تشƺل ƕالǊ وتƛير ƼضولƼ Ǌي ƦاƘ الوقǇǓ Ƙ الƽƱل ƱƕرǊơ لǉƦǌ اǕسƑلة

Ƙاƕم اإلجاǌƼل وƋيس ƥلة وقƑسǕا ƥل لمجرƋيس ƥق Ü Ƴويل سماƱ Ƙر لوقƲل وينتƋيس ƥوق

  .اإلجاƕة وقƥ ينƮرƻ عǇ تلǀي اإلجاƕة ơول اǕسƑلة التي Ʊرǌơا

                                                 
 4-1،ص  2001،دار الصفاء،عمان ط،التنشǞة االجتماعية للȖفȰحممد الشناوي وǹǓرون،  1

Al-Baldwin.Theories  of  Chid  Development , New  york , A wiley  Internationa  2    
Edition,1967,p.539.    
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ǉƦǋ المرơلة مǌƲر مǇ مƲاǋر تكويǇ المƽاǋيم كمǌƽوم وتشكل أسƑلة الƽƱل Ƽي 

ƥƥوم العǌƽوم Ƴوم االتساǌƽأو م Ǉوم المكاǌƽوم Ǉمƨال Ü ǁراƥƍ يƼ لƽƱأ الƥƕي ƚيơ

Ɲريƥالتƕ سيةƥنǌشكال الǕا Ü ǚƛم Ǉيم تتضمǋاƽم Ǉي تكويƼ ǊراتƕƤ لƽƱال ƻƲكما يو

ǉيرƹو ƘياƮƤوالش Ƙاƕومشرو ƘكوالƋم...ƣال.  

Ʀǋ يƼ كاءƦة وأما الƺالل ǊيƼ مƥƤوريا تستƮت Ǉول يكوǀا كما يǋƥعƕ وما Ɩترƽال ǉ

وǋنا تƥƨاƥ قƥرƖ الƽƱل علǏ الǌƽم ƕسرعة ƕ ÜوضوƟ ويتƮل ƕالمƽاǋيم والمƥركاƘ الكلية

ƨوجي Ƙي وقƼو Ü ƋƱƤاولة والơة المƱواسƕ التعلم Ǐل علƽƱال Ɩرƥǀم ƥاƥƨتـــ ƚيơ

المرơلة يتمتƦƕ ƴاكرƖ قوية ƼالƽƱل Ƽي ƕ Ü ǉƦǋالرجوƍ ƳلǏ الƕƤراƘ التي اكتسǌƕا

ومƕاشرơ Ɩيƚ تكوǇ العƕاراƘ المǌƽومة سǌلة التƦكر مǀارنة ƕالعƕاراƘ الƺامضة كما 

  .يستƱيƴ الƽƱل تƦكر الƮور الناقƮة اǕجƨاء

5- ƕولƻالط ƕǂƟرǄ Ǐƺ ǎوƸǂو الǄǆال :  

ƕالرجوƍ ƳلǏ مرơلة النمو العǀلي للƽƱل نستنتƝ أǋ Ǉناǁ عǚقة جƥلية ƕيǇ النمو 

ǀلالعƽƱــلي للǀالع Ǉر التكويǋاƲم Ǉر مǌƲي مǋ ةƺالل ǇǓ ǐوƺلي والنمو الل .  

Ƽالكǚم ǋو نتيجة منǀƱية للتعƕير عǇ اƼǕكار والمƽاǋيم والتي تǌƲر Ƽي شكل  

كلماƘ لǌا مƥلوالتǌاÜ الƤاƮة والمستمƖƥ مǇ الƕƤراƘ التي أكتسǌƕا الƽƱلƼ Üاللƺة تعتƕر 

  .1مǎƥ تعƥǀ الƲاǋرƖ النƽسية 

تǀوم ƕوƲيƽة عǀلية ووƲيƽة أƤرǎ أساسية تتمƛل Ƽي التواƮل ƕيǇ الƽƱل ǌƼي .

Ƙللكلما ƠيơƮال ƾƱالن Ǐعل ǉƥتساع ǎرƤأ Ɩƨǌل أجƽƱم الƥــƤكما يست ÜǊƱووس.  

Ƽاللƺة ǋي اƤǕرǎ تنمو وتتƱور ơسƔ المراơل العمرية التي يمر ǌƕا نمو الƽƱل 

لƺوǐ الǐƦ يرتƱƕ ارتƕاƱا سواء مǇ ناơية النمـــو الجسمي والơسي وكƦا النمو ال

وƛيǀا ƕالنمو اللƺوƼ ǐي كƛير مǇ جوانƽƼ ÜǊƕي المرơلة الƽƱولة المƕكرƖ يƱلƾ علماء 

                                                 
 43،مرجع سابق،ص حممد الشناوي وǹǓرون – 1
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 ƢراƮال Ǉع Ɩارƕع Ɣالƺي الƼ Ǉعية وتكوƱǀير مƺة الƺلة اسم اللơالمر ǉƦǋ Ǐعل Ʃƽالن

Ƴموƥكاء والƕوال. Ƙتساماƕواال ǁơوالض Ɩاƹوالمنا Ƙوي...واإليماءاƽالعƕ ƨوتتمي ƣةال Ü

  .وتƥƕأ Ƽي التناقƭ التƥريجي ƕمجرǌƲ ƥور اللƺة المƱǀعية

المرơلة الموالية تسمƕ Ǐمرơلة اللƺة المƱǀعية ويتميǉƦǋ ƨ المرơلة تƥǀم الƽƱل Ƽي 

  .وتكتسي Ƽيما ƕعƽƮ ƥة الكǚم لǎƥ الراشƥيÜǇ تعلم لƺة الكǚم

1- Ǎاألول ƕǄǂم  : الكǋƌناƕا أǌƕ ƾƱالتي ين ǏولǕا للكلمة اƥج Ɩيرƕمية كǋاء أƕǓيولي ا

Ʀ ǇǓلǁ مǇ شƋنƱ ǊمƋنة اƕǓاء علǏ سǚمة اƕنǌم الơƮية والتƋكƥ أكƛر ǇƋƕ اƕنǌم ƹير 

أƮم أو أƕكم أو متƤلÜƻ لƦلǁ نجƼ ƥروقا واƤتƼǚاƕ ƘيǇ المƤتƮيǇ واƕǓاء Ƽي تƥǀير 

يƨ المƤتƮيƕ ǇيǇ تشكيƮ Ƙǚوتية ساƦجةƦƍ Ü يمǌƲ Üور الكلمة اǕولǏ لǎƥ الƽƱل

ƕ اƨالعالمة  لي ƥنا نجǋية وǀيǀơال ǏولǕور الكلمة اǌƲ ǇيƕوƘ ǁرلوǋ.1  

  .تƥƥơ معايير يمكƕ ǇواسƱتǌا ƍتƕاƳ الƽƱل ƥƕأ يتكلم

  .أǇ يكوǇ الكǚم مǌƽوم لǎƥ الجميƴ علǏ اإلƾǚƱ  - أ

Ɣ -   التي تشير Ƙالموضوعا ƻول ويعرǀما ي Ǐمعن ǊاتƦ لƽƱم الǌƽن Ǉا كما أǌليƍ

الƲơ لويƩ كلماƘ الƽƱل اǕولǏ مكونة مǇ مǀاƴƱ مƽرƖƥ أو مƥƨوجة وƹالƕية 

ƥاƥا ƕ Üاƕاơ ÜروǌƼا مǇ النوƳ اǕمامي وتتƋلǉƦǋ ƻ المǀاƴƱ مǇ كلماƘ مƛل ماما

 .وǋي الơروƻ التي ينǌǀƱا الƽƱل Ƽي مراơلǊ اǕولƍ Ǐلƹ Ǐاية السنة ألولي

2 - üƻالط ƖرداƻǄ وǄǆ   

مǇ اǕولياء أǇ الكلمة اǕولǏ قƥ تساعƼ ƥي ƤروƜ الكلماƘ أ ـ يعتƥǀ كƛير 

 ƻƮاية منتƹ Ǐلƍ مǚالك ƾƼƥالة تơ Ǉيعاني م Ǐǀƕـــل يƽƱال Ǉير أƹ قةǚƱƕ

ǇǓ الƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلــة يتميƕ ƨسرعة النمو ƤاƮة Ü السنة الƛانيــــة

لƽƱل الجسميơ Üيƚ يƦƕل الكƛير مǇ الجƥǌ العضلي ويǌƲ ǐƥƌور اǓسناǇ لǎƥ ا
                                                 

1 - ،ȌصǺاملت ȴأألساسي، املديرية الفرعية للتعلي ȴ45مرجع سابق ،ص مديرية التعلي 
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 Ǐعل ǉƥسيساع ǐƦالمشي ال Ǐلƍ ةƼضاƍ قةǚƱƕ مǚالك ƾƼƥي تƼ ƘاƕعوƮ Ǐلƍ

اكتشاƻ المكاǇ وما يơيǊƕ Ʊ مǇ أشياء والمعروƻ عǉƦǋ Ǉ المرơلة أنـــǌا 

  .مرơلــــة اكتساƔ اǕلƽــــاƲ واستعمالǌا

ƕالنƲر ƍلǏ الكلماƘ التي يستعملǌــا : أنواƳ المƽرƥاƘ التي يستعملǌا الƽƱل

ـل Ƽي مـــراơل اǕولƼ ÜǏالƽƱل يƥƕأ ƕمعرƼة أسماء اǕشياء التي الƽƱــ

تơيǊƕ Ʊ والتي تشƥ انتƕاǊǋ كما يتعرƻ علـــǏ أسماء الكƕار وكل مǇ يتعامل 

Ǌمع Ü ǎترƼ ÜǊول اسمơ الƌس Ǌعلي ƟرƱينما يơ سيما Ǌة اسمƼمعر Ǐلƍ لǀم ينتƛ

ƥعƕ يماƼ لƽƱل الǀكما ينت ÜǊكر اسمƦƕ يةƑاǀتلƕ Ɣل يجيƽƱاستعمال  ال Ǐلƍ

الضماƑــر وƼي مƥǀمتǌا ضمير المƤاƕƱة أناÜ وƕعƥ مرور Ƽترƨ Ɩمنية يƥƕأ 

 Ɩكرƕلة المơالمر ǉƦǋ ƨي وما يميǋو وǋ ƔƑاƺضمير ال ƻيƲي توƼ لƽƱال

 Ǉيƕ انية ماƛلة الơي المرƼعال وƼǕا Ǉر مƛسماء أكǖل لƽƱ3استعمال ال Ǐلƍ6  أƥƕي

ƕر وƑعال والضماƼǕي استعمال اƼ لƽƱال ƻƱالجر والع ƻروơك ƻروơال Ưع

  .ƹير أǉƦǋ Ǉ اƤǕيرƖ يƋتي اكتساǌƕا ƕشكل Ʊƕيء ومتƤƋر

üƻد الطǆع ǃǘالك ƔدƟو:  Ɩƥơوƕ ƥƮǀل يǋ الكلمة Ɩƥơوم وǌƽي مƼ شكاليةƍ مةƛ

Ɩاشرƕي الجملة المǋ Ɩƥơا الكلمة الواǌƕ ƥƮǀا أم يǌاتƦ ƥơ يƼ الكلمة Ǉالكلمة تكو.  

 Ǐلƍ ǇيƮتƤالم Ǉير مƛالك ƔǋƦل ويƕل قƮي Ǉأ ƴيƱل ال يستƽƱال Ǉأ Ǐعل ƥكيƋالت

Ƽترƨ Ɩمنية ƍلǏ استعمال الكلمة Ƽƥعة واƖƥơ وƍنما ǋو ơƕاجة ƍلǏ مساعƥ Ɩƥوما 

  .لتلƕية ơاجاتǊ مǚƤ Ǉل التعاوǇ مƴ اƤǓريƼ Ǉالكǚم يمر ƚǚƛƕ مراơل ǋامة

-  ƕــــǄǂـ ك ƕـــǂǄƜال  

-  ƕــǄتا ǈƓـ ش ƕـــǂǄƜال 

- ƕــــــǄـ التا ƕـــǂǄƜال  
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-  ƖترƼ يǋانية وƛاية السنة الƹ Ǐلƍ ǏولǕلة اơالمر ƨالجملة كلمة تمي ǚƛمƼ

 .االستعمال الكƕير والواسƴ لǖسماء

المرơلة الƛانية مǇ السنة الƛانية ƍلǏ الƛالƛة وǋي المرơلة التي يƱلƾ عليǌا  -

المƤتƮيǇ مرơلة الجملة الشǊƕ تامة ơيƚ يǀوم الƽƱل ƕتركيƔ جمل ساƦجة 

ƨ ƴياƖƥ تعلم الƽƱل للơروƻ واƼǕعال يƥƕأ Ƽي انتƲام شيƑا Ƽي الƥƕاية وم

 .ƼشيƑا

-  Ǉيƕ لة ماơجمل  4-3أما مر Ǐلƍ سمǀلة الجملة التامة وتنơأ مرƥƕت Ƙسنوا

 ǉƦǋ لǚƤ لƽƱا الǌالتي تعلم Ƙاƥرƽالم ƥƥع Ǐعل ƥويلة تعتمƱ وجمل ƖيرƮق

  1.المرơلة

5-1-ǎوƸǂو الǄǆال üǄعوامل : عوا Ʃƽعلماء الن ƴة يرجƛǚƛ Ǐلƍ ǐوƺالنمو الل

عوامل أساسية ǋي العوامل االجتماعية والعوامل العضوية ƕاإلضاƼة ƍلǏ العوامل 

  .الƦاتية

ويرجعǌا المƤتƮيƍ ǇلǏ نضوƜ أعضاء الكǚم ǇǓ عملية  :الƴواüǄ الƮƴوƕǐ  - أ

 Ǉسية كاللساơعضاء الǕوا ƖƨǌجǕا Ǉير مƕك ƥƥر عƼيتضا Ǉأ Ɣم يستوجǚالك

ǇتاƑوالر Ɩنجرơوال  ǁƽوال Ǌƽم وتجاويƽية والƑواǌوتية الƮال الƕơلعوم والƕوال

واǕنƻ للǀيام ƕعملية ƤƍراƜ الكلماƕ Ƙشكل سليم وواضƈ ǇǕ Ơية ƍعاقة Ƽي 

ǉƦǋ ǎƥơƍ الوƲاƻƑ يƍ ǐƥƌلƮ Ǐعوƕة المơاكاƖ والتي يكوǇ لǌا ƥور كƕير 

 ƘاơيƮال ƻتلƤم Ǐعل ƥير Ǉل أƽƱال ƴيƱيست Ǐتơ السمعي ƨالتميي Ǉسơ يƼ

Ǖوا Ɩƥالما ƻليƋت Ǐعل ƥعƕ يماƼ ǉƥا والتي ستساعǋاǀا أو يتلǌالتي يسمع ƘواƮ

  .الƮوتية للƺة

                                                 
  23،ص2001األوىل،،دار الشروȧ،عمان الطبعة طرȧ دراسة الȖفȰ برهوم، نايفة فطامي، حممد  1
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Ɣ -  ƕǐاعǄتƜǗا üǄواƴل : الƽƱال Ɩƥي مساعƼ اماǋ ورƥ يةƑيƕال ƻروƲال Ɣتلع

 Ǉالمتعلميƕ ǊالƮل اتǚƤ Ǉة مƮرƽال Ǌل Ƙơل كلما أتيƽƱالƼ ةƺالل Ɣالكتسا

ǇيƦال ǊƑǚمƨ Ǉع ǉƨتمي ƥاƨ كلما Ǉيƥوالراش  Ǉم مǌء لǚمƨƕ مǌالƮر اتƮتǀي

نƩƽ السǇ أو مǇ أƽƱال يƺƮرونǌـــم كما أǇ أƽƱǕال الƦيǇ يعيشوƼ Ǉي 

 Ʃينعك  ƖسرǕا ǎا مستوǌيƼ ƯƽƤوية ينƕية وترƥاƮاجتماعية و اقت ƘاƑيƕ

 ǇيƦال الƽƱǕة سيما اơيơƮوية سليمة وƺل ƥقواع Ɣمكانية اكتساƍ Ǐعل

تعلم اللƺة الơƮيơة علƻǚƤ Ǐ  يراǀƼوǇ اǕمييǇ يجƥوƮ ǇعوƕاƘ جمة Ƽي

 Ǉم يتمتعوǋƥتعليمي عالي نج ǎمستو ƘاƦ Ǉǌم لمǌƑاƕينتمي أ ǇيƦال الƽƱǕا

 Ʋơǚن ƚيơ مǌيƥل ǐوƺول اللƮơكمية الم ƥاƥƨعالي وت ǐوƺل Ʊرجة نشاƥƕ

 ǇيƦال الƽƱǕاƕ ارنةǀويلة مƱ ǚال استعمال جمƽƱǕا Ǉة مƑƽال ǉƦǋ Ǐعل

 ǎالمستو Ɩƥوƥơي أسر مƼ Ǉل مشاكل يعيشوƽƱال ƥيج ƚيơ مǌمية منǕل واƕ

Ƽي تعلم اللƺة ơيƚ يǀل النشاƱ اللƺوǐ ومƛ Ǉم يǀل المƮơول اللƺوǐ أيضا 

 ǎلي والمستوƑرار العاǀاالست ǎƥمƕ ةƺالل Ɣاكتسا Ʃƽعلماء الن Ʊƕير ǁلƦل

Ɩسرǖ1.االجتماعي ل   

ƚ- ƕǐالذات üǄواƴي  :الǋة وƺالل Ɣالكتسا ƚǚƛ Ƙمستويا Ǉيƕ Ʃƽعلماء الن ƨيمي

استǀرار الشƮƤية وميل الƽƱل الستƹ ƳǚƱير أǇ العǚقة Ü مستوƦ ǎكاء الƽƱل

Ü الوƛيǀة ƕيǇ الƦكاء والƥǀرƖ اللƺة تơتل مكانة ǋامة Ƽي اكتساƔ اللƺة لǎƥ اƽƱǕال

ƍلǏ وجوƥ  ويƔǋƦ المƤتƮيƍ Ǉلƍ ǏرجاƳ أسƕاƔ تƤƋـــر اللƺة لǎƥ أƽƱǕال

عوامل أƤرǎ سيما Ƽي مرơلة السنة الƛالƛة ơيƚ تتƔƦƕƦ شƮƤية الƽƱل 

 ƴƼواƥ Ǉيƕ ƨيمي Ǉل أƽƱال ƴيƱال يست ƚيơ عيةƕلية والتǚǀاالست Ǉيƕ ما ƠرجƋوتت

أƼعالǊ وƕيǇ نتاƑجǌا وينعكƦ Ʃلǁ علǏ عƥم وضوƟ المƽرƥاƘ واǕلƽاƲ التي 

  .يستعملǌا

                                                 
1 , Collier  physcology of the  Child   and  the Adolescent.Robert L. Waston and Henry Claylindgzn -

(Macrmillan),International Edition , New  york( Fourth),1979,p,95.  
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ƍلǏ اكتشاƻ مơيơ ÜǊƱيƚ ينƼ ƫǋƥي  ƼالƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة ƕالƦاƘ يميل

 ƳǚƱالست Ǌميل ǇǕ مةƑاƥمة وƲة منتƽƮƕ اǌƲơǚر التي يǋواƲال ƻتلƤلم Ǌيتƌر

Ʀو Ʊاơ ƴƕسي ơركيÜ لƦلǁ تراǉ يستƽسر عǇ كل ما يراǉ ويƚơƕ عǇ أسماء 

ÜاǌتƼشياء لمعرǕا  Ǐلƍ Ƴاالستما Ǐلƍ لةơالمر ǉƦǋ يƼ Ǌتمامǋا ƻرƮوين

تƱورǋا مǇ الƥƕاية ƍلǏ النǌاية وƍلƱ ǏرƟ اǕسƑلة الơكاياƘ والƭƮǀ ومتاƕعة 

 Ɣيج ǁلƦل ÜǇيƕولياء والمرǕا ƻرƱ Ǉنعة مǀالم Ƙاƕاإلجا Ǉع ƚơƕة والƽتلƤالم

أǇ تتسƥƮ ƴور المرƕيǇ واƕǓاء ǕسƑلة اƽƱǕال والرƥ عليǌا رƥا ơƮيơا ƕعيƥا 

  .عǇ المƺالƱة والتƋويل

عƔ لǎƥ اƽƱǕال يشكل عالما أǇ الل  :دور الƴǂب Ǐƺ الǄǆو الǏǂƾƴ الƸǂوǎ -د

قاƑما Ʀƕاتơ Ǌيƚ يمارƩ مǚƤ Ǉلǌا مƤتلƻ نشاƱاتƱƕ Ǌريǀة عƽوية وتلǀاƑية كما 

Ƙركاƥالم Ǉوتكوي ƘراƕƤال Ɣساسية للتعليم واكتساǕر الوسيلة اƕ1.يعت  

 ǏولǕور اǌي الشƽƼ لƽƱلة العمرية للơعا لمرƕال تƽƱǕأ Ɣلع Ƙمستويا ƻتلƤوت

ستعمال كامل جسمǊ أو ƕيƥيǊ أو قƥميƽƼ Ǌي الشǌر يǀوم ơƕركاƘ عشواƑية ƕا

الساƩƥ مǚƛ يمسǁ الƽƱل ƕرجليǊ واللعǌƕ ƔماÜ كما يƥƕأ Ƽي ƍمساƕ ǁاǕشياء 

الƕعيƖƥ عنǕ ǊنǊ يتƤيلǌا علǏ ضوء ƥƍراكǊ الƮƕرǐ ونضƝ عضلي ơركيÜ أما 

Ƽي الشǌر الƛامǇ يƥƕأ الƽƱل Ƽي ƱرƟ اǕشياء أرضا وضرǌƕا ƕƕعضǌا وƼي السنة 

ƥا  عنǌƕơوس Ɩشياء مرǕا ƴƼƥ يƼ لƽƱأ الƥƕوالمشي ي ƻالوقو Ǐعل Ǌرتƥاية قƥƕ

 ƴƕاƱال Ǌƕلع Ǐعل Ɣلƺي ǁلƦل ƥيƥالج Ǌعالم ƻي اكتشاƼ Ǌƽƺش ƥاƥƨوي ǎرƤأ Ɩمر

  .الوƲيƽي تماشيا والƲروƻ واǕوضاƳ التي تتƺير ƥوما

ƮǕواƘ سواء أما Ƽي السنة الƛانية تƥƕأ ألعاƔ المơاكاƖ والتǀليƦƍ ƥ يميل ƍلǏ تǀليƥ ا

 ƘوƮير وƼاƮوالع Ɩرǌال ƘوƮ ƥليǀتƕ ومǀي ǇƋك Üشريةƕ يوانية أوơ Ƙأكان

Ƥǔم لǋيو ƥكما ق Üاǋيرƹو ƭاƮاء شيءالرƱعƍ أو Ƴالنوم أو الوقوƕ Ǉري  Ǉمعي

                                                 
 50نايفة فطامي،حممدبرهوم ، مرجع سابق، ص 1
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ـ لينتǀل ƍلǏ تǀليƥ اƤǓريÜǇ ويعني Ʀǋا اǕمر قƥرƖ الƽƱل علǏ التƤيل والتƮور 

ǚƤ Ǉم ƾǀơي ǊنǕ الماضيƕ اضرơال Ʊƕور Ǌليƍ لƮكل ما تو Ɣة اللعƽيƲل و

 Ǉية متكاملة مƮƤش Ǉتكوي ǐانية واجتماعية أƥلية ووجǀجسمية وع Ƙمكانياƍ Ǉم

ƥعاƕǕوا Ɣالجوان ƴجمي.  

Ƽي كتاǊƕ  ناǐƥأƱǚƼوǋ Ǉو أول مǇ اعترǇƋƕ ƻ للعƔ قيمة عملية Ǉƍ  ƥǀƼيǀال 

الǀوانيƕ Ǉتوƨيƴ التƽاƟ علǏ الƕƮية لمساعƥتǌم علǏ تعلم الơساƔ وناƎƕ ǎƥعƱاء 

  اأƥواƕ Ƙناء واقعية مƺƮرƖ لƽƱǖال سǇ الƛالƛة ơيƚ كاǇ عليǌم أǇ يơƕƮو

  ƕ.1ناƑييƼ Ǉي المستƕǀل

 Ɣم الشعوƥǀساسية لرقي وتǕالعوامل ا Ǉا مǌƕ تمامǋولة واالƽƱتنمية ال ƥتع

شƕاƔ الƥƺ نƻƮ الơاضر والمستƕǀل وتمƛل الرعاية السليمة ƽƱƋƼال اليوم 

للƽƱولة المستƕǀل المǋƥƨر Ǖية أمة ويتƱلƦ Ɣلǁ االستجاƕة الơتياجاƘ الƽƱل 

  2.اǕساسية

6-  ǏالƴƻǆǗو اǄǆال:  

يعتƕر علماء النƥƕ Ʃƽاية النمو االنƽعالي لǎƥ اƽƱǕال تƥƕأ مǇ مرơلة السنة  

االلتơاƕ ƾالمƥرسة وتƥƕأ مƲاǋر تشكل اƨǕماƘ الساƥسة ơيƚ يƥƕأ عنƥ مرơلة 

لƥيǊ قƕل أǇ تنتǀل ƍلǏ مرơلة الƥǌوء االنƽعالي النسƕيÜ ويƤرƜ مǇ عالم اǕم 

 ǊƕالƱم ƥاƥƨت ƚيơ ƭاƤال Ǌول عالمơ ƨالتمرك Ǐلƍ Ǌعالم ƨا مركǋارƕاعتƕ

Ƽ أƥƕوي Üمعا Ǉنيƛاالƕ ǁيتمس ǊنǕ Ǉليƥƕ Ǉيƕ ǊتياراتƤا Ǉتكو Ǌيƥل ƔلƱوت ƟاơلƎƕ ي

 ǉƥتجƼ Ɛش Ǐلƍ لƮي أو يǌين Ǉير أƹ Ǉم Ɩيرƛأ أعمال كƥƕم ويƲير منƺال Ʊالنشا

  .يرƺƕ ƥير تƽكير وƥقة

                                                 
1 ،  Ǹاللعبتربية وتعليم عزيز الشي ȯمن خال ȰفȖادي للطباعة والنشر والتوزيع  ، لبنان طبعة األوىل ، سنة   الƬ5،ص 2002،دار ا.  
 
2  ، Ȥى عاطŒŸرȢالفكر ال ǧأطفالنا والقنوا ǡيالعاǝ9ص 2005، ة،دارا لفضا  
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تتميǉƦǋ ƨ المرơلة ƕالƥǌوء النسƕي ơيƚ تتكوǇ  : ـ النمو االنƽعالي ƕعƥ الساƥسة

ƕƱية  ƍلǏالعواƻƱ واالتجاǋاƘ ويرجƴ علماء النƦǋ Ʃƽا الƥǌوء النسƕي 

  .المرơلة

1 -  ƖرƑاƥ ƴم توسǋرƕيك Ǉمƕ الƮاالت Ǐلƍ اǋاƥارجي لتتعƤالعالم الƕ الƮاالت

ƹير الƦيǇ اعتماƥ االتƮال ǌƕم وƕموضوعاƘ العالم الƤارجي وƕالنواơي المعنوية 

 Ʃماơية والǋوالكرا Ɣơالƕ ƘاالƮاالت ǉƦǋ ƨتتمي ƚيơ Ǉيƥوال ƻوالعر ƥليǀكالت

  .وتƥƕأ Ƽي الƥǌوء النسƕي

ƍلǏ أǇ الƺضƔ المتƱرƻ أو الƤوƻ  ـ يتجǊ تƽكيرƼ ǉي المơيƱ المƥرسي2

المǌيمǇ أو الƺيرƖ المستơوǋ ƖƦي مǇ مƲاǋر الƽƱولة المنƨلية وǉƦǋ المƲاǋر ال 

  .تليƾ لتلميƦ المƥرسة

  .أقل تعرضا للƽشل Ǌـ اƥƨياƥ قواǉ الجسمية والعǀلية مما يجعل3

4ƻالعن Ǉا عƥعيƕ ساسيةǕا Ǌاجياتơ يةƕي تلƼ ارƕة للكƑي التنشƼ ةƕƹـ ر.  

  :ƭƴƓ اƴƻǆǗاƖǗ الƓارƔƦ التǐƙƉر Ǐƺ سǂوكƜǈـ ـ 

يǌƲر الƺضƔ لǎƥ الƽƱل Ƽي ơالتيƍ Ǉما ƕسƔƕ عƥم تلƕية ơاجاتǊ : ـ الƮƸب1

Ǉاء عمل معيƥي أƼ Ɩارǌوالم Ɩرƥǀال ƭǀن Ɣƕسƕ أو Ü تكرار Ǐلƍ Ǌƕƕس ƴيرج ƥوق

Ƙيƕي الƼ لƽƱال Ǐوامر علǕسم .1اǀل الƤاƥ Ǉتكرار التماري Ɣƕسƕ أو.  

عامل الƺضƥ Ɣور ǋام Ƽي توجيǊ سلوǁ الƽƱل لتǀơيƾ أƹراǋ Ưامة مǇ قƥ يكوǇ ل

ǚƤل ƍعاƖƥ تǀويم سلوكÜǊ كما يمكǇ للƺضƔ أǇ يƍ ǐƥƌلǏ نتاƝƑ وƤيمة مالم يǀم 

 Ɩƥاơ Ǉيجاǋ الةơ يƼ وǋل وƽƱة الǌمواج Ɣوتجن Ǌƕاƕالة أسƨƎƕ الƽƱǕا ƴم Ǉالمتعاملي

اƝƑ عكسية وƹير مƥơوƖƥ تماماǇǕ Ü أǐ مواجǌة للƽƱل Ƽي ǉƦǋ الơالة ستƍ ǐƥƌلǏ نت
                                                 

1   Endler , Boulter and Osser ,Contemporary Issues in  Development  psychology , Holt, 
-Rinehart and  Winston ,  London,1970 ,P ,641. 
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كǇƋ يكوǇ سƔƕ الƺضƔ مƛل وجوƥ قƮور ما يمكǇ التƺلƔ عليǊ عƱ Ǉريƾ تنمية 

  .المǌاراƘ والƥǀراƘ التي تساعƥ علơ Ǐل المشكƘǚ والتƺلƔ عليǌا

وينتƝ عاƖƥ عǇ مƛيراƘ عنيƽة ال يستجيƔ لǌا الƽƱل ƍال مǚƤ Ǉل تƤليǊ  :الƢوف - 2

  .ومơاولة تجنǌƕا والƽرار منǌا

 ƘواƮǕ Ǌكسماع Ǌƕتنتا ǐƦال ƻوƤالة الơ Ǉم ƭلƤيت Ǉل أƽƱال ƴيƱيست Ǐتơو

 ǊƱنشا Ƴاتسا Ɣƕسƕ رƛأك ǊƼاوƤم ƥاƥƨت ƥوق ÜƘيواناơشياء والǕاء واƕرƺة والƽيƤم

وǋنا تƕرƨ لƥيǊ مƤاوƻ رǋيƕة مƍ Ǉمكانية الƽشل وعƥم تǀơيǊ  ƾوتعƥƥ رƕƹاتǊ وميوال ت

يǇ لƦلǁ لجوء اǕولياء ƍلǏ تƤويƻ الƽƱل كوسيلة االستǚǀلية الƦاتية Ƽي مواجǌة اƤǓر

ƥاعية أو تƥǌيơƕ ǉƥرمانǊ مƕ ǇعƯ االمتياƨاƘ قƥ تƍ ǐƥƌلǌƲ Ǐور نتاƝƑ عكسية تماما 

Ǌسƽن Ǐواء علƱواء و االنƨأو االن ƥي التمرƼ لƽƱأ الƥƕي ƚيơ. 

ƹيراƕ ǇعƯ علماء النƩƽ يرƕ ǎوجوƼ ƥاƖƥƑ مǇ الƤوơ Üƻيƚ تجعل الƽƱل يعƥل 

Ǌسلوك Ǉم ǇريƤǓا ƴي التعامل مƼ Ɩƥيƥج Ɣأسالي ƥاعتماƕ ǁلƦو.  

وننتƝ عƍ Ǉشƕاơ ƳاجاƘ الƽƱل Ƽي ممارستǊ لمƤتلƻ النشاƱاƕ Ƙشكل   :رورــالس - 3

 ǊƲơǚا ما نƦǋو ƾاǋرƍ Ǉوƥ Ǌراتƥق ǎƥơتت ƘاƱالنشا ǉƦǋ Ǉتكو ƚيơƕ ÜƾليƱر وơ

لعجǋƨم عǇ  لǎƥ اƽƱǕال الƦيǇ لم تتƠ لǌم الƽرƮة لǚستمتاƕ  ƳالنجاƼ Ɵي التƮơيل

مسايرƨ ƖمǌƑǚم Ƽي الǀسم لƦلǁ تنعكƩ رƥوƥ أƼعالǌم Ƽي شكل مشاكسة ƨمǌƑǚم أو 

 Ǉيعاني م ǐƦل الƽƱال Ǐعل ǇميƑاǀال Ǐعل Ɣنا يجǋ Ǉة ومƲǀم اليǚơǕ مǌƼراƮان

 Ǌراتƥوق ƾƼما يتواƕ الƽƱǕا Ǉم Ƴا النوƦǋ Ǌƕ ƻيل ما يكلƥتعƕ معينة ƘاƕعوƮ ƥوجو

  .العǀلـيـة

  :اƜǗتǄاعǏالǄǆو  -7

م علماء النƩƽ النمو االجتماعي ƍلǏ مرơلتيǇ أساسيتيǇ مرơلة الƽƱولة ــقس 

 Ǉيƕ ما ƥانية وتمتƛ3ال  Ǐلƍ5 ƥاالعتماƕ Ǌأقران Ǉيƕ لƽƱال Ɣيلع ƚيơ Ƙسنوا  Ǌتƕلع Ǐعل
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الƤاƮة كمơاولة منǊ االنƥماƼ Ɯي نشاƱ اجتماعي والتكيƻ معǌم ƹير أǉƦǋ Ǉ الجماعة 

ƍ Üلƹ Ǐاية التơاقƕ Ǌالمƥرسة االƕتƥاƑية 5أما المرơلة الممتƖƥ مǇ  .لةال تستمر لƽترƱ Ɩوي

Ǉم السƥǀتƕ الجماعة ǉƦǋ ƥاƥƨوت Ʀميǚالت Ǉمعنية م Ƙجماعا ƴم Ƙقاǚقامة عƎƕ ƨتتميƼ Ü

لƦلǁ يơاول الƽƱل ơ Üيƚ تǌƲر Ʈور النشاƥǀƕ Ʊر كƕير مǇ المرونة والơرية الƽرƥية

 Ǉيƥالمعلم والراش ǉاƕانت Ƙƽا لƥǋاجاƥتة جƽمل ƖورƮƕ Ǌليƍ Ü ƘاƦ ةƕلع ǚƛم Ɣيلع ǇيơƼ

قاعƖƥ نƲơǚ عليǊ عƥم قƥرتƼ Ǌي االستمرار Ƽي أƥاء مǌمة متميƖƨ لƽترƨ Ɩمنية Ʊويلة 

Ǌيƥل ǎوƮǀال ƾالتنسي ƻوضع ǊاتƦ Ʊƕض Ǐعل Ǌرتƥم قƥع Ɣƕسƕ Ü Ǉأ ƴيƱم نستƛ Ǉوم

Ɣ الǀاعƥية نƲơǚ علǏ الƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة سرعة الميل ƍلǏ التƤلƭ مǇ أللعا

Ƙمرا Ɩƥة لعƕعƮ جمل ƥيƥتر Ɩƥعاƍو ƨƽǀية كالƥرƽال Ɣلعاǖر لƛوالميل أك.  

أما النمو االجتماعي ƼيƕرƼ ƨي ǉƦǋ المرơلة العتƕاراƘ الǀيم االجتماعية الơƕتة 

ƕعيƥا عǇ الƽــــــروƾ العضوية Ƽيما ƕيǇ الجنسيǇ الƦكر واǕنƦ Ǐƛلǁ أǇ النمو 

ƕجن Ǉيسيرا ǐƥرƽية االجتماعي والƮƤي نمو شƼ تكامل ƾيǀơلت Ɣجنـــ Ǐلƍ ا

      وتتƤƥل المƥرسةÜ الƽƱل

لتنمية ƕعƯ المǌاراƘ االجتماعية كالتǀليـــƥ والمơاكاƽƕ Ɩعل نضƝ اتجاǋاƘ ا

  1.الƥƮاقة والƨعامة والتƕعية والتي سنǌƮƤا ƕالشرƟ الǀơا

1ƕƽداƬر : ـ الƛوأك ǇليƽƱ Ǉيƕ Ʊƕقة اجتماعية ترǚع Ǉع Ɩارƕي عǋو Ǐعل ƨوترتك

 ƴضƤل وتƮƽي والơي الƼ Ǌمن Ǉيƕريǀقاء الƥƮǕا ƥيƥơي تƼÜ عامل الجوار المكاني

 Ɣارǀا عامل تǌا سيما منǌƑضو Ǐعل ǉتيارƤل اƽƱني الƕعوامل أساسية ي Ǐلƍ اقةƥƮال

 Ƙاراǌوالم Ƙراƥǀراسي وعاملي الƥال ǎلي وعامل المستوǀالجسمي والع Ǉوالتكوي Ǉالس

لمعلم ƕتƥǀيم مشروعاƘ مƥرسية تكشƻ عǇ قƥراǋƦ Ƙنية أو ƽƼي سǇ الساƥسة يǀوم ا

ƥƥقاء جƥƮأ Ǉع ƚơƕال Ǐعل ǉƥركية كامنة تساعơ Ü لƽƱلة ينمو شعور الơالمر ǉƦǋ يƽƼ

 ƴا مجتمǌلơل مơريجيا ويƥت ƖسرǕة اƕة ورقاƱسل Ǉم ƭلƤي التƼ أƥƕمية الجماعة ويǋƋƕ

                                                 
 39مديرية التعليȴ أألساسي، املديرية الفرعية للتعليȴ املتǺصȌ ،مرجع سابق، ص  1 -
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ǚمƨ عةƱاǀم Ɣƕسƕ سياƽل نƽƱال ǐƦƋيت ƥق ǁلƦقاء لƥƮǕا ƨرƕت ƥكما ق Ɣي اللعƼ Ǌل ǊƑ

 Ǉيƕ Ǉي سƼ امةǋ ƖرǋاƲ6اقة  7وƥƮعم الƥالتي ت Ɩالمساوا ƖكرƼ يƼ لةƛوالمتم Ƙسنوا

Ơوالتسام.  

2ǄعاƦـــ الƕ:  يǌالن Ǐنية علƕمعينة م Ɣام أساليƥƤاستƕ الƽƱǕا Ưعƕ ǎƥل ƨرƕت

ƽƱǕال واǕمر أو سلوǁ التوƥƥ والتƽوƾ كمơاولة للتƛƋير Ƽي سلوǁ اƤǓريǇ مƕ ǇيǇ ا

ومǇ المǀوماƘ التي قƥ تƥƕو لƕ ǎƥعƯ اƽƱǕال الƦيÜ Ǉ الƤانعيǇ والƤاƽƑيǇ والميل للتƕعية

قوÜ Ɩ يميلوǇ للƨعامة الƽƱولية نجǋƥم يتمتعوƕ ǇمǀوماƤ ƘاƮة منǌا ضƤامة الجسم

Ǉƥƕال ÜǇواƥوية والميل للعƺالل Ɩرƥǀة والمǋالشجاعة والوجا.  

لƨعامة الƽƱولية ƕسƍ Ɣƕشƕاơ Ƴاجاتǌم ƹير أننا نجƕ ƥعƯ اƽƱǕال ال يميلوǇ ل

لƦلǁ ينƕ Ü ƠƮشكل ǋاƕ Əƥالرƹم مǇ رƕƹتƼ Ǌي أǇ يكوǇ موضƴ اǋتمام مơ ǇيƤǓ Ǉر

علماء النƕ ƩƽضرورƖ توƤي المعلم للƦơر Ƽي تعاملǊ مƴ اƽƱǕال ƕما يǌƲر تƥǀيرǋم لما 

ǇريƤǓا Ǉع ǉƨتمي ƭƑاƮƤ Ǉل مƽƱال Ǌƕ ƴيتمت.  

3- üطاƓاأل ƫǄƾوت ƅتداƽǕب اƟƖǗطوƓر الǐدƾوت :  

تƥƕأ عاƖƥ مرơلة التǀليƥ عنƥ سǇ الƛانية ơيƚ يƥƕأ Ƽي تǀليƕ ƥعƯ السلوكاƘ التي 

 ƥليǀي تƼ أƥƕم يƛ Ƴالنوم أو الوقو ƴنƮيت ǇƋك ǇريƤǓا ƥليǀت Ǐلƍ لǀينت ÜǊيƥا والǌƕ ومǀي

ويƤتلƕ Ü ƻعƯ النماƜƦ التي قƥ يشاǋƥǋا علǏ الشاشة كما قƥ يǀلƥ معلمتƼ Ǌي الǀسم

ǁة  سلوƕمناس ǉƥليǀت Ǉيكو Ɩالعاشر Ǉي سƽƼ لƽƱلة العمرية للơالمر Ɣسơƕ ƥليǀالت

للضÜǁơ وقƥ يتơول التǀليƍ ƥلǏ تǀمƭ لƥور معيǇ يƕرƼ ƨيǊ مǚمƠ شƮƤياƘ اǕقوياء 

 ǉƦǋ Ǉم وتكوǌƕ ǎƥتǀي Ǉوم Ɣơي Ǉم ƥليǀي تƼ Ǌتƕƹر Ʃو يعكǌƼ Ǌولơ ǇيƦال

Ǌيƥل Ʃيƥǀة وتǀƛ لơم ƘياƮƤالش.  
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8- ǂƢو الǄǆالǏƾ:  

  Ǉيƕ Ɩƥالممت Ɩترƽال Ǉأ مƥƕي 6- 3تƼاƤال ǁسم السلوƍ Ǌعلي ƾلƱما ي Ƙسنوا Ü يƼو

ǉƦǋ المرơلة تتكوǇ العواƻƱ وتتجǊ نơو اǕم واƔǕ ومǇ يǀوم مǀامǌما Ƽي التنشƑة 

ƼالƽƱل يتعلم الƮواÜ Ɣ لƦلǁ يƦƤƌ مǇ والƥيǊ اتجاǋاتǌا االجتماعية ومعاييرǋا السلوكية

ƽن Ǐما علǌǀƕƱوي ƋƱƤوال Ǐا علǌƱǀويس Ǌيƥية والƮƤش ƭمǀيت ǊنǕ ǉيرƹ Ǐوعل Ǌس

Ǌسƽقيم ن Ɩƥع Ǌليƍ لǀتنت Ǌأسرت Ǉيƕ لƽƱا الǌƕ التي يمر Ɩƥƥالمتع ƻل المواقǚƤ Ǉوم Ü مƛ

Ƽاعتماǉƥ علÜ Ǐ تǌƲر ƕعƦ ƥلƼ ǁي سلوكƽƕ Ǌضل عملية التƕƱيƴ أو التنشƑة االجتماعية

والمƕاƏƥ اǚƤǕقية التي تلǀاǋا مǇ  التƕرير والƚơƕ عǇ اǕعƦار راجƍ ƴلǏ تƕƱيǊǀ للǀيم

Ƙǚالمعام ǉƦǋ لƛمƕ يعامل Ǉي أƼ Ɣƹوير Ǌأسرت.  

9-ǏسǆƜو الǄǆال :  

ơيƽƼ Ü ƚي مرơلة الƽƱولة المƕكرƖ يƥƨاƥ الƽضول وƔơ االستƳǚƱ الجنسي

 Ʃƽا علماء النǌعلي ƾلƱكور ويƦال ƥة عنƮاƤ التناسلي ǉƨاǌي جƼ اƨمرك ƠƕƮي

وتتميƕ ƨكƛرƖ اǕسƑلة المركƖƨ علǏ الجوانphollice stage ( Ɣ(المرơلة الǀضيƕية 

ƼالƽƱل تƥƨاÜ ƥ الجنسية كالƽروƕ ƾيǇ الجنسيǇ مơ Ǉيƚ الشكل واǕعضاء التناسلية

 ǉƦǋ Ʃƽسر علماء النƽالجنسي وي ǉيرا لعضوƛك Ɣيلع ƚيơ ǐكرƦال ǉعضوƕ Ǌتماماتǋا

ƥعƕ Ʃساơواإل Ɣơوال ƻƱة والعơالرا Ǐلƍ الƽƱǕار اǀتƼاƕ ƖرǋاƲوالملل ال ǇماǕم ا

  .ونƭǀ اللعƔ مƥơوƥية التƽاعل االجتماعي

أنƼ Ǌي Ü أما ƕالنسƕة لƤǚتƼǚاƘ والƽروƕ ƾيǇ الجنسيƼ Ǉيرǎ علماء التơليل النƽسي

 ƥيƥالش Ǌي ميلƼ لƽƱأ الƥƕة يƛالƛال Ǉس ƥعن ƥيƥơل وتƽƱعمر ال Ǉم ǏولǕا Ƙالسنوا

يơ Üيƚ يعتƕر والǉƥ مǇ أشƥ لوالƥتǊ وǊƕơ لǌا ƕشكل قوǐ جƥا وارتƕاǌƕ ǊƱا انƽعال

المناƼسيǇ لƼ Ǌي Ɣơ والƥتǊ مما يجعلǊ يƺار منƍ Ǌلƥ Ǐرجة الكراǋية الشƥيƖƥ لÜǊ وƼي 

ǊيتƮƤش ƭمǀت Ǐلƍ ǊعƼƥا ما يƦǋو ǉƥوال ǉتجا ƔنƦال Ɩƥǀعƕ Ʃơي Ƙالوق Ʃƽن Ü Ǐوتسم
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 Ǐا وتسمǌيƕوأ Ƙنƕال ƥعن ǉما نرا ǁلƦ Ǉم Ʃالعك Ǐوعل Ɣيƥأ Ɩƥǀعƕ الةơال ǉƦǋ) Ɩƥǀع

  ).أليكترا 

 ƘماƨǕا ǉƦǋ ǐƥاƽت Ǐعل ƥوية سليمة تساعƕتر ƔساليǕ Ǉيƥالوال Ƴاƕتƍ Ǉير أƹ

 ƥالتي ق Ɩƥاơسية الƽالن ƥǀرجة العƥ Ǐلƍ لƮسية تƽن Ưأمرا Ǐلƍ ǐƥƌت ƥسية التي قƽالن

 Ǉع Ƴكاالمتنا ƖƦشا Ɣأسالي Ǐلƍ ƥرƽال ǁسلو Ǌي توجيƼ Ɣƕتتس ƖيرƱƤ سيةƽار نƛƈ ǁتتر

  1.نƽسي والتƤنƚ والƺيرƖ الشƥيƖƥ علǏ الƨوƜالƨواƜ أو العجƨ ال

 Ʒلوƕة للǀƕسا Ǉكمو ƖترƼ اǌعلي ƾلƱوالتي ي ÜƖرƤƋولة المتƽƱلة الơي مرƼ أما

 Ǌالƺالنش Ʃالجنƕ لƽƱتمام الǋل اǀلة يơالمر ǉƦǋ يƼÜ ةǀǋلة المراơي مرƼ الجنسي

 ǉƦǋ Ǐعل Ʋơǚكما ي Üويةƕاجتماعية أو تر ƘاƱنشا Ƙسواء أكان ǎرƤأ ƘاƱنشاƕ

  لمرơلة أيضا النمو المƕاǕ Əƥعضاء التناسلية مǀارنة ƕƕاقي أعضاء الجسم ا

 ǉƦǋ ƘƼية الجنسية عرƕا وعملية الترǀƼمتوا Ǉعضاء التناسلية كاǕ يعيƕƱالنمو الƼ

المرơلة ما يƱلƾ عليǊ الكموǇ الجنسيÜ أما Ʀƍا ƚƥơ وǇƍ عرƘƼ المساƑل الجنسية 

Ƴاƕشƍ يƼ ةƕƹالر Ǐلƍ ǐƥƌت ƥمشكلة سرية ق  ƠتƼ Ǐلƍ ǐƥƌي ƥمما ق Ƙاجاơال ǉƦǋ

 ƳǚƱاالست Ɣơ ƥاƥƨالجنسية وي Ƙالموضوعا ǉƦǋ يƼ الƽƱǕا Ǉيƕ يماƼ Ƙمناقشا

لمعرƼة الƽروƾ الجنسية وقƥ يƍ ǐƥƌلǏ قيام ƕعƯ اƽƱǕال ƕتجارƔ جنسية Ƽي مراơل 

  1.متƥǀمة مǇ عمرǋم

تتميƕ ƨالسلوǁ مرơلة الƽƱولة المتƤƋرƖ وǋي المرơلة التي تسƾƕ المراǀǋة ǀƕليل و

Ɲالناض Ü ƾƕسية وعضوية تسƽن Ƙيراƺر تƕلة تعتơالمر ǉƦǋ يƼ رǌƲالتي ت Ƙيراƺأما الت

 Ǌة لكنǀơǚة والǀƕلة الساơالمرƕ ارنةǀالمƕ يءƱƕ Ǉل النمو يكوƥمع Ǉير أƹ ةǀǋالمرا

Ɩياơال Ƙǚة مشكǌي مواجƼ ǉƥتساع ƘراƕƤو Ƙاراǌم Ɣيكتس Ü ي تعلمƼ أƥƕي ƚيơ

                                                 
1  -  ، ȴسلي Ƈعند أبنائنامر ǳاǲوالن Ȅقة بالنفǮوال ǧاǾتنمي تقدير ال Ȥص  2007، دار النهضة العربية  ،لبنان ، الطبعة األوىل ،   كي،

98. 
 . 58-57، ص 1975، القاهرة ، الطبعة الرابعة  ،  علم نفȄ النمو والȖفولة واملراȽقة عاƁ الكتبحامد عبد السالم زهران ، - 1
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الǀيم وتكويǇ االتجاǋاƘ واالستعƥاƥ لتơمل المسƌولية وضƱƕ المعايير الƤلǀية و

 ƴيƕƱلنمو عملية الت ƾǚƱأإل Ǐل علơم المراǋأ Ǉلة مơالمر ǉƦǋ رƕوتعت Ƙعاالƽاالن

  1. االجتماعي

  ƬƢ2اƫƏ طƕƴǐƓ األطƻاü  : :راƴƓا

   : تتلƕƱ ƭƤيعة الƮƤاƭƑ لǎƥ اƽƱǕال Ƽيما يلي

1- Ɩالذا üوƟ ƦركǄالت :  

تتميƨ المراơل اǕولǏ للƽƱولة ƕالميل ƍلǏ االنƱواء علƦ ǏاتـــǊ وال يƽكر ƍال  

Ƽي نƽسǊ لƦلǁ نƲơǚ علǏ سلوكǊ التميƕ ƨالƱاƴƕ اǕناني ـ ǌƼو ال يشعر ƍال ƕنƽسǊ وال 

 Ǉم ƔلƱما يƥر عنƛر أكǌƲت ƘاƦول الơ ƨالتمي ƖكرƼو Ǌسƽنƕ وǋ ǉƥيما يريƼ الƍ كرƽي

Ƙ تراǉ يريǋƥا كما يتƮورǋا ǋو ƕنƽسǊ أǐ ال يعيǋƥا كما الƽƱل استرجاƕ ƳعƯ الƦكريا

ǊيالƤ ƴنƮ Ǉم ƘوراƮكارا وتƼا أǌليƍ ƻل يضيƕ ƴي الواقƼ يǋ.  

 Ǐعل ƻليتعر ǇريƤǓا ƴل مƮالتوا ƖكرƼ Ǐلƍ يراƛك ƥǀتƽلة يơالمر ǉƦǋ يƼ لƽƱالƼ

ǇريƤǓا ƴل مƮللتوا Ǌاولة منơي مƼ االجتماعية ƔاƥǓيم واǀوال ƥاليـــǀوت Ƙاƥو  عا

 ƘاƦول الơ ƨالتمرك ƖرƑاƥ Ǉم ƜروƤي الƼ لƽƱأ الƥƕنا يǋ Ǉم ومǌاتƕلƱة لمتƕاالستجا

ǇريƤǓأجل ا Ǉالعمل م Ǐلƍ.  

2ƕǐƏاǐƟǕا ƕǐƬاƢـ ال :  

يƥǀƽ الƽƱل Ƽي المراơل اǕولǏ مǇ عمرǉ التمييƕ ƨيƮƤ ǇاƭƑ الƲواǋر  

الƕƱيعية تشاركǊ الƕƱيعية وƮƤاƭƑ الƕƱيعة الƕشريةƦ Üلǁ أǇ الƽƱل يعتƥǀ أǇ الƲواǋر 

Ƽي اإلơساƕ ƩاǕلم والǇƨơ وǉƦǋ الƽكرƖ رƕما ساƘƥ المجتمعاƘ الƥƕاƑية اǕولǏ التي 

                                                 
 .233نفس املرجع ص  - 1
نة ،مǾكرة لنيȉ Ȱهادة ماجستري غري منشورة ـ جامعة قسنطي  عاداǧ وأƴاȓ مشاȽدة اɉطفاȯ للƎامǰ التلفزيونيةالسعيد دراجي ،-  2
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ǁمشتر Ƙيراƛيعية للمƕƱر الǋواƲة الƕاستجا Ǉأ ƥǀتعت Ü ƥتعƕي Ǌتǀيǀơ يƼ سيرƽا التƦǋو

 ǇƑو الكاǋ Ǉاإلنسا Ǉر أƕالسماوية التي تعت Ƙياناƥا الǌتƥة التي أكǀيǀơر الǋجو Ǉير عƛك

 ƥơ يƼ يرƛيعة المƕƱعا لƕسية تƽسية أو النơال Ƙيراƛللم Ɣيستجي ǐƦال ƥيơالو

ǊاتــــــƦ.  

3ƕǐƴƽالوا ƕǐƬاƢـ ال :  

  ǐƦال ƴللواق Ʃو انعكاǋ لƽƱال ǊيƼ كرƽكل ما ي Ǉأ ǏولǕا Ǌلơي مراƼ لƽƱال ƥǀيعت

يعيƼ ƫيƍ Ǌلƥ Ǐرجة أǇ الƽƱل ال يƽرƕ ƾيǇ الǀơيǀة والƤيالÜ ويعتƥǀ أǇ ما يراƼ ǉي 

 ƥوƥليل رƥƕ اƥج ƥوار Ǌǀǀơت ƥǀشيء يعتƕ لمơما يƥل عنƽƱالƼ Üاǌعينƕ ةǀيǀơل الƛيم Ǌلمơ

  .الǐƦ رƼ ǉƈي منامǊ ضـǊ مǇ النوم والƚơƕ عǇ الشيءيǀاأƼعال الƽƱل عƍ Ɣǀست

ƕǐالǄƜǕا ƕǐƬاƢال:  

Ʀلǁ أǇ الƽƱل ال يƥرƥƍ Ǉƍ Ü ǁراǁ الƽƱل لǖشياء يكوƥƍ Ǉراكا Ʈƕورƍ Ɩجمالية

Ʀǋا العالم ƥƍراكا مجƨءا أو متƽرقا Ʈ ƥǀƼور ƕعƯ العلماء ƥƍراǁ الƽƱل لǖشياء ƥƍراكا 

  .مƮورƖ تلتƱǀ كل ما تراǉ أما مǌا ƥوǇ تƽريƍƱجماليا كما لو كانƘ عيناǉ وعǀلƈ ÜǊلة 
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  ƟاǐƜاƖ األطƻاƢ : üاǄسا

1- ƕǐسƻǆال üƻالط ƖاƜاƟ:  

 Ɣعام والشراƱساسية كالǕا Ǌاتƕƹر Ƴاƕشƍ Ǐلƍ لƽƱال Ɯتاơاية يƥƕ Ü Ǐلƍ Ɯتاơكما ي

 ǉرƤƋم أو تƥǀتƕ ي عملية النمو سواءƼ يرƛƋي التƼ ميةǋǕا Ƹالƕ اǌل Ǉسية يكوƽن ƘاƕلƱمت

ǏولǕا ƘاƲơالل Ʀمن Ü Ǉيعمل Ǉأ Ƙياƕوالمر ƘاǌمǕا Ǉلة كل مơالمر ǉƦǋ يƼ ƠƮوين

علǏ تǌيƑة الجو العاƽƱي واالنƽعالي لمساعƖƥ الƽƱل علǏ نمو شƮƤيتǊ نمو ƕƱيعيا 

  : ويركƨ علÜǏ وسليما

ơ Ǉƍاجة اǕسرƍ ƖلǏ أƽƱال تƼƥعǌم ƍلǏ توƼير ơاجياƘ  : الشƴور ƓاألǅǄ الƴاطǏƻاـ 

لة وتƋتي Ƽي مƥǀمتǌا توƼير الجو المناسƔ للرعاية والتنشƑة االجتماعية أساسية للƽƱو

المƕنية علǏ مشاعر المƕơة والموƖƥ وتوƼير اǕمǇ العاƽƱي ơيƚ تجعل اǕسرƖ الƽƱل 

يƔơƕ Ʃơ مشاعر Ƽياضة تجاƼ ÜǊǋالوالƥيǇ يعمƥ Ǉǚوما علƍ Ǐشƕاơ ƳاجياƘ اƽƱǕال 

الơناǇ والƔơ االمتناǋي وقƥ يǌƲر Ʀلǁ اǕساسية ơيƚ يƺمرǉ الجو اǕسرƕ ǐالعƻƱ و

 ƖسرǕقيام ا ƚيơ ÜǇيƥولي الوالǌومج Ǐال اليتامƽƱǕاƕ لƽالتكƕ ƖسرǕوم اǀما تƥجليا عن

الكƽيلة ƕتعويǉƦǋ Ư الƑƽة مǇ اƽƱǕال عƥǀƼ ǇاǇ والƥيǌم Ǝƕشƕاơ Ƴاجياتǌم اǕساسية 

ơياƖ الƽƱل المتƕنǏ  والمتمƛلة Ƽي الرعاية التامة المليƑة ƕالƔơ والơناǇ والتي تجعل

مستǀرƖ وǋاƑƥة تساعǉƥ علǏ نمو شƮƤيتǊ نمو عاƥيا يراعي الجوانƔ النƽسية للƽƱولة 

والتي ستساعǉƥ علǏ نمو شƮƤيتǊ نموا عاƥيا يراعي الجوانƔ النƽسية للƽƱولة والتي 

 Ɵتاƽنǚل ǊعƼƥلية وتƕǀالمست Ǌياتơ يƼ شلƽتمالية الơا ƨتجاو Ǐعل ƥعƕ يماƼ ǉƥستساع

ƥƨارواالǋ.  
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 ǉƦǋ ǇǓ Ǉيƥالوال ƻروƲƕ Ʊƕي أال ترتƺƕي ينƽƱالعا Ǉمǖل لƽƱاجة الơ Ǉكما أ

 ǎƥية لƽƱالعا Ɩياơرار الǀاست Ǐر علƛƌت ƥق Ǉيƥا الوالǌƕ ة التي يمرƕعƮال ƻروƲال

Ɩƥاơ سيةƽن Ƙماƨأ ƚوƥơ يƼ Ɣƕتتس ƥال وقƽƱǕ1.ا  

الƽƱل Ƽي المراơل اǕولơƕ Ǐاجة ƍلǏ تƕعية ƥاƑمة  : الشƴور ƓالتƕǐƴƓ واǆǗتǄاƅب ـ 

 Ǐلƍ ƥعƕ يماƼ لǀي وينتƽƱالعا Ǉمǖاجة ماسة لơƕ ǊنǕ ƖسرǕوا Ǉيƥالوال Ǐلƍ واالنتماء

الجماعاƘ الƺير رسمية يكونǌا اƽƱǕال مǇ تلǀاء أنƽسǌم Üمƛل الƽرƾ الرياضية وجماعة 

  .ƥ ƾاƤل المƥرسةاللعƔ وقƥ تكوǇ تƕعيتǊ لجماعاƘ نƲامية كجماعة الرƼا

ơƼاجة الƽƱل لǚنتماء والتƕعية ناتجة أساسا عơ ǇاجتǊ للƔơ والعƻƱ والموƖƥ واǕلƽة 

 Ƙم الجماعاƛ ƴوالء للمجتم Ǐلƍ ƥعƕ يماƼ اǋƌل والǀوينت ƖسرǕاية اƥƕ ǉرƼتو ǐƦال

ǎرƤǕا Ü Ǌمكانت Ǐة علƲƼاơوالم Ǌيƥوالء وال Ǉضما Ǐوما علƥ لƽƱال ƭرơي ǁلƦل

ƍلǏ أƼراƥ اǕسرƖ اƤǓريǇ وأǇ مركƥ ǉƨاƤل اǕسرƖ لم يتƺير  ƕالرƹم  المميƕ ƖƨالنƲر

ǊسرتƋƕ ƥيƥج ƥور مولوǌƲ Ǉم.  

ƕمعنǏ أǇ يكوǇ الƽƱل مơل اǋتمام  :عيالƟاƕƜ إلǍ الشƴور ƓالǄركƦ اƜǗتǄاƚ ـ 

الجميƴ وأǇ يكوǇ معترƼا Ǌƕ وأǇ يǏƺƮ لǊ مƱ Ǉرƻ أƕوية ومعلميǊ وƨمƼ ǊƑǚي 

 Ʊيơي مƼرسي وƥالم ǊƱوسǊأسرت.  

ƼالƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة ơƕاجة ƍلǏ وجوƥ ƥاƴƼ قوǐ يساعƥ الƽƱل علǏ النجاƼ Ɵي 

الơياƖ وƕالتالي تكويǇ شƮƤية مستǀلة تتمتƕ ƴمركƨ اجتماعي ǋام Üيƥ ǐƥƌور Ƽي Ʀǋا 

ǇريƤǓا Ǐعل ƖƥƑاƽالƕ ƥيعو ƨالمرك Ü Ƙعاƕمل تơولية وتƌالمسƕ أ الشعورƥƕم يƛ Ǉوم

 Ǐناء علƕ ǇريƤǓاء اƕوأع Ǐعل ƥاالعتما Ǐعل Ɩرƥǀلية والǚǀاإلستلƕ ǉوشعور Ǌتƕƹر

Ǌسƽن.  

                                                 
، دروŽ ȃ علȴ النفس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ بريوت دون طبعة ص  Û النمو التربوي للȖفȰ املراȨȽكمال الدسوقي - 1
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الƽƱل ƕƱƕعǊ مياال لǚستǚǀلية Ƽي التعƕير عƦ ǇاتǊ  : ـ ƟاƕƜ الطüƻ إلǍ اǗستǘƾلƕǐد 

 ƥوƥر Ǉم ǉرƲرسية واالجتماعية وما ينتƥالم Ǌياتơ يƼ Ƙاơنجا Ǉم Ǌǀǀơل ما يǚƤ Ǉم

لتي يتوقƴ الƽƱل أǇ تǌنǊƑ وما يǀوم Ǌƕ أƼعال تجاǉƦǋ ǉ النجاơاƥƕ Ƙاية مǇ مƥرسة ا

  .اǕولياء ƕتƥǀيم مكاƘƉƼ وجواƨƑ ماƥية ومعنوية

 ǁلƦل Ǌياتơ يƼ ǚشƼ Ɣƕتس ƥر التي قƱاƤوالم ƘاقاƽƤاإل Ưعƕ Ǐلƍ لƽƱال Ưيتعر ƥوق

 ƥيعي قƕƱ شل أمرƽال Ǉأ ǁراƥƍو Ǌتماماتǋا ƴتنوي Ǉوم عǀستراتيجية تƍ Ǉل عƽƱال ƚơƕي

  1.يعترơ ƯياƖ الƽƱل

Ǉƍ للƺة ƥور كƕير جƥا Ƽي ơياƖ الƽƱل ơيƚ تساعǉƥ علǏ : الƟاƕƜ إلǍ تƾدǐر الذاƖ-و

الƥǀرƖ علǏ التعƕير عƦ ǇاتǊ وشعورƕ ǉاالستǚǀلية ƤاƮة Ʀƍا ما ساعƥ اǕولياء الƽƱل 

يتمتƕ ƴشƮƤية Ü علǏ التعƕير عƦ ǇاتǊ واالعتراǊƕ ƻ كƽرƥ لǊ رأǐ وكياǇ مستǀل

Ɩƨمتمي.  

الƥعاƑم التي تǀوم عليǌا معاملتنا لǊ واŻستماƍ ƳليƼ ǊالنƲم والǀواعƥ واǕسƩ و

وتشجيعƼ Ǌي تكويƮ ǇورƖ سليمة وơƮيơة عƦ ǇاتǊ كǇƋ تساعǉƥ علǏ الǀيام Ƌƕعمال 

Ɩرơال Ǌتƥراƍو Ǌسƽن Ǐعل ƥاالعتماƕ ةƮاƤ.  

 Ǉيƕ Ɩƥلة الممتơي المرƽƼ3  Ǐلƍ4  يالƤسعة الƕ لةơالمر ǉƦǋ ƨتتمي ƚيơ Ƙسنوا

لƦلÜ ǁ تǌƲر المƤاوƻ واستراتيجياƘ المناورƖ واإلƹراءلƥيơ Ǌيƚ تتƮارƳ الƮور و

تكƛر Ƽي ǉƦǋ المرơلة أيضا ƕاƤتƻǚ الƭƮǀ واƤتراƳ الơياƕ Ɩاعتماƥ الرسوم 

 ƖورƮ ǊتياراتƤا Ǉوتكو Ƙالوق ƘاƦ يƼ Ɛش Ǐعل ƨالتركي ƴيƱكما ال يست ƔلعاǕوا

Ǌيƥوال Ƙركاơم وǚك Ǐلƍ ƴترج ǊاتƦل ǉيرƥǀوت Ǉيƥللوال ƘتياراƤاال.  

                                                 
1  -  ، ȴسلي Ƈعند أبنائنامر ǳاǲوالن Ȅقة بالنفǮوال ǧاǾتنمي تقدير ال Ȥ98،ص 2003، دار النهضة العربية، لبنان  الطبعة األوىل ،  كي. 
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سنواƘ تǌƲر الƕنية العǀلية التي تمكنǊ مǇ التƽكير وƥƮƍار  8- 7ا Ƽي المرơلة ما ƕيǇ أم

اơǕكام وǌƼم قواعƥ اǕلعاƔ والتعاوǇ مƴ اǕقراÜǇ وتǌƲر ƼكرƖ تعلم الƮور واǕشياء 

Ɩƥيƥالج.  

 Ǉاǀتƍ جلǕ Ǉيƥو الوال ƴرسة والمجتمƥل المƕق Ǉم Ǌالممارسة علي Ʊوƺالض ƥاƥƨوت

 Ɣياƹو ƘاراǌالمǊاتƦل ǉيرƥǀم تƥع Ǐلƍ ǐƥƌي ƥق ƨيƽơالت.  

2- ƕǐوƮƴال ƖاƜاƟال:  

ǉـ- ǏسǆƜال Ʋƺالدا Ǎإل ƕƜاƟعوامل  : ال Ǐلƍ الجنسي ƴƼاƥال Ǐلƍ اجةơنمو ال ƴترج

 Ǐلƍ اǋاƥل تتعƕ لƽƱال ǎƥعضاء التناسلية لǖل ǐي النمو العضوƼ لƛيولوجية تتمƨيƼ

  .عوامل نƽسية تتمƛل Ƽي وجوƕ ƥواعƚ مƛيرƖ للجنƩ أو الơرماǇ الجنسي التام

اǕسمǏ كƼ  Ɣơالمرơلة التي تسƾƕ المراǀǋة تتميƕ ƨانƮراƻ النمو الجنسي نơو العاƽƱة

  .الوالƥيǇ واƥƮǕقاء مǇ نƩƽ الجنƍ ƩلǏ أǇ تنتǀل ƍلƔơ Ǐ الجنƩ اƤǓر

 Ƴاƕشƍ Ǉم Ǉرماơار الƕاعت Ǐلƍ ليليơالت Ʃƽعلماء الن Ǉم Ǌاعƕتƍو ƥرويƼ ƔǋƦ ƥǀƼ

الơاجة الجنسية ǋو السƔƕ الرƑيسي لوجوơ ƥالة عƥم تواƼ ƾƼي الشƮƤية 

 واƼ ƾƼي متƱلƕاƘ النمو لǎƥ الƽƱلواالضƱراƕاƘ العƕƮية التي تƍ ǐƥƌلǏ عƥم الت

ولتƽاǉƦǋ ǐƥ االضƱراƕاƤ ƘاƮة Ƽيما يتعلƕ ƾوجوƼ ƥضول لǎƥ اƽƱǕال Ƽي معرƼة 

المساƑل الجنسية ينƺƕي علǏ الوالƥيǇ والمعلميǇ التعاƱي مǉƦǋ ƴ المساƑل ƥǌƕوء 

وƎƕعƱاء المعلوماƘ الơƮيơة ơتǏ ال ينƨلƾ الƽƱل ƍلǏ استǀاء المعلوماƕ Ƙشكل ƹير 

ƠيơƮ يةƼللعا Ɩƥموơير مƹ جنسية Ɣتجارƕ يامǀال Ǐلƍ مǌعƼƥي ƥ1.ق  

                                                 
، دار النهضة للطباعة العربية للنشر ، بريوت ، دون  اɍرǩقاǝي، دروŽ ȃ علȴ النفس  النمو التربوي للȖفȰ واملراȨȽكمال الدسوقي ، -  1
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ǄدـتǐǊ:  

وأساليƔ  أوجƥ أنماƱ الǐƦ اإلنسانيƕالƽƱولة منƥ وجوƥ المجتمƴ  موجƥ االǋتما

Ƽي تنشƑة أƕناǊƑ مǇ أجل ǀƕاƥǀƼ ǊƑ أƘƥ اǕسرƥ Ɩورا ǋام عƕر التاريƣ  اإلنساǇاعتمǋƥا 

ơيƚ  اإلنسانيأولǏ مراơل التƱور  وعƘƥ الوسƱ االجتماعي الترƕوǐ اǕساسي Ƽي

 ƴيƕƱتƕ ǁلƦة االجتماعية وƑعملية التنش ƘالتولƽƱǕا  ƥاليǀوالت Ƙاƥالعا ƾƼوƻعراǕوا 

ƥورǋا Ƽي وساƑل التكيƻ والضƱƕ االجتماعي  ƍلƕ ǏاإلضاƼةالجماعة  Ʊƍارالمƕǀولة Ƽي 

الروضة وتنشƐ  تƋتيƼي ơياƖ الƽƱل ƛم  اǕولǏوتعƥ اǕسرƖ المƌسسة االجتماعية 

رƕوية وتتكامل ǋاتاǇ المƌسستاǇ االجتماعيتاƼ Ǉي تنشƑة اƽƱǕال وƾƼ مƽاǋيم ت اƽƱǕال

 ƴيم المجتمǋاƽم لتشمل مǌقاتǚع ƖرƑاƥ ƴأجل توسي ǇرمƕكǕل  اơي المراƼ ƥعƕ يماƼ

التعليمية التالية االƕتƥاƑي االكمالي والƛانوǐ وتستمر Ƽي مرơلة الشƕاƔ والرجولة 

  .والكǌولة لǎƥ انƼƥاƳ الƽرƼ ƥي ơياتǊ العملية

تǕ  ǐƥƌنǌاشانا Ƽي ơياƖ الƽرƘ  ƥالعملياكما تعƥ التنشƑة االجتماعية مǇ اƱƤر 

ƥورا أساسيا Ƽي تكويǇ الشƮƤية االجتماعية للƽرƥ والتنشƑة االجتماعية Ƽي معناǋا العام 

 Ƙي العملياǋواعيا التي ƥرƽا الǌƕ ƠƕƮكل ما تشمل  يƕ االجتماعية Ƙراƛƌا للمƕمستجي

Ǉم Ƙراƛƌالم ǉƦǋ Ǌة  عليƑل التنشǚƤ Ǉم Ƙاƕواج Ǉم Ǌعلي Ǌرضƽوما ت Ʊوƺض

 ƥل والراشƕ لƽƱلل ƚƥơأيضااالجتماعية وما ي  Ǉم Ǌل Ưوما يتعر Ƙيراƺت Ǉم

 Ǉور مƥ يƼ لƤƥ وكلما Ɩƥيƥسسة اجتماعية جƌل جماعة أو مƤƥ اجتماعية كلما Ƙراƛƌم

 Ǌة لƼلوƋير المƹ وارƥǕوالتيا  Ǌلسلوك ǚيƥتع Ǌمن ƔلƱأوتت Ǖ اƕاكتسا Ǉم Ɩƥيƥج Ʊنما

ǁ1السلو.  
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ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ǃوǊƻǄ:  

 Ǌي تعاملƼ لƽƱا الǌƕ التي يمر Ƙا مجموعة العملياǌنƋƕ ة االجتماعيةƑالتنش ƻتعر

Ǌي سلوكƼ ييرƺوتشكيل وت Ɣاكتسا Ǉم Ǌƕ ǇيƱيơالم ƴ1.م  

كما يعرƻ التنشƑة االجتماعية Ƌƕنǌا Ʀلǁ التƽاعل االجتماعي الǐƦ يساعƥ الƽƱل 

 Ǐعل Ǉوƕيلع ƚيơ يƼاǀƛاالجتماعي وال ǊƱوس Ǉم Ǌƕل ما يكتسǚƤ Ǉم ǊيتƮƤش Ǉتكوي

Ǌمƥǀوت ƴاستمرارية المجتم Ǐعل ƲƼاơوار اجتماعية تƥ2أ.  

ويتضƠ لنا مǚƤ Ǉل ǋاƦيǇ التعريƻ أǇ عملية التنشƑة االجتماعية تƻƥǌ أساسا 

ونية ƕاإلضاƼية ƍلƍ ǏلǏ اكتساƔ قيم ومƛل ومعايير وعاƥاƘ وتǀاليƥ والنƲم والǀواعƥ الǀان

Ǌي مجتمعƼ ƥƑالسا Ǉيƥة الƼومعر ǐوƺيل اللƮơالت.  

 ǉƥتساع Ɩƥيƥج Ɣأسالي Ɣاكتسا Ǉل مƽƱال Ǉتمكي Ǐلƍ ة االجتماعيةƑالتنش ƻƥǌكما ت

Ǌمجتمع ƴم ƻالتكي Ǐعل Ü Ǉاليا مƤ ل ينمو نموا سليماƽƱو ما سيجعل الǋوƱاضƘاƕرا 

والعƥǀ النƽسية التي قƥ تتسƼ Ɣƕي ƥơوƤ ƚلل Ƽي نموǉ النƽسي والجسǐƥ واالنƽعالي 

وơتǏ يتسنǏ لنا تكويƽƱ Ǉل سليم يتمتơƮƕ ƴة نƽسية وعǀلية سوية تعǉƥ أǚƤقيا 

مرتƱƕا ƕوƱنÜ Ǌوروơيا وƥينيا وسياسيا يتمتƕ ƴروƟ وƱنية عالية متشƕعا ǀƕيم ومƛل عليا 

يستميƼ Ƙي الƼƥاƳ عǇ عǀيƥتǊ وƍيمانƕ ǊرǊƕ ورسولÜ Ǌ يƥ ƔơينǊ ولƺتǊ ومƥاƼعا عنǌا

متواǀƼا مƴ أقرانǊ ومرتƍ Ʊƕما ارتƕاƕ ƱعاƑلتǊ وƕامتƥاǋƥا Ü الكريم وƕالعالم الƺيƕي

  .الجƺراƼي والǀƛاƼي

 Ưعƕ Ǌƕتلع ǐƦور الƥال ǁلƦ ة االجتماعيةƑالتنش ƻاƥǋǕ ƻنضي Ǉويمكننا أ

اǕسرƖ والمƥرسة والجامعة والمسجƥ  المƌسساƼ Ƙي تنشƑة الƽƱل وتركƼ ƨيǌا علƥ Ǐور

والناǉƦǋ ǇǓ ǐƥ المƌسساƘ االجتماعية تساǋم ƍلƕ ƥơ ǏعيƼ ƥي اكتساƔ الƽرƥ لǀƛاƼة 

                                                 
 11ص.،2007للنشر والتوزيع الطبعة األوىل  ق،الو راǝ  التنشǞة االجتماعية لȖفȰ ما قبȰ املدرسةوجيȼ الفرح ،  -1
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 Ǉية تكويƽول كيơ Ǉور معيƮي تƱساسية التي تعǕا Ƙوماǀالم ƥơا أǋارƕاعتƕ Ǌمجتمع

  .الƽƱل التجاǋاƘ وأƼكار وƈراء تعكƩ انتشار ǉƦǋ الǀƛاƼة 

Ǘا ƕƏشǆالت üƟراǄƕǐاعǄتƜ:  

ƕاعتƕارǋا تƽاعل اجتماعي يترتƔ عنǊ تƱور  عملية التنشƑة االجتماعية تمر

اƥǕوار والوƲاƻƑ التي سيƥƌيǌا الƽƱل تƕعا لكل مرơلة مǉƦǋ Ǉ المراơل المƤتلƽة ƕل 

 ǊƲơǚا ما سنƦǋسية االجتماعية وƽية النơالنا Ǉل مƽƱال ƨير مركƺيت ƥق ǁلƦ Ǉر مƛأك

ơرقنا لكل مرƱل تǚƤ Ǉمƥơ Ǐالة عل.  

 Ǎاألول ƕǂƟرǄال:   

Ƽي Ʀǋا المرơلة يơاول الƽƱل أǇ يتكيƻ مƴ مƱالǊƕ اǕساسية أو ما يƱلƾ عليǌا 

ƕالƱا مǌل وال سيما منƽƱساسية للǕا Ƙاجياơاسم الǊ  يولوجيةƕالجسمية وال.  

ǋƥƥا الراشƥوǇ والƦيƼơ ǇالƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة يتƕǀل كل المƽاǋيم والمعاني التي 

ƕالرƹم مǇ  إلرضاء اƤǓريǇ لƦلǁ يكيƻ نƽسÜǊ معǌم ƤاƮة مجتمƴ الكƕاريتعامل 

ǌƼو يستجيƔ للمواقƻ المƤتلƽة وتتكوǇ تƥريجيا ƕعƥƕƍ Ü ƯاǊƑ لمǀاومة وƼاعلية نسƕية

ƕعƯ اǕنماƱ  عاƼƥيتعلم ƕالتƥريƝ استÜ لسلوǁ الكƕار ةاƱ السلوكية نتيجة االستجاƕاǕنم

 Ǌة لƕالنسƕ ولةƕǀير مƺي السلوكية الƼ Ɣƕتتس ƥأو ق Ƙماƨأ ƚوƥơ Ǐلƍ ǐƥƌت ƥوالتي ق

اǎƦǕ وعƥم ƍشƕاơ ƳاجاتǊ الƕيولوجية المƥơوƖƥ كما قƥ تƚƥơ عملية التمايƨ نتيجة 

 Ƙشاراƍ Ǐلƍ ولơتت Ʀƍ اǌƕ التي يمر ƻي المواقƼ ساسيةǕا Ɣو الجوانơراكي نƥƍ ǁلسلو

Ʀǋ تكرار ƥمجرƕ الكلي أو ƻي الموقƼ لƽƱا الǌل Ɣيستجي Ƙالالƥو ǉا اإلƦǋ Ǉوم Ƙشارا

 Ơمǚالم Ǉتكوي Ǐلƍ لƮيم لتǀوتشكيل ال Ɯماƥواإلست Ɣأ عملية االستيعاƥƕت ƾلƱالمن

  .اǕساسية لشƮƤية الƽƱل 

 Ƙاƥواإلرشا Ƙماǚل العƛة مƕاالستجاƼ"Signs  " ة للمعاني التيƕال استجاƍ يǋما

وما ينتƝ عنǊ مƥƥơ Ǉتǌا الجماعة ƕناء علǏ الƮراƕ ƳيǇ المƛيراƘ الƥاƤلية والƤارجية 
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 Ǌاجاتơ Ƴاƕة إلشƑيƕال ǉƦǋ يƼ يرƛƋوالت ǊتƑيƕ ƴم ƻالتكي Ǐعل ǉƥاينة تساعƕمت Ƙاƕستيجاƍ

  1.الƕيولوجية

ƼالƥراساƘ النƽسية Ƽي مجال علم النƩƽ اإلكلينيكي ترǎ أǇ الƮراعاƘ النƽسية 

 ƖƥاơمالƥƮال ƘيراƤال نتيجة الƽƱǕا اǌيالتي يعانيƘاƱاƕơاإل Ƙير التوقعاƺة وت .  

 ƘاƼراơور انǌƲ يƼ Ɣƕتس ƥار قƺƮال الƽƱǕا ǉار تجاƕالك Ƙǚنتيجة لتعام

ƥاơ ǐوƺور لƮق Ǉل يعاني مƽƱال Ǉا كاƦƍ ةƮاƤ يةƕƮسية عƽن Ưوأمرا ƖيرƱƤ Ü وǌƼ

 ƥكما ق Ǉيƥالراش ƴمجتم ƴم مǋاƽوالت Ưي االعتراƼ Ǌسƽن Ǉير عƕي التعƼ ةƕعوƮ ƥيج

  .ولƺتǉ  Ǌر Ƽكرال يعرƻ كيƻ يƽكر Ƽي ơل مشكǚتƕ ǊسƔƕ قƮو

 ƕǐǆاƙال ƕǂƟرǄال:  

وǋي امتƥاƥ للمرơلة اǕولǏ ويتميƤƕ ƨاƮية أساسية تƥƕأ ƕتعلم الƽƱل االنتǀال Ƽي  

ǐو والمشي والجرƕơل تعلم الǚƤ Ǉم Ǉالمكا Ü يƼ Ɩيرƕمية كǋلة أơالمر ǉƦǋ وتكتسي

ƕاستǚǀلية تمكيǇ الƽƱل مǇ الƮơول علǏ قƥر كƕير مǇ الơرية Ƽي التعامل مƴ اǕشياء 

ǇǕ الƽƱل تعوƥ علǏ تلǀي استجاƕاƘ مƤتلƽة مǇ الكƕار نتيجة لمواقƻ سلوكية قƥ ال 

Ǉسرعا Ǌول لكنǕا اǌي سياقƼ لƽƱا الǌمǌƽي  ƱنماƋƕ اǌƱƕوير Ǌاتƕواستجا Ǌير توقعاتƺما ي

 Ǌلơي مراƼ اǌل Ɣالتي يستجي Ƙالسلوكا Ǉم Ǉيƥالراش ƴمجتم ƴم Ǐتتماش Ɩƥيƥسلوكية ج

ǏولǕاÜ كǀت ƲơǚنƼ Ɣوألعا Ɣأكل وشر Ǉم Ǌم لƥǀلكل ما ي Ǌلƕي اƼ لةƛالمتم Ǌاتƕستجا

ƔلعاǕا ǉƦǋ اءƨƍ ƘواƮار أƥƮƍو ǁơوالسرور والض Ɵرƽال Ü لƽƱتعلم ال ƥمجرƕو

كسرǋا أو ƕمǊ ومƦǋ ƴا يǀوم الƽƱل Ƽلơركة المشي والمسƕ ǁاǕشياء نراǉ يضعǌا Ƽي 

ƾƑير الƹ Ǉي مكاƼ اǌرمي Ü ارƕل الكƤƥيت ǁلƦلƕي مƼ Ƙالسلوكا ǉƦǌƕ يامǀال Ǉل مƽƱال ƴن

شكل أوامر النǌي والسƱƤ وقƥ تƮل أơيانا ƍلǏ استƥƤام العنƻ تمنعƕ ǊالǀوƖ مǇ الǀيام 

                                                 
،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزاǝر، بدون طبعة  اɋسالم وقضايا علم النفȄ اƩديثنبيȰ حممد ǩوفيق السمالوطي ، - 1

1986. 
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 Ɣƕسƕ ارƕعالم الك Ǉيƕل وƽƱسية الƽي نƼ Ǉيتكو ƳراƮأ الƥƕنا يǋعال وƽأل ǉƦǋ لƛيم

ة والعƽوية تƤƥل الكƕار لمنƴ الƽƱل مǇ تكويǇ عاƥاƘ سلوكية ƤاƮة يتميƕ ƨالتلǀاƑي

وقƥ يƥƨاƥ الƮراƍ ƳلǏ ليƮل ƍلƥ Ǐرجة التناقƕ Ü ƭالمǀارنة مƴ يمليǊ عليǌم الكƕار

Ƥ Ǉم Ɩƥشياء المستمǕول اơƕ لƽƱا الǌǌالتي يواج Ɩƥيƥالج Ƙاƕة واالستجاǀƕالسا Ǌرات

 ƻوالمعاني المتعار Ƙاƥيم والعاǀال ǉƦǌƕ ارƕالك ǁل يتمسƕاǀي المƼ Ǌلƕق Ǉمعارضة م Ǐǀتل

  1.ماعيا عليǌا اجت

وقƥ يǐƥƌ عنƻ اƕǓاء تجاǉ أƕناǌƑم ƕسƔƕ عƥم وعيǌم أو سƔƕ الƼǚƤاƘ اǕسرية 

 Ɩƥاơ سيةƽن ƘراعاƮ ƨروƕ Ǐلƍ اءƕا اإلǌيعاني من ƥسية التي قƽالن ƯمراǕا Ɣƕسƕ أو

لǎƥ اƽƱǕال وتǉƦǋ ǐƥƌ اƤǕيرƥƕ Ɩورǋا ƍلǏ وجوƮ ƥعوƕاƼ Ƙي تعامل اƽƱǕال وǀƼا 

تلǏǀ رضا اإلƕاءÜ مما قƥ يتسƼ Ɣƕي ƥơوƚ أƨماƘ نƽسية ƱƤيرǕ ƖنماƱ السلوكية التي 

Ǌيƥعالي لƽواالن ǐوƺالنمو الل Ǐيمة علƤار وƛƈ اǌل Ǉال وتكوƽƱǕا ǎƥل.  

ƟرǄـال ƕƙالƙال ƕǂ:  

 ƥǀيعت  " ƥمي Ɯل" جورƽƱال ƥوية عنƺالل Ɩرƥǀو نمو الǋ لةơالمر ǉƦǋ Ɵتاƽم Ǉ2 .أ 

مǇ الرموƨ والعǚماƘ تشير ƍلǏ مواقƼ ƻالكلماƘ مǇ وجǌة نƲرǉ تتكوǇ مǇ مجموعة 

Ɩƥƥơم Ƙالالƥ ملơت.  

ويƼ ƔǋƦي تƮورƍ ǉلǏ اعتƕار نمو اللƺة عنƥ الƽƱل تمكنǊ مǇ الƥǀرƖ علǏ التƽكير 

واكتساƔ اتجاǋاƘ ومواقƻ الكƕار ǉƦǋ ǇǓ المرơلة تتسم ƕاالنƥماƼ Ɯي اتجاǋاƘ وقيم 

م والرضا والƕǀول مǇ قƕل ومƽاǋيم الكƕار ơتǏ يستƱيƴ أǇ يتواƮل معǌم ويلǏǀ الƥع

  .مجتمƴ الكƕار

                                                 
 .196-195لسمالوطي ،مرجع السابق ص نبيȰ حممد ǩوفيق ا - 1
 .196نفس املرجع ، ص  -2
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ƕواƥر االستǚǀلية واالƕتعاƥ عǇ كل ما يجعلƤ Ǌانعا وتاƕعا ƕوقƥ تƥƕأ ǉƦǋ المرơلة 

ǕǇ ǐوƺلي واللǀو تشكل النمو العǋ لةơالمر ǉƦǋ Ʃأسا Ü ƴيƱة يستƺالل ƾريƱ ǇعƼ

 ǉكرƼ Ǉر عƕلة تعǀسلوكية مست ƻعا لمواقƕا تǀƕمس Ǌسلوك ƥƥơي Ǉل أƽƱالǉورƮوت Üإل Ǉ

ارتƕاƼ Ʊاللƺة عنƥ الƽƱل ǉƦǋ المرơلة تƥƕأ ƕسلوǁ لƲƽي  Ǐاللƺة ترتƕ Ʊƕالƽكــر أسم

Ǉر عƕيع Ƙاǋاتجا ǎƥƕوي Ǌياتơ يƼ لƽƱا الǌǌواقعية يواج ƻسلوكية و  مواق ƻمواق

ǌƼو ينǀل معاني اǕلƽاơ ƲسƔ كل موقƻ كما ينǀل ƕƤراƘ يمكǇ تعميمǌا علÜ Ǐ معينة

Ƽمǚƛ كلمة تơمل معنǏ الرضا واالستơساǇ لǎƥ اƕǓاء يعممǌا السلوكاƘ المتشاǌƕة 

وقƻ وتستƥعǏ كلما ƚƥơ موقƽا مشاǌƕا لƦǌا مالƽƱل علǏ كل المعاني المرتƱƕة ƕال

 ƥق ƱƤم الرضا والسƥعƕ يơالتي تو Ƙالكلما Ưعƕة لƕالنسƕ Ɛالش Ʃƽعاء ونƥاالست

Ü علǏ تجنƔ استƥعاǌƑايستƥعي الƽƱل كل معاني الكلماƘ التي ترتƕ ƱƕالموقƼ ƻيعمل 

Ǌيل سلوكƥالة تعơ ƻا الموقƦǋ يƼ لƽƱال ǎƥل ƚƥơوي Ü مةƥƤالكلمة المست ǉƦǋ ƠƕƮوت

ƖرƕƤال Ƴاسترجا Ǐعل Ɩرƥ1.قا  

ومǋ Ǉنا يƥƕأ الضمير اǚƤǕقي Ƽي التشكل ơيƚ تǌƲر تلǁ اǕوامر والنواǋي 

علǏ نمو الƥǀرƖ علǏ ويكوǇ لǌا تƛƋير Ü ة لƕǔاء أمام اƽƱǕالنوالتعليماƘ والƥǀوƖ الơس

Ƽكلما ƨاƕƤ ƘƥراƘ الƽƱل كلما ƨاƥ نمو ضميرǉ الƤلǀي مǚƤ Ǉل ƨياÜ Ɩƥ الضƱƕ الƦاتي

ومعتƥǀاتǊ  Ǌالوعي ǀƕيم ومعتƥǀاƘ الƺير ومƛ Ǉم يƠƕƮ قاƥرا علǏ ضƱƕ اتجاǋات

Ƽاللƺة Ü ومƽاǋيمǊ وقيمǊ واستيعاƔ اتجاǋاƘ اƤǓريǇ ومعتƥǀاتǌم ومƽاǋيمǌم وقيمǌم

ǀن Ǐعل ǉƥتساعƤ لƕƤ الƨتƤل واƽƱال Ǐلƍ Ɩƥƥمتع Ƙراƕيرƺال Ƙرا Ü ƴيƱا يستƦǌƕو

Ƥ Ǉة مƮاƤ أو معاني Ƙالالƥ اǌل Ʋاƽام ألƥƤار استƕالكƕ Ʃƽي نƼ رسواƺة أو يǀƕسا Ƙرا

سلوكية معينة لم يعرǌƼا قƕل مƛل Ɣơ اŸ ورسولǊ وƔơ الơƮاƕة رضي  قƻالƽƱل موا

ǀمعتƕ قةǚع Ǌوكل مال ƥيơالتو Ɩƥيǀم وعǌعن Ÿاǉƥ Ü Ɩي قراءƼ ةƺار اللƕم الكƥƤويست

 ƘوالƱƕة والƕاơƮال Ɩل سيرǀالرواية يتم ن ƾريƱ Ǉوع ƖǚƮالكريم وتتم ال Ǉƈرǀال
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 Ǉجاǌواالست Ǉساơاالست Ɣل أساليǚƤ Ǉل مƽƱوية كما يتعلم الƕالن Ɩمية والسيرǚاإلس

ية واǕمر والنǌي والمƟƥ والƦم والƛواƔ والعǀاƔ معتƥǀاƘ اƕǓاء وقيمǌم اǕسر

ƴي المجتمƼ ƖƥƑالسا Ƙاǋواالتجا Ü ناءƕǖنية لǌالميول االجتماعية والم Ǐعل ƻكما يتعر

ǊاتƦ ةƼة لمعرƺيتعلم الل Ǉل أƽƱلل Ǉويمك Ü Ǐنƕيت ƚيơ ǊاتƦƕ ر وعياƛأك ƠƕƮي ƚيơ

 Ƙاǋو اتجاơمة نƲمن Ƙاƕي شكل استجاƼ ƻومواق Ƙاǋاتجا Ǉو تكويơير نƺال Ƙاǋاتجا

ơيƚ يتƤيل الƽƱل ǉƦǋ  لƦلǁ ما نƼ ǊƲơǚي لعƔ أƽƱǕا ولعل أơسǇ مƛال علÜǏ الƺير

اللعƕة مكاƽƱ Ǉل ويسƱǀ عليǌا مواقǊƽ واتجاǋاتǊ واستجاƕاتǊ تجاǌǋا ƕاالستơساǇ أو 

Ǉجاǌاالست Ü ƻي المواقƼ ǉيرƹ مƦا ما يǌمƦير ويƺال Ǉم Ǌسنơا ما يستǌمن Ǉسơيست ƚيơ

 ǁا السلوƦǋ يƼ ولةƕǀير مƹ اǋالتي يرا.  

ي يتسناǋا الƽƱل ƥƕاية تكوƮ ǇورƖ عاكسة لǖشƤاƭ الƦيǇ أƼ ƦƤاالتجاǋاƘ الت

  .وعاƖƥ ما يرتǌƕ Ʊƕم Ƽي كل المواقƻ الƮاƥرƖ عنÜ Ǌ عنǌم

وƼي مرơلة الǀơة تكوƮ ǇورتǊ عǇ نƽسǊ منƮƽلة Ü مƭ عƖƥ أƥوارتơǀيƚ ي

Ǐنƕتƕ ƨاعل  وتتميƽمتعاملة يت Ƙي شكل جماعاƼ اǌالجماعة التي يتعامل مع ƴور مƮت

ơƕيƚ يƥرǁ كل  ÜكتساƕƤ ƔراƘ جƥيƖƥ ترتƼ Ʊƕيǌا أƥوارǋم االجتماعية معامعǌا Ƽي ا

Ǌمن ǇريƤǓا Ǌوما يتوقع ǇريƤǓا Ǉو مǋ Ǌوما يتوقع ǇريƤǓور اƥو ǉورƥ ƥرƼ Ü يƽƼ

جماعة اللعƔ المنƲم يشير جورƜ ميƍ ƥلǏ أǇ عضو يتوقƴ سلوǀƕ ǁية أƼراƥ الƽريƼ ƾيما 

ومǋ Ǉنا يƥرǁ الƽƱل التƽاعل Ƽي Ü يǊ الƽريƕƾينǌم وƥƍراǁ الƻƥǌ العام الǐƦ يسعƍ Ǐل

وتƥơيƥ االتجاǋاƘ اǕساسية Ü أƥاء اƥǕوار المناسƕة لكل عضو ơسƔ موقعǊ مǇ العملية

ơƕيƚ يكوǇ لǉƦǌ االتجاǋاƘ اǕساسية لǖسرƥ Ɩور Ƽي تعƥيل Ǖ Üعضاء اǕسرƕ Ɩكاملǌا

Ü اƤǓر المعممسلوكǊ وتتوǉƦǋ ƥơ المواقƼ ƻي شكل ƦواƘ متكاملة يƱلƾ عليǌا اسم 

Ƙاǋاالتجا ǉƦǋ ƠƕƮوتÜ  وتشكل Ǌسلوك Ǌتوج ǊيتƮƤش Ǉأ مƨء ال يتجƨيم جǀوال

  .أơكامƕ Ǌشكل تلǀاƑي وǋنا تتكوǇ الƦاƘ المستǀلة لǎƥ الƽƱل
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   :ǄƮǄوǅ التǆشƕƏ اƜǗتǄاعƙ:ƕǐاǐǆا

 Ƙسساƌالتي تعمل م Ƙاǋواالتجا ǁالسلو Ʊيم والمعايير وأنماǀال ǁتل ǁلƦƕ ƥƮǀون

  1".التنشƑة االجتماعية علƹ Ǐرسǌا Ƽي ƕناء الشƮƤية 

ولكي يتƾǀơ مضموǇ التنشƑة االجتماعية يجƔ أǇ تكوǇ شƮƤية الƽرƥ شƮƤية 

  :ǌا سليمة وسوية تتوƼر علǏ مجموعة مǇ الساماƘ والǀيم المƕǀولة اجتماعيا أǋم

  : ǐƓǂاƖـǐƴƓدا عǅ الس-1

  ƥرƽا الǌƕوالمعايير التي يكتس Ƙاǋواالتجا ƥاليǀوالت Ƙاƥيم والعاǀال Ǉتكو ƚيơƕ

  .ƹير متƤلƽة أو منơرƼة أو سلƕية

- ƕƻǂƢتǄال ƕƏشǆالتƺ : اليةƕ يمǋاƽم Ǐعل ƥالتي تعتم ǁي تلǋ Ü ورƱوالت Ǐال تتماش

 ƘوراƮت Ǐنية علƕيم مǋاƽالم ǉƦǋ Ǉتكو ƥوق ǐية الجارƼراƤ كارƼوأ

تƤƥل الƥجل والسơر والتنجيم Ƽي تƽسير ƕعƯ الƲواǋر الƕƱيعية ƕعيƥا 

عǇ المنƝǌ العملي والتƮور الơƮيƠ الǐƦ يوƮلنا ƍلǀơ ǏاƾƑ علمية 

  .ƛاƕتة 

-  ƕǐƓǂالس ƕƏشǆا التǄƈ:  Ǐالتوكل عل Ǐلƍ لƽƱال ƴƼƥة التي تƑƱاƤة الƑالتنش ǁي تلǋ

 Ưالتي تعتر Ƙǚي معالجة المشكƼ ǉيرƹǊياتơ Ü يستسلم لكل Ǌوتجعل

 Ǐǀƕا يƦǋ ƴوم Ǌياتơ ي شلƼ Ɣƕتتس ƥق ƘاƕعوƮ أو Ǌيعترض ƥق ƾƑعا

الƽرƼ ƥي انتƲار ƨوالǌا مǇ تلǀاء نƽسǌا ƥوǇ أǇ يƦƕل جƼ ƥǌي سƕيل 

Ǌل Ɩنجا ƜرƤم Ǉع ƚơƕال Ü Ǐل علƽƱال ƥة ال يساعƑالتنش Ǉم Ƴا النوƦǋو

Ǐ المشكل ƕمƽرǉƥ المƺامرƖ واالستكشاƻ والمƤاƱرƖ مǇ أجل التƺلƔ عل

 ƴƼƥة يƑالتنش Ǉم Ƴا النوƦǋ Ʋơǚما نƕور Ǌوأسرت Ǌيƥوال ƥسن Ǉا عƥعيƕ
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أƼǕراƼ ƥي مجتمعاتنا ƍلǏ التواكل والسلوǁ الƽƱيلي علƻǚƤ Ǐ ما 

 Ǌسƽنƕ Ǌل مشاكلơل ليƽƱال ǁتر Ǉضلوƽي ǇيƦوال Ʃƽعلماء الن Ǌليƍ ƔǋƦي

مشاكل التي أو التƤƥل مǇ أجل توجيǊ اƽƱǕال توجيǌا ơƮيơا لơل ال

  .تواجǌǌم 

-  ƕƺرƟǆǄال ƕƏشǆالت:  Ʃوƽي نƼ Ƙسساƌالم Ưعƕ اǌرسƺالتي ت ƔساليǕا ǁي تلǋ

 ƋƱƤوال ƔواƮال Ǉيƕ ƨة ال تميƼرơمعايير منƕ مǋƥويƨتƕ ومǀت Ʀƍ الƽƱǕا

وتƤلƕ ƱيǇ المƽاǋيم ơيƚ تعتƕر مǚƛ الشƱارǋ Ɩي النƔƮ واالơتيال 

وأǇ اللƻ والƥوراÜ  Ǉوتعرƻ الƕ ƫƺالƥǀرƖ علǏ المراوƹة والǋƥاء

يساعƥ علƽƤƍ Ǐاء اƥǋǕاƻ الǀơيǀة مǇ عملية التعلم وتكويǇ الشƮƤية 

 Ɣساơ Ǐعل Ƙرواƛال Ǉرجة تكويƥ Ǐلƍ ةƼرơة المنƑل التنشƮت ƥل قƕ

المƮالƠ العامة للمجتمƴ ووƮول شƮƤياƘ انتǌاƨية ووƮولية ǋمǌا 

الوơيǋ ƥو ƥƤمة مƮالǌơا الشƮƤية ƕعيƥا عǇ الشرƻ والنƨاǋة 

  .لكرامة وا

2- ƕƽوƴǄال üǄواƴوال ƖاƮƽاǆالت ǅدا عǐƴƓ ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ǅوǄƮǄ ǅكوǐ ǅƈ.   

 ǐأƯاليتعار  ƖƥƑيم والمعايير السلوكية الساǀال ƴة االجتماعية مƑالتنش Ǉمضمو

 ǐƦي الǀيƕƱالت Ǉي المضموƼ ƖسرǕا ƴرسة مƥالم ƯتعارƼ Ɛي النشƼ اǌرسƹ والتي تم

Ǌرسƹ ماǌاول كل منơي Ü ƥونج Ưعƕ اǌملơكار التي تƼǕي اƼ Ưوالتعار Ưا التناقƦǋ

اǕسر التǀليƥية سيما Ƽيما يتعلƕƕ ƾعƯ التƽاعƘǚ التي سيكوǇ لǌا تƛƋير علǏ النمو 

الƕƱيعي لشƮƤية الƽƱل Ƽي شكل الơوار والتعامل مƴ الكƕار وơل المشاكل وƦǋا 

ƖسرǕا Ǐرسة علƥالم Ǌتسجل ǐƦال Ưا التناق ƴرسة تشجƥالم Ǉأ ƚيơ وارơال Ǐل علƽƱل

 Ǉم Ƴا النوƦǋ رƕية التي تعتƥليǀالت ƖسرǕا ƻǚƤ Ǐرية علơلية والǚǀواالست Ɩرƥاƕوالم

Ǌعلي Ǉر مما كاƛأك ƻيم الموقƨƋو تơر نƛأك ƳاƼƥترام واالنơقلة ا ǁالسلو Ü Ǉوأ
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االستǚǀلية تعني Ƽي نƲرǋم عƮياǕ Ǉوامر اƕǕاء واالƕتعاƥ علǏ الǀيم والمƛل اǚƤǕقية 

  .ي تơ Ʃƥǀرمة اǕولياء الت

Ǌسƽن ƴمة المجتمƲل أنƤاƥ عالƼǕقوال واǕا Ǉيƕ Ƙأما التناقضا Ü ƥرƽر الǌƲي ƚيơ

 ǊƱيơمƕ ل مشاكل واقعةơية لƕالمشاركة اإليجا Ǉع ƨعاج ƴل المجتمƤاƥ ءƻالك

الǐƦ تƌسسǊ أجƖƨǌ التنشƑة كاǕسرƖ والمƥرسة ووساƑل اإلعǚم وƕيƯ  Ǉومواجǌة التناق

ما ǋو كاǇƑ لƦلǁ يǌرƔ الجيل الناشƍ ƐلƤ ǏارƜ الƥǚƕ أو قƥ ينƱوǐ علǏ نƽسƕ Ǌعيƥا 

 Ǌƕ Ʊيơي Ǉي كل مƼ ةǀƛا الƥاقƼ ƴالواق Ǉع.  

3 - ǃداǊال Ǐƺاƾƙال ƝتاƻǆǗا ǅدا عǐƴƓ ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ǅوǄƮǄ ǅكوǐ ǅƈ.  

ƥ عǇ أساليƔ التنشƑة االجتماعية الơƮيơة ويơل مơلǌا مضموǇ تنشƑة ويƕتع

ƚيơ ƐƱاƤ ÜليةƮǕا ǊتƼاǀƛلة لƮƕ Ƙة ال تميƼاǀƛ Ǉل مضموǀين Ü Ǐعل ƥتعتم Ʀƍاال Ɵتاƽن

علǀƛ ǏاƼة اƤǓريƥƕ ǇوǇ وجوƥ رقاƕة ووعي ƮƤƕوƮية الǀƛاƼاƘ اƤǕرƼ ǎنǀل ǀƛاƼة 

ƤǕرǎ ال يكوǇ مƕنيا علǏ نǀل تجارƽ ƔتاƟ علǀƛ ǏاƼة المجتمعاƘ اناƤǓريǇ أو اإل

كما يƼ ƚƥơي نǀل ƕعƯ اǕقǚم Ü وقضايا مجتمعية يعينǌا ǚƕ رقاƕة ومƑǚمة

والمسلسƘǚ التي تنǀل قيم وعاƥاƹ Ƙريƕة عǇ قيم مجتمعنا وقƥ يƹ ǐƥƌرǉƦǋ Ʃ الǀيم 

ǊƑوانتما Ǌويتǋ يƼ ل وتشكيلةƕ ǊمƲم كل نƥǋو ƴرار المجتمǀستƍ عةƨعƨ Ǐلƍ والمعايير 

 ǐƥƑاǀوالع ǐضارơال.  

 ƕǄƏǘǄال ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆشروط الت:  

تتوقƻ عملية التنشƑة االجتماعية علǏ مǎƥ تواƼر ǉƦǋ الشروơ ƱتǏ نستƱيƴ أƥاء  

مǌامǌا ƽƕعالية ƕعيƥا عǇ الƮراعاƘ والتمƨقاƘ التي قƥ يعيƾ عملية التنشƑة االجتماعية 

Ʃƽا علماء النǌالتي وضع Ʊالشرو ǉƦǋ مǋأ Ǉوم.  

1 -  ƕǐساسƈ ƕǐƻǂƢ ǅǄ ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ƖاǐǂǄف عǂتƢǄ Ƽǘطǆا  : ƥيوج Ǉأ Ǐمعنƕ

ƱƤ ترƕوǐ يعƥ الǀاسم المشترǁ الǐƦ تتجمơ ƴولƦƍ Ǌ تǉƦǋ ƠƕƮ الƱƤة ƕمƛاƕة 
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اإليƥيولوجية التي تتميƕ ƨمعايير ضƱƕية تلƨم مƌسساƘ التنشƑة االجتماعية سيما منǌا 

وتعمل Ü ومƛ Ǉم المجتمƴ الكƕير ƕكل مƌسساتǊاƕǓاء واǕسرƖ والمعلموƼ Ǉي المƥرسة 

 ƚƥơت ƥالتي ق ƘاƼراơواالن Ƙالتناقضا ǁتل Ƴوقو ƴمن Ǐة علƑيولوجية للتنشƥاإلي Ɩƥياǀال

 ƖƥƑالسا ƘاƼراơاالن ǁلƦو ƴالمجتم ƴواق Ǉيƕ يراƕا كơ1.شر  

2- üǄوالتكا ƕǐولǄالشƓ ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆاف التƬإت ƔرورƮ  : ƘاƑƼ ةƼية كاƱƺويعني ت

  ...)مجتمƴ الǐƦ تǀوم ƕتنشƑتǌا سواء أكانوا أƽƱال أو مراǀǋيǇ أو شƕاƔ ال

وتشمل أيضا ǉƦǋ التنشƑة مƤتلƑƼ ƻاƘ المجتمƴ علǏ نƱاƾ واسƴ يشمل كل 

 Ʃارƥل المƤاƥ الƽƱǕولة كاƥال ƘاعاƱق ƥراƼأ ƴيا وجميƼراƺا جǌيƼ ƥالتي يتواج ǇماكǕا

  .سساƘ الرسمية والƺير رسمية وƼي النواǐƥ والمÜƌ وƼي رياƯ اƽƱǕالÜ وƤارجǌا

أما اتƮاƻ التنشƑة االجتماعية ƕالتكامل ƕمعنǏ أǇ نتضاƼر كل مƌسساƘ التنشƑة 

وتǏƱƺ كل المراơل العمرية Ƽي جميƴ المجاالƘ االجتماعية والƽكرية واالقتƮاƥية 

 Ǌƕ اءƥاالقت Ɣوالواج Ơالي الناجƛالم Ʊالنم ƥال لتجسيƽƱǕا ƴية التي تتعامل مơƮوال

  .2تماƥ اǕيƥيولوجية العامة التي تعتƕر اǕساƼ Ʃي التنشƑة االجتماعية ƕاع

3- ƕƜتدرǄ ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ǅتكو ǅة االجتماعية :إƑتراعي التنش Ǉأ Ǐمعنƕ 

ƮƤاƭƑ النمو لǎƥ اƽƱǕال والơاجاƘ اǕساسية أو المتƱلƕاƘ اǕساسية لعملية التنشƑة 

ơƕيƚ ليƍ ǐƥƌلǏ التƥاƤل والƤلƼ Ʊي ơƕيƚ يƥ ƠƕƮور مƌسساƘ التنشƑة متƮƮƤا 

المعايير التي يجƔ أǇ يكتسǌƕا الƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة أو المراơل الǀơǚة الǇ النمو 

اللƺوǐ لǎƥ الƽƱل يجƔ أǇ يتƋسƩ علƍ Ǐلƺاء الوƮايا المƽروضة مǇ قƕل اƕǓاء وتنمية 

 ǁترƼ رارǀال ƦاƤي اتƼ ليةǚǀاالست Ǐعل ƴوالتشجي Ɩرƥاƕالم Ǐعل Ɩرƥǀل الƽƱرية للơال

  .يساعƥ علƮ Ǐياƹة ơياتǌم وǀƼا إلراƥتǌم وتƋكيǋ ƥويتǌم
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4- ƲǄتƜǄال ƕǐƜولوǐدǐإ ǈƮرƻت ǎالذ üاƙǄالƓ ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ǃاƦالت:  Ǌƕموجƕ مƨتلت

مƌسساƘ التنشƑة االجتماعية ƕاإليƥيولوجية الǀاƑمة Ƽي Ʀǋا المجتمƴ وتƽرƯ مƛل 

لمƛل ƥơوƚ تناقضاƘ وانơراƼاƼ Ƙي المجتمƴ ونماƜƦ معينة ơƕيƚ تمنǉƦǋ ƴ النماƜƦ وا

الواƥơ كما تمنƴ قيام أƮ ǐراƍ Ƴيƥيولوجي Ƽيما ƕيǇ أƼراƥ المجتمƴ الواƥơ وƦǋا ما 

يƾǀơ التماسǁ والشعور ƕاالنتماء للوǇƱ الواƥơ ويƦǋ ƠƕƮا االلتƨام التƨاما عاما 

   ǀƕ.1ضايا المجتمƴ والمƥاƴƼ عنǌا وعǇ قيامǌا

ǅوǄƮǄ ƕǐرƬع Ǎǂد عǐكƉت ƕƏشǆيم والمعايير : التǀمجموعة ال Ǉتكو Ǉأ ǐأ

المشتǀة مǇ سƾ الǀƛاƼة ƦاƕƱ Ƙيعة عƮرية قاƥرƖ علǏ ترشيơ ƥركتǌا االجتماعية 

ويساعƥ علǏ نضجǌا وقاƥرƖ علǏ مواجǌة ما تƱرǊơ العƮرية مǇ مشكƘǚ وقضايا 

ơƕيƚ يÜ ƠƕƮ كما قƥ تتƱلƔ التنشƑة ƍنتǀاء عناƮر تراƛية ƕارƖƨ وأكƛر Ƽعاليةơ Üساسة

 Ǉم ƥرƽوال ƴل المجتمǀي نƼ ƥƥوالتج Ɩرƥǀالƕ ƨالجارية يتمي Ƙǚاعƽار التƱƍ يƼ ƚالترا

  2مجتمƴ متƤلƍ ƻلǏ مجتمƴ متƥǀم ومتƱور وƥيناميكي 

 ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ƘدوƟ Ǎǂع ƔساعدǄال üǄواƴال:  

 ƚوƥơ Ǐعل Ɩƥاالجتماعي العوامل المساع Ʃƽوعلماء الن Ʃƽعلماء الن ƴيرج

ƑالتنشǇأساسيي Ǉعاملي Ǐلƍ ة االجتماعية  ƾالعوامل عوامل تتعل ǉƦǋ مةƥǀي مƼ تيƋي

ƴالمجتمƕ ƾتتعل ǎرƤوعوامل أ ǊاتƦ ƥرƽالƕ.  

 Ǘوƈ : ردƻال Ǎإل ƲƜتر Ǐالت üǄواƴال:  

1-ƕǐƜولوǐƓال ƖاǐǆكاǄǕوا ƘراǐǄال : Ǉاإلنسا ǎƥرية لƱƽال Ƙاƥاƥاالستع ǁتل Ǐمعنƕ

ǌا ƕتتơكم Ƽي عملية التنشƑة االجتماعية ƕل وتƛƌروتعتƕر مǇ العوامل اǕساسية التي 

 Ǉأ ǁلƦ اƺليƕ يراƛƋت:  
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ƈ -    ǉƥǚمي ƘاƲơل ƥة عنƮاƤ يولوجياƕ ƘناƑالكا ƻأضع Ǉم ƥير يعƺƮل الƽƱال Ǉأ

اǕولǏ مما يستƥعي عملية تنشƑة اجتماعية متƮƮƤة تراعي ǉƦǋ المرơلة 

  .وƮƤوƮياتǌا العمرية 

علǏ التƕƱيƴ االجتماعي وتسمƠ لƕ ǊتنشƑتǊ يتمتƕ ƴاستعƥاƥاƘ وراƛية تساعǉƥ    - ب

  .اجتماعيا 

 Ǌتمكن Ƙماƨميكاني ƥم وجوƥع Ǐلƍ Ǌل مرجعƽƱال Ǌعلي ƥيول ǐƦال ƻالضع ǁلƦ Ǉƍ

مǇ التƮرơƕ ƻكمة ونجاƟ مƴ وسǇǕ ǊƱ الƮلة ƕيǇ السلوǁ والتكويǇ الƕيولوجي 

  .للكاƑناƘ الơية الƕسيƱة Ʈلة مƕاشرƖ وƛاƕتة ƍلƥơ Ǐ ما 

Ʈلة ƕتƥǀم المراơل العمرية للƽƱل ơيƚ تƥƨاƥ تƱورا وتعǀيƥا تƺير ǉƦǋ التو

ơيƚ تǌƲر عوامل أƤرǎ لǌا قوƖ التƛƋير Ƽي عملية Ü وتضعǉƦǋ ƻ الƮلة تƥريجيا

  .التنشƑة االجتماعية 

ƹير أƦǋ Ǉا العجƨ تǀاƕلơ Ǌساسية كƕيرƖ الستƕǀال المƛƌراƘ الƕيƑية الƤارجية 

وكية متعƖƥƥ ومƤتلƽة تƕعا لƕƤراƘ الơياƖ التي تǀاƕلǌا مرونة كƕيرƼ Ɩي ƍكساƔ أنماƱ سل

  .بها يمر

ساƘ الƕƱيعية والتي تكوƼ Ǉي شكل كǉƦǌƼ المرونة مرجعǌا ƍلǏ تلǁ المنع

 Ǉيƕ لƮمكانية التواƍ Ʃي السليم وتعكƕƮالع ƨاǌا الجǌيƼ كمơيت Ƙيراƛلم Ƙاƕاستجا

 ƥل عنƽƱورية للƽة الƕالة االستجاơ يƼ ارجية كماƤة الƑيƕل والƽƱلجسم ال Ǌمستǚم

 ƢراƮكاء والƕكال Ɣريƹ ƘوƮ ارƥƮƎƕ Ɣريƹ...ƣلƍ.  

 ƥسية يساعơعضاء الǕلية واǀالع Ƙراƥǀي والƕƮالع ƨاǌوالج ƣور المƱوعملية ت

 Ǐعل ǉƥتساع ƨيم ورموǋاƽليتعلم م Ɩƥƥوالمتع Ɩƥǀة المعƱنشǕا ƻتلƤمƕ يامǀال Ǐل علƽƱال

 Ƴيل واالسترجاƤالت.  
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ƍير وƺƮل الƽƱال ƥيعتم ǁلƦي عملية لƼ ǉيرƹ Ǐويلة علƱ منيةƨ لơاية مراƹ Ǐل

 Ǉيتمك Ǉأ Ǐلƍ Ǌسلوك Ǌوتوجي ǉƥوترشي Ǌيتƕي ترƼ ا كلياƥة االجتماعية اعتماƑالتنش

 Ǉم Ǌƕي وما أكتسƼاǀƛي والƼالمعر ǉƥيƮر Ǐلƍ Ƴالرجوƕ Ǌسƽن Ǐعل ƥاعتما Ǉريجيا مƥت

  1.اعيةمجتمعǊ مǇ قيم وعاƥاƘ وتǀاليƥ تسمƠ لƕ Ǌالتكيƻ مƕ ƴيƑتǊ االجتم

2 ƕǆروǄوال ǃǂƴتǂل ƕǐǂƓاƾـ ال:  

  Ǐعل Ɩرƥǀال Ǉل مƽƱال Ǉالتي تمك ƭƑاƮƤم الǋأ Ǉيولوجية مƕال Ƙر اإلمكانياƕتعت

كما Ü التعلم والتشكل Ƽي سلوكǊ مǚƤ Ǉل استƥƤام الرموƨ واإلشاراƘ واكتساƔ اللƺة

Ǌي تعلمƼ Ǌركơولية التي تǕا ƴƼواƥوال Ƙاجاơالƕ ǉƥتم.  

 Ɣنيوكام ƔǋƦويNew Camb  يولوجية ماƕال Ƙواإلمكانيا ƘاƕلƱار المتƕاعت Ǐلƍ

 Ǉم Ǌيƥل ƚƥơة لما يƕال استجاƍ Ǌيير سلوكƺوما ت Ǌي وتعلمơال ǇƑة الكاƕال استجاƍ يǋ

تƺيراƘ يكوǇ للƕيƑة ƥور كƕير Ƽي تƺيير أساليƔ تنشƑتǊ وƦلǁ لما االستشارƖ الƤارجية 

  .ƕة لǉƦǌ االستشارơ ƖتǏ يƺير نƽسǊ المƕنية علƍ ǏمكاناƘ الƽƱل الƕيولوجية واالستجا

ارƖ الƕيƑة تƐǌ المناƢ لǘمكانياƘ الƕيولوجية لكي تنمو وتتƽتƠ وتكتمل Ƽƛاالست

  2.وتسǌم Ƽي عملية التعليم والتعليم 

  : ـ الƾدرƔ عǍǂ التƴاطف3

أǇ الƱǀرƖ اإلنسانية تتميƨ عǇ الơيوانية مơ Ǉيƚ جانQooly  Ɣيعتƕر كولي  

Ǖوالمشاعر ا ƻƱالعوا Ɩيرƺوال ƟموƱوال Ɣجل والعجƤوال Ɣơكال Ǉاإلنسا ƥساسية عن

  3.الƣ...والǀسوƖ والشǀƽة 

                                                 
 44--43هدى حممد قناوي، مرجع سابق ، ص  - 1
 44هدى حممد قناوي ،مرجع سابق ،ص  - 2
 46-45نفس املرجع، ص - 3
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 ƻتلƤا يǌير عنƕالتع ƾرƱ Ǉال أƍ Ʃالنا Ǉيƕ ا مشتركةǌكون Ǉم مƹالرƕ ƻƱالعواƼ

 ǉƥاليǀوت Ǌاتƥوعا ǊƼومعار Ǌا قيمǌي منǀة التي يستƼاǀƛال Ɣسơ رƤǓ ƭƤش Ǉم.  

Ƽي أǕساƩ علǏ الǀواسم المشتركة ƕيǇ جميƤƼ ƴاƮية التعاƻƱ مƴ اƤǓريǇ مƕنية 

ƱرƖ الƕشرية واƖƥơ تمكǇ الƽرƥ مǌƼ Ǉم مشاعر اƤǓريǇ ويتƽاعل معǌم ƽالƕشر Ʀلǁ أǇ ال

Ǌياتơ Ɣأسلو Ǉر عƲالن Ưƺƕ Ü نمو ƚƥơي Ǉل Ɩƥوƥاالجتماعية الو ǊتƑيƕ يƼ لƽƱالƼ

 ǁلƦ Ǐليل علƥ يرƤاجتماعي سليم و.  

رماǇ مǇ عوامل التنشƑة االجتماعية والمƛيراƘ عƨلة الƽƱل االجتماعية تعرضǊ للơ  -أ 

  .الƕيƑية لǇ يكتسƔ المشاعر والعواƻƱ اإلنسانية 

 Ɣ-  يƕال Ƙيراƛالم Ǉيƕ قةǚالعƑ والمشاعر اإلنسانية ƻƱالعوا Ɣة اإلنسانية واكتسا  

 Ɯ-   Ǌيƥور لƱال تت ƚيơƕ يةƽƱالعا Ɩرƥǀال ينمي ال ǏولǕولة اƽƱل الơي مراƼ Ǉرماơال

يǐƥƌ وƦǋا ما Ü أو اجتماعية ƦاƺƕƮ Ƙة أولية مƴ أƼراƤƈ ƥريǇأية عǚقاƘ عاƽƱية 

 ǐƥƌي ƥمما ق ǇريƤǓأ ƴم Ƙقاǚقامة عƍ Ǐعل ǎوǀال ي ǊاتƦ ولơ لƽƱال ƨتمرك Ǐلƍ

 .ƍلǏ تكوǇ شƮƤية سيكوƕاتية 

 ƲǄتƜǄال Ǎإل ƲƜتر Ǐالت üǄواƴال:  

1 - ƕǐاعǄتƜǗواألدوار ا ƖاǆكاǄال : ƥƮǀوي " Ǉمعي ƴاالجتماعي وض ƨأو المرك Ǉالمكاƕ

 Ƙالجماعا Ǉي جماعة مƼ االجتماعي Ɣة أو التركيƑيƕي الƼ."1  

Ƽالمركƨ أو المكانة االجتماعية تƽرƯ أنواƳ مǇ السلوǁ تعرƕ ƻاسم الƥور أو 

الوƲيƽة التي تعكƩ السلوǁ المتوقƴ شƺلƼ Ǌي مكانة اجتماعية معينة ƼالمرأƖ مكانتǌا 

ة رƕة ƕيƘ وƼي نƩƽ الوقƘ كƋم تǀوم ƥƋƕوار اجتماعية كالترƕية والرعاية والعناية الƕƱيعي

Ƽالمكانة االجتماعية Ü وƼي ƦاƘ الوقƥƍ ƘارƖ شƌوǇ المنƨل واالǋتمام ƨƕوجǌاƕ ÜاƽƱǕال

                                                 
 48ص ، هدى حممد قناوي ،مرجع سابق - 1
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التƨاماƘ الوƼاء ǌƕا  عنǌا ترتƔتƼ ƭي مجموعة اƥǕوار التي ينتƲرǋا المجتمƴ لƤتت

  .وǀơوƾ تتمتǌƕ ƴا 

ƥرƽالƼ  ƘاƦ يƼ مكانة اجتماعيةƕ Ǉاجتماعية ويتمتعو ƨمراك Ɩƥل عƺيش ƥق ƥơالوا

Ƙالوق.  

Ǌسلوك ƥƥơا يƮاƤ وراƥ االجتماعية Ƙوالمكانا ƨالمراك ǉƦǌل Ǉيكو Ǉيơ يƼ Ü

Ǌلƺيش ǐƦاالجتماعي ال ƨعا للمركƕورا معينا تƥ ƥرƽال ǁيسل Ǉأ Ǉيتوقعو ƥراƼǕاƼ Ü

ƥ Ǉور الƕƱيƼ Ɣي أƛناء أƥاǊƑ لوƲيƽتƼ Ǌي Ƽسلوǁ المعلم أƛناء أƥاء وƲيƽتǊ يƤتلƻ ع

  .عياƥتǊ الƤاƮة 

مǇ أساليƔ التنشƑة االجتماعية التي يتلǀاǋا الƽƱل Ƽي مراơلǊ  :الǃǐƾ والƴǄاǐǐر   - 2

ƴي المجتمƼ ƖƥƑيم والمعايير الساǀال ǁتل ǏولǕا Ü ما ƥƥơكار التي تƼǕي اǋ يمǀالƼ

ƖƥƑ مǇ سلوكاƘ وأƼعال ǋو مƕǀول وما ǋو مرƼوƯ أǐ ما يتماشǏ والǀيم السا

ƨورمو Ƙاءاƥوأ Ü ية أعضاءƕالƹ ǎƥل Ƴجماƍ ƥوجو Ɣƕسƕ اǌمع ǏƼوما يتنا

االلتƨام لƦلǁ و  المجتمƴ علǏ ضرورƖ التواƾƼ عليǌا وƍعƱاǌƑا ƽƮة الƥǀاسية

ǇوƮرơا يǋا واستمرارǌƑاǀƕ Ǐـــر و  علƤƈ Ǐلƍ جيل Ǉا مǌƛتوار.  

والƥǀر الكاƼي Ƽي سƕيل المơاƲƼة ƼاإلنساǇ يسعƥ Ǐوما ƍلƦƕ Ǐل الجƥǌ والƱاقة 

وقƥ يتجÜ Ǌ علǉƦǋ Ǐ الǀيم والنضال مǇ أجل تƕƛيƘ قيمة يعينǌا كالƥيمǀراƱية والơرية

  .ƍلƕ ǏعƯ الǀيم التي تƨيƥ عنǉƥ االعتǀاƕ ƥاإلمكانية تƈ ƾǀơمالǌم وأƥǋاǌƼم 

Ǌ أما المعايير ǌƼي التي تƥƥơ السلوǁ المƕǀول والƺير مƕǀول لǎƥ الجماعة وما يƕǀل

 ƥيرش ǐƦساسي الǕا ƴة المرجƕاƛمƕ اǋرƕويعت Ƙاǋواتجا Ƙاƥوعا ƥقواع Ǉم ƴالمجتم

 ƴاعل مƽم عملية التǌل عليǌالجماعة كما يس Ǌعلي Ƙǀƽا لما اتǀƼو Ǌسلوك Ǌويوج ƥرƽال

Ưعƕم الǌعضƕ.  
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Ƙاǋالة  أما االتجاƥيم العǋاƽوم ƥاليǀوت Ƙاƥعا Ǉم ƥرƽال Ǌƕل كل ما يكتسƛتم

Ʊراǀيمƥرية والơةوالƽتلƤالم Ɩياơال Ɣجوانƕ Ʊƕترت ǎرƤأ Ƙاǋية واتجا Ü يم والمعاييرǀالƼ

مǌما اƤتلƘƽ مستوياتǌا ƎƼنǌا متǀƽة Ƽي جانǌƕا التنƲيمي للعǚقاƘ والتƽاعƘǚ االجتماعية 

Ưعƕال ƴم مǌعضƕ Ƙأعضاء الجماعا Ǉيƕ.  

  :الƊǄسساƖ التǆشƕƏ اƜǗتǄاعƕǐ: راƴƓا

 ƛ رƛƌير رسمية التي تƺاالجتماعية الرسمية وال Ƙسساƌالم Ǉي مة مجموعة مƼ

عملية التنشƑة االجتماعية ولعل أƕرƨ مƌسسة اجتماعية تơتضǇ الƽƱل منƦ اللƲơة 

اǕولǏ لميǋ ǉƥǚي اǕسرƖ وǋي التي يتعلم Ƽيǌا الƽƱل مǌاراƘ متنوعة وأنماƱ سلوكية 

سيكوǇ لǌا اƛǕر الكƕير Ƽي تƥơيƕƱ ƥيعة  وǋي التيÜ تتراوƕ ƟيǇ التعƥيل والتƺيير

ويتƛƋر ǌƕا نموÜ ǉ التƽاعƘǚ االجتماعية والعǚقاƘ االجتماعية التي يƕنيǌا مƴ الƺير

االنƽعالي العاƽƱي ويمتƭ قيمتǌا واتجاǋاتǌا ويلتƨم ƕالمعايير والضواƱƕ التي تơكم 

رƥ الƤروƜ عǉƦǋ Ǉ وأǐ مơاولة للÜƽأƼراƥ المجتمƴ وتƥƥơ السلوكاƘ الواجƍ Ɣتƕاعǌا 

Ǉ الƻƥǌ الǀơيǀي ǌƲور الضواƱƕ والمعايير تعرƮ Ưاǌƕơا لعǀوƕاƘ معينة إل

 Ưعƕ اءƥأ Ǉع ƖسرǕل اƨأو نتيجة لتنا ƖسرǕا Ǉيل عƥƕة االجتماعية كƑالتنش Ƙسساƌم

Ɩƥا المعتاǌƽƑاƲو Ü Ǉيل عƥƕك ƻƑاƲالو Ưعƕƕ ومǀوية تƕاالجتماعية والتر ƘسساƌالمƼ

Ƽ ƖسرǕة اƽيƲور ووƥة االجتماعيةƑة والتنشƕل االجتماعي والرقاƽƱي ال Ü تعمل كل Ʀƍ

ǌƼ Ɩياơال Ɣجوان Ǉمعينة م Ɣجوان Ǐعل ƨالتركي Ǐة علƑيǋ سسة أوƌيم  Ǉتتضم

 ƫمعايير معينة يتعاي ƾƼيم وتعمل وǀال Ǉمجموعة م Ʃاجتماعية تعك ƨومراك Ƙمكانا

 ƻتلƤي ƭاƤ ƴƕاƱ ƘاƦ Ƙسلوكاƕ Ǉوƨا يتميǌƕ Ǉالعاملي ƥراƼǕا Ǉا مجموعة مǌيƼ

ǉتواơي ومƼ رƤǓا Ưعƕال Ǉع Ǌعضƕ Ü Ƙلơ االجتماعية التي Ƙسساƌالم Ǐال علƛوم

ماعية ƕƼاإلضاƼة ƍلƥ ǏورƖ اǕسرƖ التǀليǌƲ ǐƥرƘ مơل اǕسرƼ Ɩي عملية التنشƑة االجت

مƌسساƘ (مƌسساƘ تعليمية تǀوم ƕعملية التنشƑة االجتماعية نƦكر منǌا علǏ سƕيل المƛال 

  ).المƌسساƘ الƥينية كالمساجƥ والكنيسة –رياƯ اƽƱǕال 
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ƺاƾƙوال ƕǐاعǄتƜǗا Ɩطاعاƾالƕǐرعƻال ƕ ƕǐادƬتƽǗرعية ما  : واƽة الƼاǀƛالƕ ƥƮǀي

نتمي ƍليǌا اǕسرƖ سواء أكانǀƛ ƘاƼة ريƽية أو تتسǊƕ الƽرƥ مǇ الǀƛاƼة العامة التي يك

  Ɩ "......1الǀƛاƼة المǌنية المƥơوƥ وơضرية وǀƛاƼة المتعلميǇ وǀƛاƼة ƹير المتعلميǇ أ

 Ǉعضاء المشكليǕا ƴجمي ǇǕ ƴمجتم ǐي أƼ ة عامةƼاǀƛ ƥال توج ƴي الواقƼ

انتماءاتǌم الǀƛاƼية Ƽي ما يƱلƾ عليǊ الǀƛاƼة العامة ƕل  للمجتمƴ ال يوجƥ تشاǊƕ مƱلƼ ƾي

ƴكل مجتمƕ ةƮاƤرعية الƽية الƼاǀƛر الƮيل المشكلة للعناƮاƽالت ƾƥي أƼ ƻتلƤي Ü Ǉوم

ƴة المجتمƼاǀƛ يعةƕƱعا لƕة االجتماعية تƑالتنش Ǉمضامي ƻتلƤنا يǋ Ü يƕالعر ƴالمجتمƼ

ومƛ Ǉم تƤتلƻ الشƮƤياƘ علÜ Ǐ يةوالمجتمƴ الشرقي تƤتلƻ مضاميǇ التنشƑة االجتماع

أساƕ ƩيƑة التنشƑة ريƻ أو ơضر أو ơƮراء ومǇ منǀƱة ƨراعية أو Ʈناعية أو 

كما قƥ تƤتلơƕ ƻسƔ نوعية الترƕية التي يتلǀاǋا اƼǕراƼ ƥي جو أسرƕƱ ǐيعي Ü ساơلية

وƼي Ʋل عǚقة أسرية عاƥية أو أسرƖ تسوǋƥا الƮراعاÜ Ƙ أو Ƽي أسرơ Ɩاضنة للƽƱل

  ƍلƣ...اƘ المستمرƖ وƼي Ʋل أسرƖ مƽككة والنƨاع

والƕعƥ اǕسرǐ لǊ أǋمية ƕارƼ Ɩƨي عملية التنشƑة واǕساليƔ الترƕوية التي تتƕعǌا  

ƕالنƲر ƍلƕƱ Ǐيعة اǕسرƖ المƽǀƛة واǕسرƖ الƺير مƽǀƛة أو التعليم التعليمي والǀيم التي 

Ɩƥƥة أو مجƲƼاơم ƖسرǕا ǉƦǋ كمơت Ü ة أو نوويةƲمكت.  

 ƥة كما قƑي عملية التنشƼ ورƥ نيǌالم ƥعƕلل ǇيكوǇا  الǌنة التي يمارسǌيعة المƕƱ

اƕǕويǇ واالنتماء االجتماعي والƕعƥ االقتƮاǐƥ مơ Ǉيƚ تƥơيƕƱ ƥيعة الǀƕƱة 

 ƨالتي تمي Ƙالسلوكا Ưعƕ Ɩƥسيا ƳاƕƱنƍ ǏƱيع ƥرƽا الǌليƍ االجتماعية التي ينتمي

Ƙاǋواتجا Ƙمل سماơية المتكونة والتي تƮƤا  الشǋƥا معايير يستمǌكمơوقيم معينة ت

 Ʊا الوســــƦǋ Ǉم ƥرƽال.  

                                                 
1 - -M.C.Jeffreys , Glaucon, An inquiry into the aims of education , ptiman 

1950, p.3. 
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ƕاإلضاƼة ƍلǏ وجوƥ عوامل Ƥارجية مƛل نوعية الǀيم والمعاملة التي يتلǀاǋا الƽƱل 

ونوعية الرƼاƾ واǕقراǇ مơ Ǉيƚ أعمارǋم وأǚƤقǌم Ƽ Üي المƥرسة ƮƤوƮا

ة التي تƍ ǐƥƌلǏ تميƨ ومعتƥǀاتǌم وقيمǌم والتي يمƛل Ƽي ƹالƕيتǌا الǀƛاƼاƘ النوعي

شƮƤياƘ أƼراƥ المجتمƴ الواƹ ƥơير أنǌا تتم Ƽي Ʋل الوƖƥơ الكلية التي تơتويǌا الǀƛاƼة 

ƴ1.العامة للمجتم  

 ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت ƖسساƊǄ:  

 ƘراƕƤل الǀون Ǌوتوجي Ǉيǀي عملية تلǋ لƽƱة االجتماعية للƑعملية التنش Ǉƍ

كما تǀوم المƌسساƘ االجتماعية المƤتلƽة  ÜوالمǌاراƘ مǇ جيل الكƕار ƍلǏ جيل الƺƮار

كاǕسرƖ والمƌسساƘ التعليمية ووساƑل اإلعǚم ƕمƤتلƻ أنواعǌا وكƦا ƥور العƕاƖƥ تعمل 

علǏ تƥơيƥ الضواƱƕ والمعايير التي يلتƨم ǌƕا لضماǇ تواƮلǊ مƴ أƼراƥ المجتمƴ كما 

كية جƥيƖƥ تتشكل لƥيǊ اتجاǋاƘ وسيماƘ تƴƕƱ شƮƤيتǊ وتكسǊƕ قيما وعاƥاƘ سلو

 Ƙراƛƌاجتماعية وم Ƙقاǚوع Ƴم وأوضاƲل نǚƤ Ǉم Ƙسساƌالم ǉƦǋ Ǉا مǋƥيستم

 Ƙسساƌالم ǉƦǋ يلƮƽالتƕ يما يلي سنتاولƼارجية متنوعة وƤلية وƤاƥ.  

  .اǕســــرƖ ـ المƌسساƘ التعليميـــة ـ وساƑل اإلعــǚم  -

رǋا المƌسســـاƘ الرياضية والمƌسساƘ الƥينية وكيƻ تǐƥƌ كل مƌسسة ƥو -

  .ƽƕاعليـــة Ƽي عمليـــة التنشƑة االجتماعية 

  :ساƖ الرسƕǐǄ ـالƊǄس

1 - üاƻاألط ƭاǐر. 

 Ǉاتيǋ ارƕاعتƕ الƽƱǕا Ưضانة ورياơور الƥ ومǌƽم Ǉيƕ ƱلƤي Ǉم ǁناǋ

 Ưعƕضل الƽي Ǉيơ يƼ وية واالجتماعيةƕير الرعاية الترƼتو Ǐعل Ǉǚتعم Ǉسستيƌالم
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سنواƘ وتسمǏ مƥرسة  6-3تتراوƟ ما ƕيƍ ǇعƱاء ƽƮة ƥور الơضانة لƽيƑة عمرية 

  .الơضانة

 Ǉي مجموعة مƼ ƾƽوية تتƕسسة ترƌا مǌنƋƕ الƽƱǕا Ưريا Ưعƕر الƕيعت Ǉيơ يƼ

 Ǉيƕ ما Ǉسƕ Ɩƥƥơة العمرية المƑƽكال ƭƑاƮƤال  6-3الƤƥƍ Ɩسرǖل Ǉيمك ƚيơ Ƙسنوا

 1 .الƽƱل ƍلǉƦǋ Ǐ المƥرسة المسماƖ رياƯ اƽƱǕال

ǆت Ǐƺ üاƻاألط ƭاǐادور رǐاعǄتƜا üƻالط ƕƏش :  

 Əƥاƕالم Ʃرƹ Ǐعل ǏولǕل اơل المراǚƤ اǌƑناƕة أƑي تنشƼ ƨترك ƖسرǕا Ƙا كانƦƍ

 ƦƤǕل اإلنسانية واƽƱية الƮƤش Ǉتكوي Ǐعل ƥساسية التي ستساعǕا Ƙاǋيم واالتجاǀوال

 Ǌمجتمع ƥاليǀوت Ƙاƥعاƕ.  

ƥية سليمة تعوƕل ترƽƱية الƕترƕ تمامǋاال Ǐعل ƖسرǕا ƨترك ǁلƦية  لƕالتر ǉƦǋ ƝƑنتا

  .علǏ الƽرƦ ƥاتǊ وعلǏ المجتمƴ علǏ مƱ ǎƥويل 

وتƨيƥ ƥور الơضانة Ƽي الƽترƖ التي تسƾƕ المƥرسة لتƨوƕƕ ǉƥعƯ المعايير 

والضواƱƕ التي ستǌيǊƑ لمواƮلة ƥراستǊ الǀơا مǚƤ Ǉل ƕعƯ اƥǕوار التي تƥƌيǌا 

  :نƦكر منǌا 

1 -  Ƒيǌل لتƽƱوالكامل لل Ǉƨالنمو المتوا ƾيǀơا سويا تƥاƥعƍ ǉƥاƥعƍ ǉƥاƥعƍو Ǌت.  

2 - Ǌليƍ ينتمي ǐƦال ƴـة المجتمƼاǀƛو ƾƽتت ƥاليǀوت Ƙاƥعا Ǌƕكساƍل وƽƱال ǁسلو Ǌتوجي Ü

ƴالمجتم Ƙاجياơو ƾƼما يتواƕ اǌوتنميت Ǌراتƥق ƻواكتشا Ǌاتƕƹور Ǌكما تنمي ميول Ü

 ǊلعاتƱوت Ǌاجاتơ ƴƕويش Ǌاتƕƹما يلي ر ƥال يجƽƱǕا Ưي رياƽƼ.  

لي لǎƥ اƽƱǕال ơيƚ تǌƲر اǕسƩ الǌامة ƥǕأƔ السلوǁ واإلƥراǁ النمو االنƽعا - 3

 ǇريƤǓا ƴم Ƙقاǚقامة العƍوالمشاعر و ƩاسيơǕوا ƥاليǀوالت Ƙاƥوالعا ǐالمعنو.  
                                                 

 42ص.1998، دار الفكر العرŸ القاهرة  ،الطبعة الثالثة ،  علم اجتماع التربيةمسرية أمحد السيد ،   - 1
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Ƥلƾ جو مǇ التناسƾ واالنسجام ƕيǇ جماعة اƽƱǕال وتنمية اơتياجاƘ اƽƱǕال  - 4

ǐƦ يتƾƽ وǀƛاƼة المجتمƴ وعاƥاتǌم السلوكية وتوجيǌǌم ƍلǏ جوانƔ السلوǁ السوǐ ال

Ǌليـƍ ينتمي ǐƦال.  

5 -  ƭƑاƮƤال Ǐعل ƳǚـƱل اإلǚƤ Ǉم Ǉǋورƥƕ يامǀلل ǇǌيلǋƋوت Ƙياƕالمر ƥاƥعƍ

 ƚيơ Ǉا مǌƮƑاƮƤلة وơيعية كل مرƕƱ ةƼمعر Ǉم ǊليƱل وما تنƽƱية للƑالنما

 Ƙياƕية تعامل المرƽا وكيǌƕ ƴكرية التي يتمتƽوية والƺالل Ƙراƥǀوال Ƙاƥاƥاالستع

Ƽال المشرƽƱǕا Ưريا Ǌورعايت ǊتƑتنش Ǐعل Ƙا.  

6 -   Ǉلضما ƘاǌمǕاء واƕǓال واƽƱǕا Ưضانة ورياơور الƥ Ƙياƕمر Ǉيƕ قةǚالع Ʊƕر

عƥم التعارƕ ƯيǇ اƥǋǕاƻ وأساليƔ التنشƑة االجتماعية ومنƝǌ العمل ƥ ǇǓور 

 ƖسرǕا ƥي تساعǌƼ اǌلơل مơوت ƖسرǕوم اǀلما ت ǚورا مكمƥ رƕال يعتƽƱǕا Ưريا

  .لǏ نجاƟ ومǌامǌا الترƕوية Ƽي عملية التنشƑة والرعاية ع

7 -  Ǌاتƥاƥواستع Ǌراتƥل وتنمية قƽƱنمو ال Ǐعل Ɩƥالمساع Ǐلƍ الƽƱǕا Ưريا ƻƥǌت

وƍشƕاơ ƳاجاتǊ وتوجيǊ ميولǊ وǀƼا لƕرامƝ مƖƥƥơ معƮƤ ƖƥيƮا لرياƯ اƽƱǕال 

رƕوية مǇ لعơ Ɣيƚ تǀوم Ǝƕعƥاƥ وتوƼير المƕاني واǕجƖƨǌ والوساƑل التعليمية الت

وƹيرǋا تتناسƔ ومراơل نمو اƽƱǕال واơتياجاتǌم المƤتلƽة لǉƦǌ اǕلعاƔ والوساƑل 

 ƖƨǌجǕوا.  

2 (Ǆـالƕدرس:  

نƲرا لتعƥǀ عناƮر الǀƛاƼة وعƥم قƥرƖ الƽرƥ علǏ اكتساǌƕا ơيƥƕ ƚأƘ اǕسرƼ Ɩي  

ƕسƔƕ ضƺوƱ الơياƖ اإلجتماعية Ü التƤلي التƥريجي عǇ وƲاǌƽƑا االجتماعية

ƼالƽƱل ơ ÜلƘ المƥرسة مơل اǕسرƼ Ɩي الǀيام ƕƕعƯ الوƲاƻƑ اǕساسيةÜ واالقتƮاƥية

وƕمجرƥ انتǀالƍ ǊلǏ المƥرسة يƥƕأ ارتƕاƕ ǊƱنƲام اجتماعي واسƴ تǀل ƼيǊ رواƱƕ الƽƱل 

 Ǐلƍ Ɩة والجيرƕراǀقة الǚع ƥوƥơ ƨاالجتماعية التي تتجاو ƘماƲي المنƼ ǊالƤƥƍو Ǌيƥوالƕ
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ء عǚقاƘ اجتماعية جƥيƖƥ مƕنية علǏ التعاوǇ المشترƕ ǁعيƥا عƥ Ǉور واسƴ يتميƕƕ ƨنا

  1. وƦلƕ ǁاالتƮال ƕالمƥرسيǇ والƨمǚء مǇ التǚميÜƦ الرواƱƕ الشƮƤية

  :ومǋ Ǉنا يƕرƥ ƨور المƥرسة Ƽي عملية التنشƑة االجتماعية مǚƤ Ǉل 

مجموعة تǌيƑة الƺƮار تǌيƑة اجتماعية مǚƤ Ǉل نǀل الǀƛاƼة Ǖنǌا تơتوǐ علǏ أكƕر  - 1

 ƚيولوجية لتراƥاإلي ƥواعǀال Ʃكة التي تعكƕرية المتشاƲيم والمعايير النǀال Ǉم

 Ǐعل Ɩرƥǀال Ǐلƍ ةƼاإلضاƕ ايةƥƕ ƔلƱيت Üيستمر Ǐتơ ƴي والمجتمƼاǀƛال ƴالمجتم

والتي ) السياسية والƥينية واالجتماعية (اإليماƕ ǇالمƕاƏƥ اǕساسية Ü الǀراءƖ والكتاƕة

ƭǚƤا اإلǋورƥƕ ƔلƱتت  ƥơالوا ƴي المجتمƼ ƖƥƑم االجتماعية الساƲللن.  

ومƕاƏƥ الƥيمǀراƱية Ü وǋنا يƌتي ƥور المƥرسة لتعلم الƽƱل مƤتلƻ المƛل العليا

ومƥƕأ سياƖƥ الǀانوǇ وكيƻ يوǉƦǋ ƻƲ المƕاƏƥ والعاƥاƼ Ƙي Ü والơرياƘ اǕساسية

  .ơياتǊ اليومية

ƕالنƲام السياسي مǚƤ Ǉل ما تƥǀمǊ تعليم االتجاǋاƘ والمƽاǋيم والمعتƥǀاƘ المرتƱƕة  - 2

 Ɩƥنة وسياƱوم المواǌƽم Ơي توضيƼ مةǋا المساǌنƋش Ǉأساسية م Əƥاƕم Ǉرسة مƥالم

ولواƠƑ المƥرسة ƕاعتƕارǋا قيم أساسية Ü الǀانوǇ والسلƱة وكيƻ يتم االمتƛال لǌا

تعƕر عǇ مǌƽوم سياƖƥ الǀانوǇ أǐ توجيǊ الƽƱل نơو النƲام االجتماعي والسياسي 

  .ǀاƑم الǐƦ يرمƨ لƥور المƥرسة كمنƲمة مơاƲƼة للتنشƑة االجتماعيةال

لƥǖوار التي  تعلمǊ المǌاراƘ والمعلوماƘ التي تساعƥ الƽƱل علǏ التƮرƻ وǀƼا - 3

Ǌي مجتمعƼ ƥا الراشǌƕ ومǀي Ü ƥاƥعƍ يةƽل كلما تعلم كيƽƱال ƖرƑاƥ ƴكلما تم توسيƼ

م ǌƕا الكƕار كما يستƱيƴ أǇ يعرƻ نƽسǊ للǀيام ƥƋƕوار عƥيƖƥ ومƤتلƽة كƦلǁ التي يǀو

 .ما ينتƲرǉ مǇ اǕشƤاƭ الƦيǇ يشƺلوǇ وƲاƼ ƻƑي مجتمƴ الكƕار
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مساعƖƥ اƽƱǕال علǏ الضƱƕ انƽعاالتǌم والتعامل مƴ مراكƨ السلƱة والƱريǀة التي  - 4

 .يơل ǌƕا المشكƘǚ والوساƑل الƽنية لơلǌا كجƨء متمم للعملية الترƕوية

5 -  Ǉقة عǚƤة الƱنشǕا ƴة تشجيƕƹالر ƴم Ǐيم االجتماعية التي تتماشǀال Ʃرƹ ƾريƱ

ơيƼ Ü ƚي التƥǀم الǀاƑمة علǏ اإلنجاƨاƼ Ƙي العلوم وƼي مجاالƘ المعرƼة المƤتلƽة

تعمل المƥرسة علǏ التشجيƴ علǏ العملية التجƥيƥ والتƥơيƚ والتƺيير لمسايرƖ علوم 

 .العƮر

Ƽالمƥرسة تسعƥ Ǐوما ƍلƼ ǏرÜ Ư تكويǇ وƕناء الǀيم والمعايير واكتساǌƕا للƽƱل - 6

معايير معينة تساعƥ علǏ انضƕاƱ اƽƱǕال لƦلǁ تركƨ علǏ أǇ يơكم العمل 

 Ǉرسيƥوالم Ʀميǚالت Ǉيƕ قةǚوالع Ɣياƺضور والơالƕ لƮرسي معايير تتƥالم

Ʀميǚوأولياء الت ǐارƥاإل ƾريƽأعضاء ال ƻتلƤوم. 

ǚميƦ ومعرƼة مستواǋم المعرƼي Ƽالمعلم مǋ ǚƛو المƤول يلعƥ Ɣور ǋام Ƽي مشاركة الت

وقƥراتǌم وƱموơاتǌم وƦكاǌƑم ǇǓ الƥور الǐƦ يلعǊƕ المعلم يساعƥ الƽƱل علƕ Ǐناء 

 ǊيتƮƤش. 

 ومما يƲơǚ علǏ عملية التنشƑة االجتماعية Ƽي المƌسساƘ التعليمية أنǌا ơƕاجة

ƌالم ǉƦǋ ورƥ Ǉيكو Ǐتơالعملية التعليمية و Ǐعل ǇميƑاǀوار الƥتكامل أ ǏلƍƘعاال  سساƼ

  :يتƱلƔ أǇ توƼر جملة مǇ الشروƱ اǕساسية أǋمǌــا 

 ǐالسو ǁالسلو ƱنماƋƕ يامǀال Ǐعل ǉƥتساع Ƙي ممارساƼ لƽƱال ǁشراƍ أ ـ.  

Ǉللمضمو Ʀالتلمي Ɣل استيعاǚƤ Ǉية مǀلƤيم الǀل المعايير والƽƱال Ɣكساƍ ـ Ɣ  ينيƥال

المƮيرية  ƛر مƴ الǀضاياƕاعتƕارǉ مǇ العناƮر اǕساسية الǀاƥرƖ علǏ التƽاعل أك

Ǌياتơ يƼ ƖرƮوالمعا.  
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Ɯ ـ تƋسيƩ الƥǀوƖ والمƛالية مǚƤ Ǉل العناƮر الǀاƑمة علǏ التنشƑة االجتماعية وƼي 

 Ǉرسيƥا المǌمتƥǀم.  

3- ƔادƓƴلدور ال ǎوƓالدور التر:  

يتجلǏ الƥور الترƕوǐ لǉƦǌ المƌسساƘ الƥينية Ƽي تƽسير كƕير مǇ الƲواǋر  

وتƽسير العǚقة السƕƕية ƕيǉƦǋ Ǉ الƲواǋر وأسƕاƔ وجوƼ Ɩƥي Ʀǋا Ü عيةالƕƱيعية واالجتما

Ǉالكو ÜǇنساƎا كǌجلǕ ƾلƤ ة التيƽيƲوالو Ǌيƥƌي ǐƦور الƥال Ǌل ƥƥơكما ي Ü ǉƥوƨكما ي

 ƴيƱيست ƻوكي Ǌياتơ Ưالتي ستعر ƘماƨǕا ƻتلƤة مǌالضرورية لمواج ƔساليǕاƕ

Ǌƕرƕ ǊƱƕقة التي ترǚي العǋ ا وماǌاعل معƽالت  ǉƥالتي تساع Ɣوأسالي ƾرƱ يرƼوتو

 Ǐتعال Ÿا Ǉم Ɣرǀللت.  

ƥرƽانية للƥية الوجơالنا Ǐعل ǉيرƛƋل تǚƤ Ǉأساسا م Ơيتض Ǉيƥور الƥƼ Ü أƥƕي ƚيơ

ǌƼم نƽسǊ وتƥơيƥ مسƌولياتƼ Ǌي مواجǌة اƨǕماƘ والƮعوƕاƘ التي قƥ تعترضǊ وƼي 

Ƽالƥيǋ Ǉو Ü التي يواجǌǌا ƦاƘ الوقƘ توƼر لǊ الراơة والƱمƋنينة ƕالرƹم مǇ المشاكل

ǊيƼ Ɣƹوما ير ƾƼسلوكية تتوا ƱنماƋƕ Ǉاإلنسا ƥوƨي ǐƦال Ü ساسيةǕيم اǀال ǉƥتساع Ʀƍ

 ǉرارǀواست ƴالمجتم ǁتماس Ǐعل ǉƥǀمعت Ǉا مǋƥامة التي أستمǌوال.  

 ǁل التمسǚƤ Ǉم ǁلƦو ƴي المجتمƼ ǉورƥƕ يامǀال Ǐعل ƥرƽال ƥيساع Ǉيƥر الƕويعت

سعƍ ǏلǏ عملية الضƱƕ االجتماعي ǇǓ تلǁ المعايير والǀيم التي ƕتعاليم الƥيǌƼ Ǉو ي

 ǐƦقي الǚƤǕستور اƥل الƛير يمƤا الƦǋالضمير و Ǉتكوي ƥƥƮƕ Ǉيكو ƥرƽا الǌƕ مƨيلت

ƻنيơيننا الƥ اǌرضƽالتي ي ƾل والرƑالوسا Ǉجملة م ƳاƕتƎƕ ƥرƽال ƘاƼرƮت Ʊƕيض Ü

  Ƥ1ارجية ơيƚ يǀوم ƕجملة مǇ السلوكاƥ ƘوƤ Ǉوƻ مǇ السلƱة ال

والƥيǇ يعتƕر مǇ العوامل اǕساسية المساǋمة Ƽي تشكيل شƮƤية الƽرƥ إلƦ يǀوم 

يƺرƩ الǀيم والعاƥاƘ واالتجاǋاƘ واǕنماƱ السلوكية المƌكƖƥ والمتواǀƼة مƴ التعاليم 
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كما يساعƥ علǏ تشكيل شƮƤية سوية التي تعمل وǀƼا للمنƝǌ الƥيني وتساعÜ ƥ الƥينية

لمجتمƴ كما تعمل ƥور العياƖƥ علǏ رƱƕ الƽرƕ ƥمجتمعǊ وتوعيتǊ علǏ تƥǀم واستǀرار ا

 Ƙǚل المشكơضايا وǀال ǉƦǋ يƼ Ǉيƥال ǐي ضوء رأƼ اǌتǌمواج Ǐوالعمل عل Ǌتǚلمشك

وǀƼا للنƮوƭ الƥينية كما جاء Ƽي الǀرǇƈ الكريم واơǕاƥيƚ النƕوية وƍجماƳ علماء 

 Ǉيƥال.  

 Ǉاإلنسا ƴيتعامل م ǐسماو Ǉيƥم كǚاإلسƼليةǀشاملة ومتكاملة وع ƖورƮƕ Üسيةơ Ü

وơياتǊ الماƥية وكيƻ يتعامل مƴ الƲواǋر الƕƱيعية وƕƱيعتǊ الƱƽرية Ü روơيةƹ ÜراƨƑية

لينتǀل ƍلǏ التعامل معƕ Ǌاعتƕارǉ الكاǇƑ الوơيƥ الǐƦ يƛƌر Ƽي اƤǓريÜ Ǉ التي Ƥلƾ عليǌا

ǌƕ رƛƋمويت Üوار التي يƥǕاالجتماعية وا Ǌقاتǚع Ǐعل ƨرك ǁلƦالتي ل ƻƑاƲا والوǌيƥƌ

وقƥ وضƴ الƥيÜ Ǉ يشƺلǌا والمراكƨ التي يơتلǌا Ƽي كل وƲيƽة وǋي مƤتلƽة ومتنوعة

اإلسǚمي قواعƥ أساسية لǉƦǌ العǚقاƘ االجتماعية ơيƥ ƥƥơ ƚورǋم ƥƕقة ونƲم عǚقتǌم 

وتوجيǌǌم ƍلǏ الƱريÜ ƾ وعǚقاتǌم ƕاŸ سơƕانǊ وتعالƕ ÜǏعضǌم ƕالƕعƯ اƤǓر

ƲƼة علǏ كياǇ المجتمƴ واستǀرارƕ ǉل ورƴƼ شƋنǊ وشǇƋ اإلسǚم الơƮيƠ للمơا

 ǐوƕور ترƥ ƘاƦو Ɩƥور العياƥ لƛينية ونمƥ سسةƌكم ƥنا المسجƦƤا ما أƦƎƼ Ǉوالمسلمي

  :ǋام ǌƼي تعمل ƥƕاية 

1 ƴالمجتم Ǉكيا Ǐة علƲƼاơالم Ǐية والتي تعمل علƨيم المركǀال Ǐعل ƥكيƋـ الت

 ǉرارǀواست.  

2 ƥراƼǕا Ɩƥـ مساع Ɩياơ Ưالتي تعتر ƘماƨǕا ǇǓ اǌƕ Ǉالتي يمرو ƘماƨǕل اơ يƼ

اƼǕراƥ تستƥعي اللجوء ƍلǏ اŸ وتعالǇǓ Ǐ اإلنساǇ يكوƼ Ǉي ƮورƖ ضعيƽة 

ويơتاƍ ƜلǏ رأǐ الƥيƼ Ǉي ơل ǉƦǋ المشاكل ƕل يتوجƍ ǊلǏ اŸ ليƽرƟ كرƕتǊ ويƨيل 

  .عنǉƦǋ Ǌ الǌموم 
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3 - ƥراƼǕا Ǉيƕ Ɣرǀينو التƕ لةƮوية الǀمتǌ وǏتعال Ÿأمام ا ƖǚƮي الƼ مǌينƕ Ɩالمساوا 

اإلƤوƖ مǚƤ Ǉل العمل و تتجسƥ مƲاǋر التعاوǇو التعاوǇو تشعرǋم ƕاƤǕوƖو

ǐيرƤال ƘقاƥƮ ي شكلƼ وƘرعاƕت.  

4 - Ǌمجتمعƕ ƥرƽال Ʊƕو  رǊتǚلمشك Ǌو  توعيتǊƕ Ưوǌي النƼ عليƽام الǌاإلس Ǐعل Ǌƛơ  

ƥور مƌسساƘ و  ƮƤوƮياتǊو  المجتمƦƴلǁ مǚƤ Ǉل اإللمام الƽعلي ƕتشكيلǊ و

ǊƕƱƤ ƥاƥعƍ يƼ Ǉيƥرجل ال Ɩƥمساع Ǌشان Ǉم ǁلƦ Ǉال ƴو  المجتمƘواƥقامة النƍ  

لكوǇ رجل الƥيǇ يعمل ƥوما علǏ التƋكيƥ علǏ الǀيم  1الرƥ علǏ انشƺاالƘ المجتمƴ و

العمل علǏ مơاƲƼة علǏ كياǇ و  المƌكƼ Ɩƥي الƥيǇو  الǌامة سيما الروơية منǌا

  توجيǊ اƼǕراƥ لƕƱيعة التƺيراƘ الǀƛاƼية ƕشرƱ عƥم تعارضǌا مƴ الǀيمو  تمƴالمج

مǋ Ǉنا تǌƲر أǋمية ƥور العƕاƖƥ و  المعايير المستمƖƥ مǇ تعاليم ƥيننا الơنيƻو

االجتماعية للƽرƥ  التنشƑة الǌامة التي تلعƥ Ɣورا ǋاما Ƽي ƕƘاعتƕارǋا مǇ المƌسسا

 ƚيơ Ǉم:  

1 - ƥرƽينيةالجماعة و تعليم الƥاإلنسانيو التعليم ال ǁكم السلوơالتي ت Ʊƕالمعايير الضوا 

 .تƾǀơ لǊ السعاƖƥو

 .ناƴƕ مǇ تعاليم ƥينية و  تƨويƥ الƽرƕ ƥنمƱ سلوكي مƕǀول  - 2

3 -  ƥرƽال ƥالجماعة و  تنمية الضمير عن. 

 .تجسيƥ التعليم السماوية Ƽي سلوǁ عملي  - 4

مǇ و  اƘ االجتماعيةالتǀريƕ ƔيǇ مƤتلƻ الǀƕƱو  توơيƥ السلوǁ االجتماعي  - 5

االجتماعية التي تتƕعǌا ƥور العƕاƼ Ɩƥي ƹرƩ قيامǌا الƥينية مǇ و  اǕساليƔ النƽسية

 :ǚƤل عملية التنشƑة االجتماعية مƛل 
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االƕتعاƥ عǇ السلوǁ و السلوǁ السوƍ ǐلǏالƥعوƖ و الترǋيƔو ƍتƕاƳ أسلوƔ الترƹيƔ  -أ 

Ɣاǀا للعƕتجن ƻرơم الرضاو المنƥع.  

 Ɣ-  و التكرارƳللمشاركة الجماعيةو اإلقنا Ɩعوƥال.  

 Ɯ-   ما ƥجس ƚيơ Ǉالمسلمي Ɩوƥو قǋ وسلم Ǌعلي Ÿا ǏلƮ الرسول Ǉال Ɩوƥǀالƕ يةƕالتر

Ǌيتƕي ترƼ الكريم Ǉراǀي الƼ يو جاءƮƤالش Ǌسلوكƕ ناƥاǋ . مةǌي التعليم مƼ ƖوƥǀالƼ

Ǌيƥاكي والơل يƽƱال ǇǕ اƥو جƩللنا Ɩوƥم قǋارƕاعتƕ Ǉيƥياء. رجال الǀتǕاƼ 

  .1يعتƕروǇ قƥوƖ لƺيرǋم مǚƤ Ǉل قيامǌم ƥƋƕوارǋم علǏ أكمل وجƼ Ǌي مجتمعǌم

 ƥ-  ƕưوعǄالƓ ƕǐƓالتر  : Ǉيكو ƚيơƕ ةơالƮال Ɩوƥǀالƕ قةƥاƮة الƲالموع Ǉترǀت Ǉأ Ɣيج

Ʋمواع Ǉالكريم م Ǉƈرǀي الƼ ل ما جاءǚƤ Ǉم Ɩوƥǀال ƥليǀتƕ Ơيسم ǐƦال Ʊالوس  

Ü لƦلǁ يشترƼ Ʊي الواعƲ أǇ يكوǇ التوجيǌاƘو  توجيǌاǕ ƘنǊ مليء ƕالمواعƲو

ǊƮƑاƮƤ يƼ Ɩوƥو  قÜǊو  سلوكƖوƥǀال Ɩاكاơم Ǐيعمل عل Ǉو  أ Ǉم Ɩƥاƽاالست

Ʋو  المواعƘاǌالتوجي  

 ǉ-  ƕƬƾال Ƽǐطر ǅع ƕǐƓالتر :Ʋالمواعƕ ةƑينية مليƥال ƭƮǀر الƕو تعت Ƙاǌالتوجي

يم ولنا Ƽي Ʀلǁ الƭƮǀ التي نǀلǌا ƍلينا الǀرǇƈ الكرÜ الƥǀوƖ الơسنةو الǀيمة

  .المواعƲو الستƭǚƤ العƕر

  يعيƫ واقعǌاو  و الƮǀة ولما لǌا مǇ أǋمية ترƕوية Ǖنǌا تجعل الƽرƥ ينƽعل مƴ أƥơاǌƛا

Ʀƍ تساعƥ الƽƱل Ü التƦǌيƔو  الترƕوǐ لƦلǁ يلجƍ Ƌليǌا علماء النƩƽ للتوجيÜǊ يتƛƋر ǌƕاو

Ɩراءǀال Ǐال علƕاإلق Ǐو  علƴالسري ƲƽơالÜ  تنمية و Ǐعل ƥم تساعǌاكرتƦ . ƖراءǀƼ

يƨيƥ و  ,الƭƮǀ الƥينية عموما يوسƴ مƥاركǌم المعرƼيةو  قƭƮ اǕنƕياء عليǌم السǚم

الرسل و  يƥƨاǌƕơ ƥم لǖنƕياءو  ,توجǌǌم التوجǊ الơƮيƠ و  مǀƛ ǇاƼتǌم الƥينية

  يǇ يوالƥع
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ƱǀƼ Ɩƥاƕور عƥ رƕال تعت ƥو  و المساجǇيƥي أمور الƼ ي مكانا للتشاورǋ نماƍ  

  1.الƣ ...اجتماƳ للجيƫ و  مơكمة إلƥƮار اơǕكامو  يا معاالƥنو

4-  Ɣسسة : األسـرƌأول م ƥوتع ǐشرƕال ƴالمجتم Ǉساسية لتكويǕليــة اƤي الǋ

Ʀƍ تنمـو ƼيǊ أنماƱ التنشƑة االجتماعية Ü اجتماعية يơتـǌƕ ǁا الƽƱل ƽƮƕة عامـة

  .لمجتمƕ ƴعينǊ يتمتƕ ƴشƮƤية اجتماعية تơمل انتماءا ǀƛاƼيا متميـƨا 

ترتƕ ƱƕيÜ Ǉ وأسرƖ عاƖƥ تتكوǇ مƼ Ǉرƥيـǋ Ǉما الƨوƜ والƨوجة وƽƱل أم أكƛر

Ǉوالتعاو Ɣơمة والơوالر Ɩƥأوامر المو ƖسرǕا ƥراƼأ Ü ƥراƼǕ ةƮرƽقة الǚالع ǉƦǋ Ơوتتي

ƖسرǕا ÜةơراƮرية وơƕ رواƕيع Ǉ2 .أ  

ǐƥƌي ǐأسر Ʊيơي مƼ Ƌتنش ǊوتƤƍو Ǌيƥل ووالƽƱال Ǉيƕ قةǚالعƼ  ة اجتماعيةƽيƲو

تضƽي عليǊ الƺƕƮة االجتماعية وتجعلǊ مجتمعا ơيا وƥيناميكيا وƲيƽتǊ تنمية الƽƱل 

 Ǐل علƽƱال ƥيساع ǐƦال ƖسرǕاعل اƽالت ǁلƦ لǚƤ Ǉة اجتماعية مƑتنمية اجتماعية وتنش

 Ǌسلوك Ǌوتوجي ǊيتƮƤش Ǉتكوي.  

Ƽ لƽƱال Ǐما علǋيرƛƋت Ʃامة يمارǌلة الơالمر ǉƦǋ يƼ Ǉاƥالوال ǏولǕل اơي المرا

مǇ عمرǉ ويƮل Ʀǋا التƛƋير Ƽي سلوكƱ Ǌيلة ơياتǊ مơ Ǉيƚ تعƥيلǊ أو تƺييرǉ تƕعا 

ƥيǀالتعƕ ƨيتمي Ǌعن Ɣريƹ ƴالمجتم Ǐلƍ ǊروجƤارجية لƤال Ƙراƛƌيعة المƕƱ3 .ل  

 ƥيƥير جƛƋت Ǌر عليƛƌة تƕريƹ Ƙقاǚور عǌƲو Ɣوالتشع.  
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 Ʃƽوعلماء الن Ƴعلماء االجتما ƔǋƦ ƥǀي أول ولǋ مǕار اƕاعت Ǐلƍ االجتماعي

  1 .وسيƱ للتنشƑة االجتماعية

 ǊيƼ ǁرơاإلنسانية وت ǊƽƱعوا Ǌيƕا الرعاية وتنǌيƥل Ǐǀي التي يلǌƼ لƽƱا الǌلƕǀيست

Ƙواإلشارا ƨالرمو ÜيƼ ƠƕƮل مليƛيتم ƔǕور اƥ ية أماƕيجاƍ ةƽƮƕ عضوا مشاركا ƥعƕ ا

Ü تƥريجي مǇ تلǁ التƕعية الكاملة لǖمƼي مساعƖƥ الƽƱل علǏ االستǚǀلية والتƤلƭ ال

ƹ Üير أǇ الƽƱل Ƽي الƥƕاية يعتƕر والǉƥ كعنƮر Ƥƥيل Ƽي العǚقاƘ التي ترƱƕ اƕ ƔǕاǕم

ƼالƽƱل ينƲر ƍليǊ مƨ Ǉاوية العنƮر الضاƱƹ لتعƥيل سلوكǊ تجاǉ أمǊ ومƥƮر رƑيسي 

يرتƕ Ʊƕعƍ  ƥƥما عǚقة الƽƱل ƕاإلƤوƖ.لتوسيƼƈ ƴاقǊ ونǀل شعورƕ ǉالنƲام االجتماعي

ƥالعالم يوسار Ǉكل م ǎرأ ƥوق ƖوƤو  اإل Ǉينتمو ƖيرƺƮال ƖسرǕال اƽƱأ Ǉالياتوريول أ

ƍلǏ أƮل واƼ ƥơالƽƱلة التي لǌا أƢ واƥơ تميل ƍلǌƲƍ Ǐار سماƦ Ƙكورية عالية 

ƟموƱكال  Ǉتكو ǐƦال ƢǕا ǎƥل ƚƥơي Ʃوالعك ƘƤا أǌالتي ل Ƙنƕال Ǉر مƛسة أكƼوالمنا

 ǉترا Ɩƥơوا ƘƤأ Ǌل ǐƦال ƢǕا Ǉر مƛاعة أكƱنو والơوية كالƛنǕا Ƙار السماǌƲيميل إل

Ƣأ Ǌل.  

ƕǐǄر الرسǐƷ ƖسساƊǄال  

 ǃǘعǕا üƏوسا: " ǐيرǋال الجماƮتǚم لƲي نǋي" وƼ Ɩياơال Ɣتتناول كل جوان 

  2"المجتمƴ وتƍ ƻƥǌلǏ التƛƋير علǏ اƼǕراƥ وتوعيتǌم 

  ومǋ Ǉنا يƋتي تƥơيƥ الƥور الترƕوǐ لوساƑل اإلعǚم والتي يمكǇ تلƤيǌƮا Ƽيما 

  :يلي 

  والƤارجي  يتوعية الƽرƕ ƥما يƥور ơولǊ علǏ الƮعيƥ الƥاƤل  -أ 
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 Ɣ-   اشرƕير مƹ شكلƕ ƖورƮ التعليم ƦƤƋي 

 Ɯ-   Ǌƕ Ưوǌوالن ƴتنمية المجتم 

 ƥ-   Ɩƥيƥج Ƙاƥاƥوقيم واستع Ƙاǋواتجا Ƙاراǌالم Ǌتعلم 

 ǉ-  ƘعاƑة الشاƕارơم  Ƙر المعلوماƥƮم Ơل توضيǚƤ Ǉم ƴرار المجتمǀاست ƥƥǌالتي ت

 .والموقƻ منǌا 

 .تشكيل الرأǐ العام وتوجيǊǌ   -و 

 ƨ -  يلياƛوالتم Ƙياơالمسر Ưل عرǚƤ Ǉم ǊيƼالتر Ǉم Ƴنو ƥإليجاƘ ... 

 Ɵ-   معينة Ɲرامƕ Ǐلƍ ƴأو المستم ǐارǀال ǉاƕاالنت Ƙƽل. 

 Ʊ-  الش ǉƦǋ ƭƑاƮƤ Ǐعل ƨالتركيƕ وميةǀية الƮƤتشكيل الش Ǉم Ǌية وما تتضمنƮƤ

 ƍ.1ليǊ  قيم ومعايير وأنماƱ سلوكية مƖƥƥơ لǌا ورǌƱƕا ƕالمجتمƴ الǐƦ تنتمي

 ǐ-   ي عمليةƼ امǋ ورƥ اǌة لƼاơƮوال Ǉيوƨƽاعة وتليƦƍ Ǉة مƽتلƤم المǚل اإلعƑوسا Ǉƍ

 :التنشƑة االجتماعية وƦǋا ما سنتناولƕ ǊالتƮƽيل الǀơا 

1-ƕذاعـǕا :  

  ƴوالمواضي Ɲرامƕال Ǉمجموعة م Ǉامة تتضمǌوية الƕالتر ƱƑم الوساǋأ Ǉر مƕتعت

المتنوعة التي تشمل المجاالƘ الترƕوية والعلمية والǀƛاƼية والƥينية واالجتماعية والǀومية 

ƕاإلضاƼة ƍلǏ الƕرامƝ الترƼيǌية ƼاإلƦاعة تƍ ƻƥǌلǏ رƱƕ الƽرǀƕ ƥضايا مجتمعǊ والعالم 

علǏ تǀƛيƻ الƽرǀƕ ƥضايا مجتمعǊ والعالم الƤارجي كما تعمل علǏ الƤارجي كما تعمل 

تǀƛيƻ الƽرƥ ونشر ǀƛاƼتǊ ومعارضǊ ومتاƕعة نشاǊƱ الƽكرƕ ǐاإلضاƼة ƍلǏ المساǋمة Ƽي 

كما تƼ ƚơƕي المواƍ Ü Ɣǋيجاơ ƥل للمشكƘǚ االجتماعية وتوجيǊ وتوعية الرأǐ العام

  .ǌا والƥǀراƘ الǚƤقة مǚƤ Ǉل تƮƤيƕ ƭرامƤ ƝاƮة ل
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 Ǉور مǌة الجمǀƛƕ ضيơامة التي تǌوية الƕالتر ƱƑالوسا Ǉاعة مƦار اإلƕاعتƕو

ǚƤل اƕƤǕار التي تǌƛƕا الǀناƖ اإلƦاعية يƨيƥ مǀƛ Ǉة الوƲيƽة االجتماعية لǌا ويساعǋƥا 

Ɣ ƨا تتميǌنǕ اǌƕ Ʊالمنو ǐوƕا الترǋورƥƕ يامǀال Ǐعل Ƙالوق ƘاƦ يƼ:  

1 - Ɯتاơة وال تƱسيƕ اعيةƦاإل Ɲرامƕورا  الƥ يعةƦالم Ɣوتلع ƴالمستم Ǉم ƥوǌمج Ǐلƍ

 ƴالمستم Ǐير علƛƋي التƼ اماǋ.  

الرسالة اإلƦاعية تنǀل ƕƤرƤ ƖاƮة للمستمƴ لǌا Ʊاƴƕ التƛƋير اإليجاƕي للكلمة  - 2

 ƴالمستم Ǐالمسموعة عل. 

مواǋƥا مƕسƱة تƋتي Ƽي شكل نƮاƠƑ وƍرشاƥاƘ يمكǇ تƦكرǋا ƮƕورƖ أكƕر  - 3

 Ƴوأسر. 

والǀƛاƼة ǇǓ الƽرƥ يستƱيƴ أǇ يستمƴ لƦǘاعة وǋو يƨاول  وسيلة سǌلة للمعرƼة - 4

 ǐƥشكل عاƕ ǊƱنشا. 

ال تơتاƍ ƜلǏ معرƼة ساǀƕة ƕالǀراءƖ والكتاƕة ǌƼي الوسيƱ الǐƦ يستƽيƥ منǊ المتعلم  - 5

 .واǕمي معا 

 .تتميƕ ƨالواقعية مما يجعلǌا قريƕة مǇ االتƮال الشƮƤي مơ Ǉيƚ التƛƋير  - 6

7 -  Ǐǀام الموسيƥƤا استǌل Ǉيكو ƥق Ɩاشرƕالم ƚيƥاơǕيل واƛناء والتمƺويرية والƮالت

 .تƛƋير علǏ تƕǀل الرسالة اإلƦاعية 

8 -  Ʀميǚالت Ɩƥاƽرجة استƥ ƖسرǕرسة واƥالم Ǉكل م ƥƥơاعة تƦاإل Ƙاƨممي Ǐلƍ رƲالنƕ

ƼاǕسرƖ مǚƛ تنتǀي الƕرامƝ الǌامة التي يمكǇ أǇ يستƽيƥ منǌا Ü مǇ الƕرامƝ اإلƦاعية

 .لميا وǀƛاƼيا أو اجتماعياالتلميƦ ع
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 Ǉساسية مǕا Ʊاǀالن ƥيƥơل تǚƤ Ǉا مǌمن Ɩƥاƽستǚل ǉƥاƥعƍو ǊتƑيǌت Ǐتعمل عل Ʀƍ

 Ǌا معǌولمناقشت Ƴل االستماǚƤ.  

أما المƥرسة Ƽتعمل علǏ توجيǊ التǚميƦ وتǌيƑتǌم لǚستƽاƖƥ مǇ الƕرامƝ العلمية 

ƕ ƖرƕƤيم الƥǀت ǇǕ رسيƥالعمل المƕ اǌƱƕية ورƕƥǕوا Ƴالموضو Ǐلƍ Ƴرسة واالستماƥالم

ومما يƲơǚ علǏ قيام كل مǇ اǕسرÜ Ɩ يƍ ǐƥƌلƛƍ Ǐراء الƕƤرƖ وتƥعيمǌا واستيعاǌƕا

والمƥرسة Ʀǌƕا الƥور يƾǀơ نمو مǌارơ ƖسǇ االستماƳ والتƥقيƾ لǎƥ الƽƱل كما ينمي 

Ɩ لƥيƤ ǊاƮة الƚơƕ واإلƳǚƱ ومƛ Ǉم تنمǏ لƥيǊ عملية االستƽاƖƥ المتواƮلة مƕƤ Ǉر

Ü ومƴ مرور الوقƘ يƠƕƮ الƽƱل قاƥرا علǏ استǚƺل وقƼ ƘراǊƹ كما قǇ ƥالمتƮƮƤي

Ʀƍ يƥƕأ Ƽي تǀليƥ الƕرامÜ Ɲ يǐƥƌ االستماƍ ƳلǏ اإلƦاعة ƍلƛƍ Ǐراء Ʈơيلة التلميƦ اللƺوية

 ƠيơƮ شكلƕ Ƙالكلما ƾƱة ونƺالل Ǉاǀتƍ Ǐعل ǊƮرơو ƴيƦالم ƘوƮ ƥليǀاعية كتƦاإل

ية قƥرتǊ علǏ النƥǀ الƕناء لƕعƯ الƕرامƝ التي تعوƥ علǏ لتتƱور ويƠƕƮ قاƥرا علǏ تنم

 1. االستماƍ Ƴليǌا ƽƮƕة منتƲمة

2-  ƖǘƜǄف والƟƬال:  

  Ɩيرƕا الكǌميتǋǓ ي العالمƼ وتنتشر ƾǚƱاإل Ǐم علǚل اإلعƑم وساƥأق Ǉر مƕتعت

ǎرƤǕم اǚل اإلعƑاقي وساƕ Ǉمية عǋل أǀي ال تǋو ƴوالمجتم ƥرƽال Ɩياơ يƼ Ü يǌƼ

  :علǏ تơليل وتƽسير المعلوماƥƕ Ƙقة والتعليƾ عليǌا  تعمل

ǀƛ ÜاƼيةÜ وقƕ ƥرƘƨ عƻơƮ Ɩƥ ومجƘǚ متƮƮƤة Ƽي مياƥيǇ معينة سياسية

  .رياضية وأƤرƤ ǎاƮة ƕاƽƱǕال والمعرƼة العلمية Ƽ ÜنيةÜ اجتماعية

 Ɩƥơالوا Ɩƥي الجريƼا وǋيرƹوالموضة والتجميل و Ɩعالم المرأƕ ƭاƤ وǋ ا ماǌومن

ǐتوơت ƥق  Ưعƕ ة وتعملƮƮƤمت Ƙاالǀا مǌيƼ ة تنشرƮƮƤمت Ɣواƕأ Ɩƥع Ǐعل
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 Ƙراساƥوال ƚơƕي مجال الƼ ا العالمǌمن ƥيƽة ليستƼنشر المعر Ǐعل Ƙǚالمج

  .المتƮƮƤة

ولكي تƮل ǉƦǋ الƻơƮ والمجƍ ƘǚلǏ تǀơيƾ تƛƋيرǋا الترƕوǐ تستعيƕ ǇالƕƤراء 

ترƕوǐ أو العلمي أو والمƤتƮيƼ Ǉي عرضǌا لمواضيƴ ومواƥ متƮƮƤة Ƽي المجال ال

اجتماعي يجƔ أǇ تƌكƼ ƥي تƥǀيمǌا لمواǋƥا علǏ اƕ ƦƤǕمعايير المجتمƴ وتƥعيم 

  .مƌسساتƼ Ǌي عملية النوعية والتنشƑة االجتماعية 

 ǇيƮƮƤوالمت Ǉوييƕالتر ǇيƮتƤالم Ưعƕƕ يةǌيƼالتر Ƙǚالمج Ưعƕ Ǉتستعي ǁلƦل

 ƜرƤي Ǉأ Ǉال يمك ǐƦال ƻƥاǌأو ال Ǌالموج ǊيƼي الترƼƴقيم ومعايير المجتم Ǉع Ü كما

 Ǉامة مǋ وقيم Ƙاǋواتجا ƻكرية ومعارƼ Ƙاراǌي تنمية مƼ أيضا Ƙǚالمج ǉƦǋ مǋتسا

  .ǚƤل قراءƖ موضوعاƘ المجلة 

ƖسرǕور اƥ  Ƙǚوالمج ƻơƮال Ǉم Ɩƥاƽستǚل Ʀالتلمي Ǌي توجيƼ رسةƥاية  :والمƥƕ

Ǐسر علǕا Ǉير مƛالك ƴتشجي Ǐعل Ƙǚوالمج ƻơƮال ǉƦǋ م  تعملǌƛơناء وƕǕا Ǌتوجي

علƔơ Ǐ الǀراءƕ Ɩشكل جيƥ وƥقيƾ لمعرƼة المơتوǎ والƻƥǌ مǇ الموضوƳ أو الرسالة 

 Ɩرƥǀوال Ƴللموضو ƾم العميǌƽال Ǐعل ƥو ما سيساعǋا وǌويلƋت Ǉوƥ مية المتضمنةǚاإلع

ƥǀليل والنơالت Ǐعل Ü Ǉسơ Ǐلƍ Ʀميǚالت Ǌتوجي Ǐعل ƾلƱا المنƦǋ Ǉرسة مƥوتعمل الم

Ɩƥ مǇ المجƘǚ المتƮƮƤة العلمية منǌا أو اƕƥǕية ورǌƱƕا ƕنشاǌƱم التعليمي االستƽا

ƼوƲيƽة المƥرسة تنƲيم المعلوماƘ التي أكتسǌƕا ومساعƥتǌم جمعǌا Ƽ Üي المƥرسة

 Ƙموضوعا Ʊƕر Ɣيج ÜƘǚوالمج ƻơƮال ǉƦǋ Ǉم Ɩƥاƽستǚم لǌسƽنƋƕ اǌويلơوت

ǀيام ƥƕورƼ ǉي المجتمǕÜ ƴنǌا الƥراسة ƕموضوعاƘ أƤرǎ مرتƱƕة ǌƕا وǋامة للƽرƥ لل

  1.تكسǌƕم مǌاراƼ Ƙكرية تساعǋƥم علǏ النجاƟ المƥرسي وƼي ơياتǌم االجتماعية
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3-ǂـــالت ǅوǐƦƻǐ:  

مǇ أǋم وساƑل اإلعǚم وأƱƤرǋا علǏ اإلƾǚƱ مơ Ǉيƚ قوƖ التƛƋير والتƛƋر  

اǕقمار والƚƕ عƕر Ü العتماǉƥ علǏ عناƮر اإلƛارƖ السمعي الƮƕرǐ والƮورƖ الملونة

  .الƮناعية وƹيرǋا

ƼتƛƋيرǉ يمتƥ ليشمل جميƑƼ ƴاƘ المجتمƕ ƴاƤتƻǚ مستوياتǌم العلمية والǀƛاƼية 

 ǉتجا Ǌوليتƌمل مسơي تƼ Ǉيوƨƽالتلي Ǐير علƕك Ɛƕع Ǐǀية واالجتماعية ويلƥاƮواالقت

  .ƑƼاƘ المجتمƴ ككل

ǚرسة ويƥل المƕال ما قƽƱأ Ɲرامƕ Ǉيونية مƨƽالتلي Ɲرامƕال Ƴتتنو Ʀƍو Ǐعل Ʋơ

 Ǉالكرتو ƘياƮƤوش Ƙيواناơالƕ ةǀالمتعل Ɲرامƕال Ɩƥǋا لمشاǌة العمرية ميلƑƽال ǉƦǋ

ƩƑوالعرا Ü ة المسلية والعلميةƮǀة والǌالموج Ƙامراƺلتشمل الم ƥعƕ يماƼ ƴوتتوس

والمواقƻ الكوميƥية المتعلǀة ƕاǕسرƖ ويƲơǚ التƛƋير الǀوǐ للتليƨƽيوǇ علǏ اƽƱǕال 

Ƒل اإلعǚمية اƤǕرǇǓ ǎ الƕرامƝ التي يتم ƍرسالǌا عƱ Ǉريƕ ƾالمǀارنة مƴ الوسا

لƦلÜ ǁ التليƨƽيوǇ تƮل ƍلǏ كل الƕيوƘ وتنǀل ƈليا كل المعلوماƘ وƮور الơياƖ واƕƤǕار

 ƴالمجتم ƥراƼأ Ǉا مƥج Ɩيرƕك ƘاعاƱق ǎƥي لƼي والمعرƼاǀƛال ƩساǕا ƥơ1.تو  

  :لƦلǁ تتضƠ أǋميتƼ Ǌي النواơي التالية 

1 -  ƥرƽال Ʊƕية رƼاǀƛال Ɲرامƕار والƕƤǕا Ƙل نشراǚƤ Ǉم Ǌولơ والعالم Ǌمجتمعƕ

  .والƕرامƝ التنموية 

2 -  ǎالمستو Ɣسơ ƴالمجتم ƘاƑƽعا لƕة تƮƮƤية متƼاǀƛية وƕƥعلمية وأ Ɲرامƕ يمƥǀت

 Ǉالس ƘاƑƼالعلمي و.  

تƥǀيم الƕرامƝ الموجǌة التي تساعƥ علǏ الǀيام ƕكƛير مǇ الƥƤماƘ التي يƱلǌƕا  - 3

 Ǌلƨل منƤاƥ Ǌلƨمن ƜارƤو.  
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4 -   ƱنماǕوا Ƙاǋم االتجاǋا أǌيƼ لƛة تتمơا واضǋويرƮومية وتǀية الƮƤالش ƨراƕƍ

  1.السلوكية المǀƛ ƖƥƥơاƼيا 

 Ǌل وأسرتƽƱال ǉتجا Ǉيوƨƽور التليƥ  

1 ǊيتــƮƤي شƼ النمو المتكامل ƾيǀơت Ǐعل Ǌتƥومساع Ǌمجتمعƕ Ǌƽـ تعري.  

للƽƱل والتي تعمل علǏ نموǉ مǚƤ Ǉل ƕرامƝ موجǌة تتناسƔ مƴ العمر الƨمني 

 Ɩƥالجي Ɲرامƕال Ǉيور الجنة مƱيا سمسم و ƠتƼا Ɲرنامƕ ǚƛمƼ عالياƽيا وانƼميميا ومعرơ

 Ǉس Ǉال مƽƱǕا ƴتمام جميǋاƕ Ǐضơية التي تǌيƼالتر Ɲرامƕ4وال  Ǐلƍ10  Ɩƥوعا Ƙسنوا

عية يƕǀل عليǌا اƽƱǕال ƕشǕ ƻƺنǌم يكتسƕوǇ مǉƦǋ Ǉ الƕرامƕƤ ƝراƘ معرƼية واجتما

 ƖرƕƤل الǀتن Ɩƨƽالتل ǇǓ ǎرƤمية أǚعƍ ية وسيلةƈ Ǉم Ƙالمعلوما ǉƦǌم لǌƕاكتسا ƾوƽت

 Ɩارƛواإل ƾر التشويƮعنا Ǐعل Ǐنƕالم Ǌال المواجƮاالت Ǐلƍ Ɣأقر ƖورƮƕ Ɩاشرƕالم

وما االستعانة ƕ Üاعتماƥ تناسƾ اǕلواǇ والجمƕ ƴيǇ الƮورƖ والƮوƘ والماƖƥ التعليمية

لة لتƺيير اتجاǋاƘ اƽƱǕال السلƕية وتنمية الميل وǀƮلǊ وتوجيƕ Ǌǌالتمƛيلياƍ Ƙال وسي

 Ɩكرƕم Ǉي سƼ مǌƕǋموا Ǉع ƻللكش.  

 ƘراƕƤال Ǉم Ɩƥاƽاالست Ǉسơ Ǐيا علƼاǀƛ Ǉروميơال المƽƱǕا ƥرسة تساعƥالمƼ

التي تƥǀم Ƽي التلƖƨƽ وƦلƕ ǁتƥơيƥ الƕرامƝ والƕƤراƘ التي يشاǋƥǋا التǚميƦ ورǌƱƕا 

ـ ولƥǀ أƕƛتƕ ƘعƯ الƥراساƘ أǇ التǚميƦ الƦيǇ لم يواجǌوا ƍلƕ  ǏنشاǌƱم التعليمي

االنتǀاء ومعرƼة الƱرƾ الơƮيơة لǚنتǀاء يتƕǀلوǇ كل ما يعرƯ عليǌم ƥƕوǇ مناقشة 

   .Ƽالمƥرسة تعمل علǏ توجيǊ التǚميƦ نơو انتǀاء الƕƤراƘ الǌاƼƥة

  .توجيǊ التلميƦ نơو التمييƕ ƨيǇ الǀơاƾƑ وتƽسيرǋا  - 2

3 - Ʊƕاالجتماعي  ر ƴالواقƕ ƘراƕƤوال ƻالمعار.  
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4 -  Ǌاجاتơو Ǌميول ƴم Ǐالتي تتماش ƻوالمعار ƘراƕƤاء الǀانت Ǐعل Ʀالتلمي Ɩƥمساع

 ǊراتƕƤو.  

5 -  ǉورƥ Ǉيوƨƽالتلي ǐƥƌولكي ي Ǌعلي Ưالتي تعر Ƙي الموضوعاƼ ǐاء الرأƥƕƍ

لتنسيƕ ƾيǇ ووƲيƽتƕ ǊنجاƟ تجاƑƼ ǉاƘ المجتمƴ المƤتلƽة Ƽي المجتمƴ يجƔ أǇ يتم ا

 ǎرƤǕم اǚل اإلعƑا وساǌمƥǀمية التي تǚاإلع ƥيونية والمواƨƽالتلي Ɲرامƕال

 Ưالتي تعر Ɲرامƕي الƼ Ǌور ورأيǌالجم ƘاƲơǚل مǚƤ Ǉم ƴالمجتم Ƙسساƌوم

Ǌ1. علي  

4-ǆــاأل ƕǐد:  

  ƻتلƤي مƼ ƥراƼǕا Ƙاجاơ ƴƕامة التي تشǌاالجتماعية ال Ƙسساƌالم Ǉر مƕتعت

  2. المياƥيǇ االجتماعية والرياضية والǀƛاƼية

ومǇ النشاƱاƘ التي تƥƌيǌا اǕنƥية النشاƱاƘ الرياضية والعلمية واƕƥǕية 

ǚقامة عƍو ƘاقاƥƮال Ǉة لتكويƮرƽية الƥنǕا ǉƦǋ Ơية وتتيǀية أو الموسيǌيƼوالتر Ƙقا

  .اجتماعية متنوعة

 ƘراƕƤوال Ƙاراǌالم Ɣجان Ǐلƍ Ƙل االشتراكاǚƤ Ǉم ǐƥللنوا ƥراƼǕم اƲتن

الرياضية والمعرƼية والƽنية والمǌاراƘ االجتماعية وأنماƱ التƽاعل االجتماعي مǚƤ Ǉل 

 ǇريƤǓا ƴم Ǌتعامل.  

وǀƼا تساعǉƥ النواǐƥ علǏ اكتشاƻ ميولǊ ومواǊƕǋ وقƥراتǊ علǏ العمل الجماعي 

كما Ü ويتم ǀƮل ǉƦǋ الكƽاءاƘ والمواƕ ƔǋواسƱة معلميǇ مƤتƮيÜǇ الƤتياراتǊ المơضة

  .تساعƥ النواǐƥ علǏ تشƺيل الشƕاƼ Ɣي أوقاƼ Ƙراǌƹم ƕما يƽيǋƥم Ƽي ơياتǌم االجتماعية
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 ƴتشجي Ǐعل ƖسرǕرسة واƥالم Ǉجمة تعمل كل م ƖƥƑاƼ ƘاƦ يةƥنǕا ǉƦǋ Ƙولما كان

 Ɣاالنتسا Ǐعل Ʀميǚالت Ǌƕǋوموا Ǌراتƥǀعا لƕا تǋتارƤة معينة يƱية لممارسة أنشƥنǕا Ǐلƍ

Ǌوميول Ü لƑالوسا Ǐعل ƥاالعتماƕ اǌا ورعايتǌǌالميول وتوجي ǉƦǋ ينمي Ǉأ Ǌوتمكن

واإلمكاناƘ المتوƼرƼ Ɩي النواǌƼ ǐƥي التي تكسǊƕ اللياقة الƥƕنية وتنمية الروƟ التناƼسية 

وماƦا ينتƲر منǊ اƤǓريǇ وتƥǀير الوالء للجماعة والتعاوǇ والمƛاƕرƖ وǌƼم ƥورƕ ǉعناية 

  .والعمل علǏ تراǌƱƕا واستمرارǋا 

 5-Ɯــ Ƽاƺالر ƕاعǄ:  

وǋي نوņƳ مǇ المƌسساƘ االجتماعية الترƕوية التي لǌا تƛƋيرņ كƕير Ƽي ترƕية 

ǉيرƺƕ Ƴاالجتما Ǐلƍ ǊرتƱƽƕ ا يميلŌا اجتماعيŌيơ ŹناƑكا Ǌكون Ǉم ŹقاǚƱان Ǉاإلنسا Ü ǁلƦول

 Ý Ɣالƺي الƼ ƖسرĈǕا ǇƋا شǌنƋش Źأولية Źة جماعةƕاƛمƕ ƴمجتم ǐي أƼ ƾاƼجماعة الر ǇƎƼ

ƥƥالع ƖيرƺƮ اǌنǕ Üالجوار Ʊƕلروا Źعاƕا تǌيƼ ƥرƽعضوية ال Ǉوتكو ÜمريةŃة العơوالشري Ü

  .والƥور الǐƦ يƥƌيǊ الƽرƼ ƥي الجماعةÜ والميول

 Ǉية اإلنساƕي ترƼ ąاعلƼ ņرƛأ ƾاƼالر Ƙي ولجماعاƼ السيما ǊيتƮƤش Ǉوتكوي

 ǇيƦال Ƙالجماعا ǉƦǋ ƥراƼƋƕ ŹراƛƋر تƛأك Ǉيكو ƚيơ Ý ةǀǋولة والمراƽƱلتي الơمر Ƙسنوا

ƥاƥنǕا Ǉم ŹƖƥعا Ǉيكونو Üŉراسةƥ ءǚمƨ سواء كانوا ÜżƔلع ƾاƼأو ر Ü Ý قاء عمرƥƮأو أ

 ŉƖيرƮأو ق ŉويلةƱ Ƙتراƽل Ǉم اإلنساǌǀƼراŃي Ǉم ممǋيرƹ ير جماعة. أوƛƋولعل ت  ƾاƼالر

  .علǏ اإلنساǇ عاƍ ņƥƑلǏ اƤتƻǚ أƼراǋƥا Ý وتنŮوǀƛ ƳاƼاتǌم Ý واƤتƕ ƻǚيƑاتǌم 

 Ǉم ƥعſوعية تƱأو ت Źرسمية Ƙكان Ņالعمل سواء Ǉأماك Ǉأ Ǐلƍ Ɩر اإلشارƥنا تجǋو

Ɩƥي العاƼ الرسمي ƴƕاƱا الǌعلي Ɣلƺي Ǌال أنƍ ƾاƼالر Ƙجماعا Ü Żاجتماعية Ƙسساƌي مǋو

Ǐعل őامǋ żيرƛƋت ƘاƦ  ǁتكاơا Ǉا مǌيƼ ǉƥوجو Ǐعل Ɣلما يترت ŹراƲن ŉعامةƕ Ǉية اإلنساƕتر

 Ɣيكتس ǐƦال Ǌوقت Ǉاليسيـر مƕ Ʃلي Źءاƨا جǌيƼ ضيǀي Ǌأن Ǐلƍ ŹةƼضاƍ Ý ǇريƤǓاƕ

Ƙاراǌالم Ǉير مƛالك ǊلǚƤ ÜƘاƥوالعا ÜƳاƕƱوال Ü ةƽتلƤالم ƘراƕƤوال . Ǉأ Ǐوالمعن

ƽتلƤا المǌاتƱنشا Ʃمارſوت ƥتوج ƾاƼالر ƘاجماعاǋƥراƼأ ǊيƼ ƴيجتم ǐƦال Ǉي المكاƼ ة Ü
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االǋتماماƘ المشتركة والنشاƱاƘ المرƹوƼ Ɣيǌا  –Ƽي الƺالơ–  Ɣيƚ تجمعǌم 

أو Ü أو الوƲيƽيةÜ أو االجتماعيةÜ أو الǀƛاƼيةÜ أو الترويơيةÜ كالنشاƱاƘ الرياضية

  .ونơوǋا Ü التƱوعية

ǉ الǀƛاƼة تſعƼ ƥرعيةŹ وÜƦǋ كما أǇ لكل جماعة مǇ جماعاƘ الرƼاǀƛ ƾاƼةƤ ŹاƮةǌƕ Źم

وơاجاتǌم المƤتلƽة Ü Ý وƕƤراتǌم الشƮƤيةÜ العŃمريةو  ومتناسƕةŹ مƴ مستوياتǌم العǀلية

ǎرƤأ Ǐلƍ ŉجماعة Ǉم ƻتلƤا تǌال أنƍ Üية والتعليميةƼاǀƛال Ƙللمستويا Źعاƕمريةو  تŃالع Ü

ƱوساǕاينة  واƕاالجتماعية المت.  

 Ƙجماعاƕ ميةǚية اإلسƕالتر Ƙتمǋا ƥاعل وقƽا الǋورƥا وǌميتǋأ Ƙركƥوأ ƾاƼالر

 Ćليلƥ يرƤ ولعل Ý اŌيƕا أو ايجاŌيƕير سلƛƋالت ǁلƦ Ǉسواء كا ƥراƼǕا ǁسلو Ǐير علƛƋي التƼ

Ǌعن Ÿرضي ا ǐشعرǕا Ǐي موسƕأ Ǉع ǐما رو ǁلƦ Ǐقال  عل Ǌأن : Ÿقال رسول ا

Ü مسǁ وناƣƼ الكيرالسŊوءň كơامل الو  مƛلĈ الجليƩ الƮالƮ " :ƠلǏ اŸ عليǊ وسلم 

łǁłيňƦńơŃي Ǉا أŊمƍ ǁامل المسơƼ ÜǊمن Ƴتاƕت Ǉا أŊمƍو ÜŹةłƕŎيƱ اŅơري Ǌمن ƥتج Ǉا أŊمƍو Ü ſƣƼونا

ǁƕياƛ ƾرơŃي Ǉا أŊمƍ Ɓيرňالك Ü ŹةƛيƕƤ اŅơري ƥتج Ǉما أƍ1"و .  

 Ǉع Ɩارƕي عǌƼ ÜƥراƼǖة االجتماعية لƑير قي التنشƕك ƥير جƛƋالجماعة ت ǉƦǌل

Ǖا Ǉمجموعة مÜǇالس Ʃƽم نǌل Ɣمو  تراǌƕ رƛƋيتƼ Ƙاجاơال Ʃƽم نǌالتالي لƕ  ر وƛƌي

ضمǉƦǋ Ǉ الجماعة تتǌيƋ للƽرƥ الǀيام ƥƋƕوار قƥ لم يكǇ قاƥرا علǏ لعǌƕا ƕعيƥا و  ,Ƽيǌم

  .عǉƦǋ Ǉ الجماعة

ÜشكالǕا Ǉم ƥƥع ƾاƼيما يليو  و لجماعة الرƼ لƛالتي تتم:  

-  “Ɣاللعو  :جماعة اللع ƻƥǌƕ ياƑاǀتل ǇتتكوƔ  أو و ƥواعǀƕ ƥيǀير المƹ وǌالل

ƥوƥơ.  

                                                 
  984، ص  5534احلديǬ رقȴ   البǺاري ، -1



 يةـالجتماعالتنـشǞة ا ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐الفصـȰ الǮـالث 

  
 

-99 - 

وǋي جماعة قوية التماسǁ وƛيǀة العرÜǎ تجمƴ أƼراƥ متƕاينيǇ ): الشلة ( الƛلة  -

  .الوضƴ االجتماعي مƛل شلة المǏǌǀو  Ƽي المكانة

جماعاƘ  ووǋي جماعة أكƛر تعƥǀا يميǋƨا الƮراƳ مƴ السلƱة أ: العƕƮة -

ÜǎرƤلو  أƛم ÜةƮاƤا الǋƨا رموǌل :Ƙجماعا  Ƙالسياسية أو الجماعا ƔاƨơǕا

  .الƥينية

- ǐƥو  :جماعة الناǇوƥالراش Ǌعلي ƻرسمي يشر Ʊي وسƼ Ƌة و  تنشƮرƼ Ơتتي

      1 .“التعلم االجتماعيو  التƽريƸ االنƽعاليو  النمو العǀليو  للنشاƱ الجسمي

Ƌƕنǌا تشكل مجاال جƥيƥا ) مرơلة الƽƱولة(وتتميƨ جماعة اǕقراƼ Ǉي ǉƦǋ المرơلة 

عملية التنشƑة االجتماعية وƦلǁ لتƛƋيرǋا الكƕير Ƽي قيم اƽƱǕال وعاƥاتǌم واتجاǋاتǌم  Ƽي

ومساعƥتǌم Ƽي تواǌǀƼم الشƮƤي واالجتماعي أƛناء اللعƔ وǚƤل ƼترƖ النشاƼ Ʊي 

الروضة اƦ يتعلم الƽƱل مǚƤ Ǉلǌا كيƻ يتعاوǇ مƴ اƤǓريǇ وكيƻ يكتسƔ مكانة 

ناƼسا وكيƻ يكوǇ استǚǀليا وكيƻ يتƤلƭ مǇ مƕǀولة ƥاƤل الجماعة وكيƻ يكوǇ م

التمركơ ƨول ƦاتǊ وǋكƦا ƼاƽƱǕال يتعلموƕ Ǉعضǌم مƕ ǇعǉƦǋ Ư الƽƮاƘ وƹيرǋا 

  2كما يتعلمونǌا مǇ الكƕار مƕƈ ǇاǌƑم وأمǌاتǌم وأقرƕاǌƑم ومعلماتǌم Ƽي رياƯ اƽƱǕال

وتر ƍضاƼة ƍلǏ أما العǚقة اǕسرية ƕيǇ الوالƥيǇ الǀاƑمة علǏ الƼǚƤاƘ ويسوǋƥا الت

 ƘاƕراƱاالض ƚƥơت Ǉا أǌنƋش ǇمƼ ƯƽƤالمن ǐƥاƮاالجتماعي واالقت ƖسرǕا ǎمستو

  Ƽ.3ي النمو الشƮƤي والơسي عنƥ الƽƱل 
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 ƻموق ƻǀالجماعة ي ǉƦǋ يƼ ةǀǋأو المرا ƾǋالعضو المرا Ǉأ Ƙوارنرولن ƥǀويعت

ǐƥơو  المتǊƑقاƥƮكرامة أ Ǐة علƲƼاơاجل الم Ǉم ǊسرتǕ Ưا و  المعارƦƍ مǌترامơا

ƾاƼميول جماعة الر ƴم ƖسرǕميول ا Ƙ1. ما تعارض  

 ƾǋالمرا Ǐلƍ لƽƱال Ǉاقة مƥƮوم الǌƽير مƺا, و يتǀعم ƥاقة اشƥƮال ƠƕƮن ƚيơ  

. ƕƛاتا ومǌƲرا مǇ مƲاǋر الشعور الƦاƘ عنƥما يƠƕƮ الƽƱل عنƥ مرơلة المراǀǋةو

Ƽ يرƛƋرجة التƥ Ǐلƍ ƾǋالمرا ǁي سلوƼ يراƛƋر تƛأك ƠƕƮوت Ɣǋموا ƨرƕوت ǊƑي انتما

تƛƌر علǏ نموǉ الƤلǀي لƦلǁ يơاول االنƥماƜ مǉƦǋ ƴ الجماعاƘ واالمتƛال و  االجتماعية

ǇماǕمام اƮ الجماعة ǉƦǋ رƕيعت ǊنǕ اǌƑراǕ  سيةوƽة النơالرا Ǌر لƼو  تو Ǐعل ǉƥتساع

 Ʊاƕơالة اإلơ Ǉم ƜروƤوال Ǌمكونات Ǉير عƕالتع , Ɣريƥالت Ǐعل ƥرƽال ƥكما تساع

تơمل المسƌولية مما يƍ ǐƥƌلǏ تعƥيل سلوكǊ وسلوǁ أعضاǊƑ سيما أولǁƑ و  والنƲام

الƤجل ومǋ Ǉنا نƲơǚ كيƻ تƛƌر جماعة الرƼاƾ علǏ و  الƦيǇ يعانوǇ مǇ االنƱواء

  :شƮƤية الƽƱل 

أكƛر مǇ مسايرƖ معايير  تƛƋيرǋا أقوǎ مǇ تƛƋير الوالƥيǕ ǇنǊ يساير معاييرǋا  - 1

ƖسرǕرسةو  اƥعلينو  المƽ  اعلوƽو  يتǉمشاعر Ǉرية عơƕ رƕويع Ɲمƥو  ين Ǌميول

ƖسرǕل اƤاƥ ماƈ  ول وƮơ ƾريƱ Ǉع Ǉسستيƌعال المƼأ ƥوƥرƕ رƛƋو يتǌƼ رسةƥالم

  .الرضا مǇ الكƕار

2 -   ƖسرǕا اǌرضƽلية التي تǚǀاالستƕ رسةو  الشعورƥالم.  

 جيƥاالتواƾƼ الكƕير ƕيǇ جماعة الرƼاǌƼ ƾم يǌƽموǇ مشكǚتǌم الƤاƮة ǌƼما  - 3

  .االنƥماƜ مƴ الƺيرو التعاملو يتعلموǇ كيƽية اللعƔو

4 -  ǊيƼر وسيلة للترƕو تعتƟالمر Ǉي جو مƼ Ʒراƽال Ƙضاء أوقاƼ و السرورو Ǉيشعرو

  .ƕمتعة ƤاƮة لƦلǁ ينتƲروǉƦǋ Ǉ اǕوقاƽƕ ƘارƷ الƕƮر
                                                 

 287،دار الشروȧ بدون طبعة ومكان النشر،ص املدخƂǙ Ȱ التربية والتعليمنعيȴ جعنيƗ  ، , عبد اǃ الرȉدان  - 1
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العاƥاƘ السليمة كما تعلمǌم و االتجاǋاƘ االجتماعية المناسƕةو اكتساƔ اƥǕوار  - 5

 ƔأسلوƖƥياǀعيةو الƕم للتǌيǀت..  

6 -  ƫاǀل النǚƤ Ǉكر مƽراء الƛƍ وƘالمعلوماƕ ƥوƨو التƔتجارƕ مǌƼالتي تعر ƾƑاǀơال 

  ƤيراƘ الƺيرو

6-ǎوƓا الترǉودور ƕǄاƴال ƖاƓكتǄال :  

وما تơتويǊ مǇ أمǌاƘ الكتƔ والمƥƮر الǌام الستǀاء المعرƼة المتƮƮƤة Ƽي 

ƥر الƼ ƚơƕي تاريƣ الƕشرية ǌƼي التي المياƥيǇ المƤتلƽة وǋي مǇ أقƥم وساƑل ومƮا

تعǏƱ الƽرƮة للتǚميƦ والƥارسيǇ والƕاƛơيǇ لǚستƽاƖƥ مǇ المعارƻ المتوƼرƼ Ɩي 

 Ƙالمستويا Ɣسơ ةƽتلƤالم ƘاƮƮƤي التƼ ƴمراج Ǐعل ǐتوơالعامة والتي ت Ƙاƕالمكت

 ƥراƼǖة لƽتلƤية والميول المƼالمعر.  

ǌƼي التي تƨوǋƥم Ü اءƖ واالستƽاƖƥ معاƼالمكتƕاƘ العامة تمكǇ التǚميƦ مǇ الǀر

 ƚơƕوال Ɩراءǀو الơي نƕاإليجا ǉوية كما تنمي االتجاƺيلة اللƮơوال ƘراƕƤال Ǉم ƥيƥالعƕ

Ɣالكتا ƴية التعامل مƽة وكيƼوالمعر.  

كما تساعƥ المكتƕة علǏ االستǚƺل اǕمƛل ǕوقاƼ Ƙراǌƹم واكتشاƻ مواǌƕǋم 

اكتشاƍ ƻتجǌاتǊ الƤتيار تƭƮƤ علمي وتوجيǌǌا توجيǌا ơƮيơا منƦ الƽƱولة و

  .يناسƔ قƥراتǊ وميولǊ المستƕǀلية 

وعلǏ العموم ƥ ǇƎƼور المكتƕاƘ العامة يساعƥ علǏ رƴƼ المستوǎ الƽكرǐ والǀƛاƼي 

 Ƙاǀƕية أو مساƕƥعلمية وأ Ƙواƥن ƥǀل عǚƤ Ǉكرية مƽة الơالسا Ʊتنشيƕ ليơالم ƴللمجتم

  .أƕƥية وعلمية
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 ƕǐǂǄع Ǐƺ Ɣدور األسرƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆالت :  

Ǉƍ المنƨل ǋو المكاǇ الوơيƥ للترƕية المƮǀوƼ Ɩƥي مراơلǊ اǕولǏ وال تستƱيƴ أية 

مƌسسة أǇ تơل مơل اǓسرƼ Ɩي ǉƦǋ الƽترƕ ƖالƦاƘ الǇ الƽƱل ơƕاجة ماسة ƍلǏ الرعاية 

 Ƙاǋواالتجا Ƙاƥيم والعاǀومة الƲمن Ǉوتكوي Ɩسرǖساسية لǕا Əƥاƕالم Ǉيǀوتل ƔيƦǌوالت

Ǖساسية التي ستساعƼ ǉƥي تشكيل شƮƤيتǊ المستǀلة ƕناءا علǏ تلǁ الƕƤراƘ التي ا

ƥالسلوكية التي ق ƘاƼراơاالن ƨتجاو Ǉم Ǌتمكن  ǚƕǀمست Ǌǌتواج.  

ƖسرǕانية  واƥية والوجǀلƤية الƕل الترƽƱال Ǉيǀي تلƼ Ɩيرƕولية كƌا مسǌعلي ƴǀت

اƕ ƩالروƟ العاƑلية والعواƻƱ والƥينية Ƽي جميƴ مراơل الơياƖ كما تنمي لƥيǊ اإلơس

 Ƙيƕوال ƴي المجتمƼ Ɩياơالضرورية لل ƻƱالعواƕ ǉƥوƨوت Ƙاǋاالتجا Ǌل ƥƥơسرية وتǕا

 ƴل مƮوالتوا Ɣللتجاو ƾريƱال Ǌل ƥǌوالتي ستم Ǌا لǌơالمكانة االجتماعية التي تمنƕو

 ǇريƤǓ1ا.  

ƖسرǕا ƥكما تع ƴة المجتمƼاǀƛل ǚاعƼ ǚل ناقƽƱلل Ü ƥƮرƕ ومǀت Ʀƍ ƘاƼاǀƛال Ǉم ƥƥع

 ǐƥاƮاالقت ƥعƕني والǌالم ƥعƕال Ǐنية علƕاالجتماعية الم Ƙقاǚالع Ƙرعية وشيكاƽال

  .الƣ ... والƕعƥ الƥيني 

 Ǉيƕ لƮاơاعل الƽالت Ʊنم ƠƕƮي ƥعاƕǕا ǉƦǋ لƛم Ǐعل ƥالتي تعتم ƖسرǕاƼ

 ǁجا لسلوƦنمو Ưعƕم الǌسƽعضاء أنǕا Ǉيƕ اعلƽالت Ʊنم ƥعƕ يماƼ ƠƮعضاء يǕا

 ƨيتمي ƖسرǕي اƼ اعلƽالت Ǉا كاƦƍ ةƮاƤ اǌƕ Ơشكل واضƕ ةƑر التنشƛƋنا تتǋ Ǉل ومƽƱال

Ʃأو العك ƚكور واإلناƦال Ǉيƕ ƨالتميي ƾاƱن Ƴواتسا Ɩيعة المتوترƕƱوء والƥǌالƕ Ü ƥيƥơوت

 ƩƼأو التنا Ǉالتعاو ƚيơ Ǉم ƖسرǕل اƤاƥ Ƙǚاعƽوالت Ƙقاǚيعة العƕƱ.  

الستمرار الماǐƥ للمجتمƴ عƱ Ǉريƾ الوƲيƽة ƼاǕسرƖ تسعƥ Ǐوما ƍلǏ تǀơيƾ ا

 ƾرƱو Ǌاتƥوعا Ǌاتǋواتجا Ǌقيم ومعايير سلوك Ǐة علƲƼاơالم Ǐالتناسلية كما تعمل عل

                                                 
 .58حممد قناوي ،مرجع السابق ، ص  هدى - 1
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تنشƑة اƽƱǕال ƕاعتماƥ أساليƔ مƤتلƽة تتماشǏ وƕƱيعة المجتمƼ ƴالمجتمعاƘ المتƥǀمة 

ƥرية والơقيم ال Ʃرƹ Ǐا تعمل علǌير أنƹ ƖسرǕيار اǌان Ǉم مƹالرƕ ǎƥية لƱراǀيم

Ƽي المǀاƕل نجƥ المجتمعاƘ المتƤلƽة أو النامية ƕالرƹم مǇ وجوƥ تماسǁ قوÜ ǐ أƼراǋƥا

 Ưعƕ يƼ Ɩرامة وقسوƮƕ اǋƥراƼأ ƴا والتعامل مǌقيم Ǐة علƲƼاơرجة المƥ Ǐلƍ Ɩسرǖل

 Ƙاǋواتجا ǏƼيم التي تتناǀال Ưعƕ انتشار ƴومن ƴرار المجتمǀاست Ǐة علƲƼاơللم ǇياơǕا

Ʀل ƖسرǕا ǉرƛƋوت Ǌاتǋاتجا Ǉة عơراƮرية وơƕ يرƕللتع Ǌأمام Ƙالمعوقا Ưعƕ رǌƲت ǁل

قƥ يكوǇ لǌا ƕالƸ التƛƋير Ƽي ƕناء  مماƕ Üالǀيم والǀƛاƼاƘ الƤƥيلة علǏ المجتمƴ المơلي

 ƥǀتكار والنƕواال Ƴاƥƕاإل Ǐعل Ɩرƥǀعالة والƽية والƕالمشاركة اإليجا Ǐعل Ɩرƥاǀية الƮƤالش

  .الƕناء 

  :وƔ التنشƑة اǕسرية Ƽاعǚ ويƥ ǐƥƌور ƍيجاƕي يجƔ وơتǏ يƠƕƮ أسل

  .العمل علǏ تƥريƔ اƽƱǕال علǏ أنماƱ السلوǁ المتƱور  - 1

العمل علǏ تƮƕير اƽƱǕال ƕالمعايير والǀيم والمƛل المنơرƼــة لتƽاǐƥ الوقوƼ Ƴي   - 2

 ƘاƼراơواالن Ƙالتناقضا. 

 .وƼي وƲاǌƽƑا التكامل اǕسرƼ ǐي أسلوƔ التنشƑة االجتماعية Ƽي مضمونǌا  - 3

ƕǐاعǄتƜǗا ƕƏشǆتǂل ƔسرƻǄال Ɩاǐرưǆال:   

1-ƕǐƻǐưالو ƕǐƏاǆƓال ƕǐرưǆال  

 ƴي المجتمƼ ءƨليل كل جơسير وتƽول تơ لƤƥا المƦǌيسي لƑور الرơور المƥي

 Ưعƕا الǌعضƕاء يƨجǕا اǌǀريƱ Ǉع Ʊƕة التي تتراǀريƱال ƨراƕƍو.  

Ü مǌنية Ƽي المجتمƴلƥǀ وضƕ Ơاستور أǇ قيم اǕسرƖ قƥ تƛƋرƕ ƘاǕوضاƳ ال

ƼاǕسرƖ لم Ü أƘơƕƮ مشاركة الوالƥيƤ ǇارƜ اǕسرƖ لǌا نتاƑجǌا Ƽي التƛƋير علǏ أƕناǌƑا
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ولƦǌا التمييÜ ƨ ويتميƨ عǇ اǕنساƾ اƤǕرÜǎ ولكنǌا نسǀا ƥاƤل الƕناءÜ تعƕ ƥناءا مƺلǀا

 Ɣƕسƕ ميةǋأ:  

اǕنساƾ أǇ اǕسرǋ Ɩي اǕساƩ الǐƦ يǀوم عليǊ اǕنساƾ اƤǕرƦƍ ǎ تعتمƥ كل  -

وأƥاǌƑا علǏ ما يتعلمǊ الƽرƼ ƥي اǕسرƖ مǇ نماƜƦ السلوÜ ǁ علǏ استمرارǋا

  .المرتƱƕة ƕاƥǕوار االجتماعية 

أǇ ارتƕاƱ وتƽاعل اƕǕويǇ مƴ اƥǕوار التي يƥƌيانǌا Ƽي النسƾ االجتماعي  -

  .ينعكƩ علǏ وƲيƽتǌا اǕولƥ ǏاƤل اǕسرƖ وǋي التنشƑة االجتماعية 

-  ƾنساǕا ƻƥǌرسة تƥل المƛم ǎرƤǕل اجتماعيا.. اƽƱة الƑتنش Ǐلƍ Ü ومشاركة

 .ولكǇ يتم ƦلƼ ǁي مراơل أƤرǎ مǇ مراơل نمو الƽƱل Ü اǕسرƼ Ɩي وƲيƽتǌا

ơيƚ أǇ السلƱة ƥاƤلǌا الƨالƘ مÜ Ǉ اǕسرƖ ال ƨالƘ تơتƕƱƕ Ʋƽيعتǌا االجتماعية -

Ǉيƥالوال ƭاƮتƤا Üية اƕتر Ǉول عƑالمس ƾي النسǋ ƖسرǕال اƨوال ت Ǐتơ لƽƱل

     .1سǇ المƥرسة

وأƤرÜ ǎ كما Ƽسر ƕاستور تنشƑة اƽƱǕال علǏ وجوƥ اƥوار معينة للƦكور  

ƚناǘل ÜƖيرƺƮال Ɩسرǖل ƥƑواƼو ƻاƥǋأ ƾǀơي Ǉالجنسي Ǉيƕ ƨا التمايƦǋو Ü كما يعمل

  2.وƲيƽة لǖسرƖ والمجتمƴوƕالتالي يÜ ǐƥƌ علǏ استمرار النسƾ االجتماعي

 Ǐرية علƲالن ǉƦǋ Ƙƨا ركǋƨتركي Ǉر مƛة أكƑاالجتماعية لعملية التنش Ɣالجوان

 ǎرƤǕا Ɣالجوان Ǐعل.  

  

                                                 
 49،ص 1998،مصر،ع،املكتب العلمي للنشر والتوزي البناǒاɋجتماعي لɊسرةعبد الفتاح ǩركي موىل ، - 1
والتوزيع ،عمان  ر،الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنش التنشǞة االجتماعية للȖفȰحممد الشناوي وǹǓرون ،  - 2
 34،ص2001،
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2Ǐسƻǆال üǐǂƟالت ƕǐرưǆ ـ  :  

الǐƦ يرǎ أǇ جƦور التنشƑة االجتماعية " سيجمونƼ ƥرويƥ " راǉƦǋ ƥƑ النƲرية ǋو 

Ǉتكم ƥرƽال ƥعن  Ɣ ƘƼعر ƘماƲمن ƚǚƛ يƼ : وǌالId Ü ناǕاEgo Ü ǏعلǕنا اǕوا

Ego Sepper ÜƖƦالل ƾيǀơلت Ǐيسع ƨƑراƺر الƥƮو مǌل الƛويم Ü لƮينما يتơو

 ƥرƽينما يتعلم الơ ǊعاليتƼ رǌƲنا وتǕا Ǉأ عملية تكويƥƕي Ǌƕ ةƱيơة المƑيƕالƕ أو ƴالمجتمƕ

 Ǌاتƥاƥعƕ ƴالمجتم Ǌا عليǌرضƽالتي ي ƻروƲال ƾاƱي نƼ وǌال Ƙاƕƹر ƾǀơي ƻكي

الơواƨƼ الƺريƨية الƱƤيرƖ التي تتناǏƼ مƍ  ƴال أǇ اǕنا يستƱيƴ كƠƕ كلÜ وتǀاليǉƥ والƕيƑة

ǉƦǋ الǀيم والتǀاليƥ وƕالتالي تƋتي أوامر مǇ الوالƥيǇ ومراقƕتǌم لتƮرƼاƘ الƽƱل وسلوكا 

  . ǋنا يشتƾ اǕنا اǕعلǏمǊ  Ǉت

مǇ ايجاƕياǉƦǋ Ƙ النƲرية تƋكيƼ ƥرويƥ علǏ عǚقة الƽƱل ƕوالƥيǊ وƥورǋما Ƽي 

Ƙراƛƌالم Ƙملǋا أǌال أنƍ ةƑالتنش Ǖا ƜارƤ لƽƱة الƑي تنشƼ رƛƌاالجتماعية التي تƖ1.سر  

3-  ǏاعǄتƜǗا ǃǂƴالت ƕǐرưǆ:  

 Ƙاǌتوجي ƚǚƛ Ǐرية علƲالن ǉƦǋ ǐوƱوتن:  

üاألو ǈƜـ التو :  Ǌمـƥل ما قǚــƤ Ǉر مǌƲويMillerand Dolloord  اƦوكـ

Mecoby Sears  ƖكرƼ الءƌǋ Ǐنƕير ( ويتƛالم)Ǌƕة )المنƕـ االستجا ( ƥعن

ويǌتموƕ ǇالƥواƴƼ والجƨاءاƘ كشروÜ Ʊ عملية التنشƑة االجتماعيةتƽسير 

ƼالƽƱل يƮơل علǏ انتƕاǉ والƥيǊ واǋتمامǌما عنƥ قيامÜ Ǌ لƥơوƚ التعلم

ومƕ Ü ƴتƮرƼاƘ أو أعمال يƽضلǌا الوالƥاǇ أو اǋƥơما أو رƕما يǀواماǌƕ Ǉا

 ƥعƕ يماƼ Ǌءا منƨج ƠƕƮت ƘاƼرƮالت ǉƦǋ لƽƱال Ǉتياƍ تكرار.  

                                                 
1 - Ɨزكريا الشر بي، ȧصاد ȼيسري،ȼومواجهة مشاكل ȼمعاملت Ž الوالدين Ȱوسب ȰفȖة الǞتنش  Ÿدار الفكر العر،

 30،ص 1996،القاهرة،
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ǈƜـ التو Ǐǆاƙال :  ǐل رأǚƤ Ǉر مǌƲويSkinner   االجتماعي ǁسر السلوƽي ǐƦال

وأسلوƔ الƛواƔ وأسلوƔ العǀاƼ ƔالƽƱل ينمي Ƽ Üي ضوء قوانيǇ التƥعيم

 Ǉاƥا الوالǌعƕا أو يتǌǀƕƱي Ɣاǀوالع Ɣواƛلة للǀمست Ʊنتيجة أنما Ɩƥƥơية مƮƤش

Ǌمع Üƕاƛاإل Ǐل علƮơ ǐƦال ǁتكرار السلو Ǐلƍ لƽƱيميل ال ƚيơƕ وال . ة

Ɣاƛير مƹ ǁيكرر السلو Ü ةƱƕالمرت Ƙاƕل االستجاƽƱالتالي يتعلم الƕو

Ƙاƕƛاإلƕ.  

Ƙالƙال ǈƜـ التو  : Ǌمƥل ما قǚƤ Ǉر مǌƲويBandura Walte  park  الءƌǋ Ǐنƕويت

ومƛ Ǉم Ƽ ÜكرƖ تǀليƥ النموƕ ƜƦاعتƕارǉ نمƱ استجاƕة متعلما للسلوǁ االجتماعي

ǀلƥوǇ ويơاكوǇ اƔǕ واǕم أو الوالƥ مǇ نƼ ƩƽاƽƱǕال يÜ التنشƑة االجتماعية

ƜƦالنمو Ǉوا مƕاتيا كلما اقترƦ عماƥ Ǉوƥما يجƥعن ǁلƦو Ʃالجن Ü Ǉما كاƕور

  .النموƜƦ مƕ ǇيǇ ما تƥǀمǊ وسيلة اإلعǚم عموما وƤاƮة المرƑي

 ƥرƽال ǁي سلوƼ ييرƺيل وتƥي عملية تعǋ ة االجتماعيةƑعملية التنش Ǉأ Ǉم مƹالر Ǐوعل

وقƥ يتعلم الƽƱل Ü قƥ يكوǇ مƕاشر مǚƤ Ǉل تǀليƥ المơيƱيǌƼ ÜǇي عملية تعلموƕالتالي 

Ǉوƥالراش Ǌا لǌسلوكية لم يعلم Ʊأنما Ü ǉƥǋل يعمل ما يشاƽƱال ǇǕ اǌعن ǉوǌما نƕور

ƜƦنمو ǉارƕاعت Ǉال يمكƽƱǕاƕ Ʊاơما ي Ɣلƹوأ ƘاƼرƮت Ǉم ǉ1.ويرا   

ƥƕ مǋƨيơالتعلم ت ƘرياƲعلماء ن ǉناƕما ت Ǐو علƥƕة ويƱيơة المƑيƕور ال.  

4- ǏاعǄتƜǗالدور ا ƕǐرưǆ:  

 Ǉأ Ɣيج ƥرƽالƼ ور االجتماعيƥومي المكانة االجتماعية والǌƽرية مƲالن ǉƦǋ ƦƤوتت

 Ǉم ƴا يتوقƦوما ǁيسل ƻكي ƻيعر Ǐتơو Ǌسƽولن ǇريƤǔوار االجتماعية لƥǕا ƻيعر

الƽرƼ ƥي ƕناء  ووضƹ Üƴيرǉ وما مشاعر Ʀǋا الƺير وما المƮǀوƕ ƥالمكانة االجتماعية

مǊƕ Ʊƕ Ü ƴ التƨاماƘ وواجƕاƘ تǀاƕلǌا ǀơوƾ وامتياƨاƘاجتماعي يتƥƥơ اجتماعيا وترت
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 Ǐلƍ Ǉيتضم ǐƦور االجتماعي الƥو الǋو ƴالمتوق ǁالسلو Ǉم Ʊنمƕ كل مكانة Ʊاƕارت

ويكتسƔ الƽرƥ أƥوارا . تǋƥƥơا الǀƛاƼةجانƔ السلوǁ المتوقƴ ومعرƼتǊ مشاعر وقيم 

Ʊال Ǉويتم اجتماعية ع Ǌسƽي نƼ م مكانةǌل ǇيƦال Ǉيƥاء والراشƕǓا ƴاعل مƽالت ƾري

  :اكتساƔ الƥور عƱ Ǉريƾ مايلي 

Ƽيǀوم الوالƥاǇ أو أƥơاǋما ƕتعليم ƽƱلǌما ضرورƖ مناسƕة لسلوكǊ : التعليم المƕاشر 

 Ǐƛكر أو أنƦ Ǌولجنس ǉولعمر. 

 ƜƦاإلضا: النماƕ Ɩوƥوق ǐƦتơت ƜƦنما Ǌƕ ǇيƱيơالم Ǉل مƽƱال ƦƤيت ǊمǌƼ Ǐلƍ ةƼ

Ưعƕم الǌعضƕ ƴم مǌية تعاملƽم اجتماعية وكيǋوارƥǕ Ü Ʃرƥالم Ưوالمري ƔيƕƱال

Ǉƕواال ƔǕوالمتعلم وا Ü ƔاơƮو أơن Ƙاǋاالتجا Ǉم ƜƦالنما ǉƦǋ Ǌا ما تعكسƦوك

 1.المكاناƘ المƤتلƽة

وتعتƕر الƦاƘ المǌƽوم الƛالƼ ƚي نƲرية الƥور ƦÜلǁ أنƦƍ Ǌا أراƥ الƽƱل أǇ يتƽاعل 

ǉيرƹ ƴم Ɵنجاƕ Ü Ƙللمكانا ƔơاƮوالمÜǊمن ƴالمتوق ǁو السلوǋ ما ƻيعر Ǉأ ƥƕ ǚƼ

   .االجتماعية

وǋنا ال ƥƕ علǏ الƽƱل أǇ يتعلم كيƻ يسلǁ سلوكا ...) الƤاƥم Ü المƥرƩ(المƤتلƽة 

Ƙا للتوقعاǀƼو Ü سليما أم ال Ǌسلوك Ǉا كاƦƍ ما ƥƥơي Ǉوأ.  

Ɣ االجتماعي Ƽي عملية التƕƱيƴ مǇ مƨايا ǉƦǋ النƲرية ƍنǌا أكƘƥ علǏ الجان

وما يƦƤƌ عليǌا أنǌا أƽƹلƘ أƛر ƛ Üم ƕƍراƨ الƦاƼ Ƙي النمو االجتماعي للƽƱلÜ االجتماعي

والƮƤاƭƑ الشƮƤية للƽƱل وǋو Ü تركيƔ الشƮƤية علǏ الǀيام ƕاƥǕوار االجتماعية

  .يكتسǉƦǋ Ɣ اƥǕوار 
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5- ǎƦǄالر üاعƻالت ƕǐرưǆ:  

  :يƥ الǐƦ يرǎ أǇ راǉƦǋ ƥƑ النƲرية ǋو جورƜ م

  .اƕǓاء واǕمǌاƘ واƥƮǕقاء مǇ نƩƽ العمر ǋم المجتمƴ الǐƦ يكوǇ الشƮƤية  -

- ƥرƼ ƾلوƤم Ǌكون Ǉل مƽƱال ƾǀơال يت Ü Ǉم ǇريƤǓاÜ ǁراƥƍم وǌƼ ƴيƱيست Ǐتơ

 Ǌيƥة والƮاƤو Ǌمجتمع ƴاعل مƽل التǚƤ.  

وǋي أول Ü اللƺة مǇ العوامل التي يمكǇ مǚƤ Ǉلǌا Ƥلƾ الشƮƤية االجتماعية -

مƴ نمو الƽƱل تƥƕأ ƼكرƖ الƋƱƤ والƮواƕƼ ƔالوضوÜ Ɵ وسيلة للتƽاعل االجتماعي

 Ǉم ƴالمجتم Ǌمن ƔلƱم ما يتǌƼ يƼ أƥƕوي ǇروƤǓعل اƽا كما يǌامƥƤي استƼ أƥƕوي

  .أƥوار 

ما ƥام لƥيǊ شƮƤية Ü يكمǇ للƽرƥ اǇ يتƕǀل ما يمليǊ عليǊ المجتمƴ مǇ اƥوار -

Ǌلة للتوجيƕة قاƱنش Üالتي  ويتشكل Ǌليتǚǀرجة استƥو Ǌمجتمع Ɣسơ Ǉاإلنسا

 Ǌاتǋي اتجاƼ كمơتت.  

 ơيƚ تتƛƋرÜ معƲم تƛƋيراƘ التنشƑة االجتماعية والتي تƼ ƚƥơي الƽƱولة -

 وƤاƮة الƕƤراƘ التي تƚƥơ مǚƤ Ǉل اǕسرƕƤƕ ÜƖراƘ الƽƱولة 1الشƮƤية

تنشƋ عƱ ǇريÜ ƾ وƕاƤتƮار تƌكǉƦǋ ƥ النƲرية أǇ لكل Ƽرƥ أƥوارǉ الƤاƮة

Ǌينتƥوم ƥرƽاعل الƽت Ü ǊكملƋƕ ƴوالمجتم. 

ƕعƥ عرǉƦǋ Ư النƲرياƘ يتƕيǇ لنا أǇ كل منǌا علƥơ Ǐا ليƩ كاƼيا لتƽسير  -

مƴ عƥم ǋƍمال Ü واǇ التكامل ƕينǌا أǋم وأجÜǎƥ عملية التنشƑة االجتماعية

  .العوامل الǀƛاƼية واالجتماعية Ƽي تƽسير ǉƦǋ العملية 
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 Ƴعلماء االجتما Ǉكل م ƾƽعة و  يتƕية المتƕالتر Ɣأسالي Ƴرجاƍ يƼ يةƕعلماء التر

  Ƽي كل المجتمعاƍ ƘلǏ نوعية المƌسساƘ التي تشرƻ علǏ عملية التنشƑة االجتماعية

تتكامل مƴ و  تساǋم Ƽي ƥراسة النƲم االجتماعية الساƕ ƖƥƑاعتƕار ǉƦǋ اƤǕيرƖ تسانƥو

اƥǕوار التي يƥƌيǌا  ƕمعنǏ أǇ لكل نƲام اجتماعي مجموعة مǇ,  اƺƕضǌا الƕعƯ وƲيƽي

  يơتل كل ƥور اجتماعي مركƨا اجتماعياو  ,يتƛƋر ǌƕا و  ƥاƤل المجتمƴ يƛƌر Ƽيǌا

  .مكانة ƕارƖƨ و

 Ǉم ƖورƮ ǊنƋƕ ة االجتماعيةƑوم التنشǌƽلم Ƴور علماء االجتماƮت ƥنا نجǋ Ǉوم

الƺير مƱƱƤة و  Ʈور الترƕية سواء أكانƘ مƮǀوƖƥ أو ƹير مƮǀوƖƥ المƱƱƤة

عاƖƥ ما يǌتم علماء االجتماƥƕ Ƴراسة الترƕية Ƽي السنواƘ و  ,ƹير الرسمية و  الرسمية

  الƛمانية اǕولǏ للƽƱل لما لǉƦǌ المرơلة مƥ Ǉور Ƽي تƥơيƥ مستوǎ الƽرƥ المعرƼي

  .النجاƟ و  ƥواƼعǊ للعملو  قيمةو  نمƱ شƮƤيتǊو  ƕƱيعة قƥراتǊو

راسة العǚقة ƕيǇ المستوǎ علم النƼ ƩƽعاƖƥ ما يǌتموƥƕ Ǉو  أما علماء الترƕية

كما يǌتموƥƕ Ǉراسة العǚقة , نجاǊơ الƥراسي و  االقتƮاǕ ǐƥسرƖ الƽƱلو  االجتماعي

ƕمعنƥ Ǐراسة العǚقة المتƕاƥلة ƕيǇ الترƕية , ƹير الرسمي و  الǀاƑمة ƕيǇ التعليم الرسمي

  .النƲم االجتماعية اƤǕرƕ ǎالمجتمƴ و  كنƲام اجتماعي

ƕية يركƨ العلماء المƤتƮيǇ علƥ Ǐراسة ƍمكانية ƍتاơة ƼرƽƼ ƭي مجال علوم التر

Ǉاءو  تعليمية متساوية أمام المتعلميƥǕا Ǐعل ǁلƦ رƛو  اƖياơي الƼ Ɵو  النجا Ɩƥسيا

الƑƽاƘ و  العǚقاƘ االجتماعية ƕيǇ أƼراƥو  ,الƥيمǀراƱية Ƽي الơياƖ االجتماعية 

  .التƥريƩ و  ǚميƦأƛرǉ علǏ أƥاء التو  االجتماعية Ƽي مơيǊƱ المƥرسي

ƴيعة المجتمƕƱ ةƼمعر Ɩية ضرورƕعلماء التر ǎرأ ƥǀƼ ناǋ Ǉليل و  و مơتƕ ǁلƦ

ƴر المجتمƮو  عناǊتǚمشك ƭيƤاجل و  تش Ǉم ƱيƱƤل التƕق ƥراƼǕا Ƙاجاơ ƥيƥơت
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تǀơيƾ مجتمƴ أƼضل كما يƥƥơ التعليم اơتياجاƘ اƼǕراƥ لشƺل مراكƨ اجتماعية Ƽي Ʀǋا 

ƴالمجتم.  

يتƛƋر ƕالنƲم االجتماعية و  يعتƕر أǇ الترƕية نƲاما اجتماعيا يƛƌر: ǃǐإüǐǄ دوركا

 ƴالمجتمƕ ǎرƤǕا ,Ɲمƥية تستƕالتر Ǉƈ ǎوير Ǌر قيمƛƌت ƚيơ ƥرƽو  الǉكارƼأ  

تعمل و  ,معاييرǉ االجتماعية اǕساسية مǚƤ Ǉل عملية التنشية االجتماعية و  معتƥǀاتǊو

 ƥراƼأ Ǉيƕ Ʃتجان ƾلƤ Ǐالعملية عل ǉƦǋƥơالوا ƴو  المجتم ƾيǀơت Ǐلƍ Ǌƕ ولƮالو

ƴالمجتمƕ ام االجتماعيƲو  الن ƴالمجتم ƥراƼǕ نيǌالم ƥاƥي اإلعƼ اǋورƥ Ơية يتضƕالتر

لكوǇ و  ,الƥơيƴ  ƚالǐƦ تكƛر ƼيǊ تƮƮƤاƘ وǋو اǕساƼ Ʃي تǀسيم ƕالمجتم

  التƭƮƤ يعتمƥ علƥ Ǐرجة االعتماƥ المتƕاƥل ƕيǇ أƼراƥ المجتمƴ لتǀơيơ ƾاجاتǌم

االستǀرار و  أƥơاƚ نوƳ مǇ التكامل ƕيǇ اǕنشƱة المƤتلƽة لنơيƾ التنƲيم االجتماعيو

 ƴ1للمجتم  

المعايير االجتماعية المشتركة ƕيǇ أƼراƥ و  المعتƥǀاƘو  اƼǕكارو  Ƽوجوƥ الǀيم

ƥơالوا ƴالمجتم , ǉشعور Ǉم ƥيƨمجتمعة كما ت ƘاƕلƱم متǌƼ Ǐعل ƥرƽال ƥي تساعǌƼ

مơاولة و  جعلǌا Ƽي مرتƕة أعلǏ مơ ǇاجاتǊ الشƮƤيةو  جتمƴلƦǌا الم ƕاالنتماء

  .تǀơيǌǀا

ǐƥاƽاالجتماعية لت ǊاتƦ ǁراƥƍ Ǐعل ƥوركايم عامل مساعƥ ورƲمن Ǉية مƕو التر 

المساǋمة Ƽي و  تنمية الترƕية الƤلǀية إلنجاǉƦǋ Ɵو  الƮراƼ Ƴي تلƕية ơاجاتǊ الشƮƤية

نا يƠƕƮ الضƱƕ االجتماعي ضƱƕا ǋو  معايير المجتمƴو  عƥم ƤروƜ الƽرƥ عǇ قيم

يعمل الضمير كǀوƥ ƖاƤلية تضƱƕ سلوكاƘ اƼǕراƼ ƥي المơاƲƼة علǏ قيم , ƥاƤليا 

ƴو  المجتمǊاتƥو  عاǊتƼاǀƛ  وǊاتƼرƮت Ǌتوجي Ǐو  تعمل عل Ǌييم أعمالǀما قيام و  ,ت

لǚجتماعية المعتƥǀاƘ و  المعاييرو  المجتمƕ ƴعملية التنشƑة االجتماعية ƍال تƥơيƥ للǀيم

ǉƥراƼƍ يƼ اǌرسƹ Ǐلƍ ƻƥǌة و  التي يƑعملية التنشƕ Ƙالوق ƘاƦ يƼ ومǀية تƕالتر
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ƍعƥاƥ الƽرƥ للơياƖ االجتماعية لƦلǁ أكƥ ƥوركايم Ƽي Ʀǋا الجانƔ علǏ و  االجتماعية

الǇ التƱƤيƱ الترƕوǐ يتم Ƽي ضوء التƱƤيƱ الشامل , أǋمية التƱƤيƼ Ʊي التعليم 

  تƴǀ مسƌولية تƥơيƥ اƥǋǕاƻو  ,متƱلƕاƘ العƮرو  Ƙ اƼǕراƥللمجتمƴ وǀƼا الơتياجا

  1العناƮر اǕساسية التي تسعǏ المƥرسة لتǀơيǌǀا علǏ عاتƾ الƥولة و

ƥرƽرسة تشكيل الƥمة المǌم Ǉاالجتماعية و  ال Ɩياơلل ǉاƥأع , ƥيتعلم قواع Ʀƍ

لتƠƕƮ جƨء  معتƥǀاتǊو  كما تساعǉƥ علǏ استƥماƟ قيمǊ, النƲام و  الضƱƕ االجتماعي

الǀيم اǚƤǕقية الساƖƥƑ و  المƥرƩ يمƛل الƥولةو  ,العǀاǐƥƑ للمجتمƴ و  مǇ النسƾ ألǀيمي

المƕاƏƥ اǕساسية Ƽي و  Ƽي المجتمƴ لƦلǁ يعتƕر ƥورǉ أساسيا Ƽي المơاƲƼة علǏ الǀيم

ƴاالجتماعية و  المجتم Ɩياơلل ƥراƼǕا ƥاƥعƍ يǋ يةƕللتر ǏولǕية اƽيƲوركايم الوƥ رƕيعت

ƴرار المجتمǀي استƼ مةǋوميةو  والمساǀية الƮƤالش Ǐة علƲƼاơو  الم ƥراƼǕا ƥاƥعƍ

 ƴا المجتمǌتاجơة التي يƽتلƤالم ƘاƮƮƤنيا للتǌم.  

النƲم و  يƌكƥ علƼ ǏكرƖ التسانƥ الوƲيƽي ƕيǇ النƲام الترƕوƦǆ  :ǐتاكǂوƓ Ɩارسو

ƴالمجتمƕ ǎرƤǕة االجتماو  االجتماعية اƑعملية التنش Ǐلƍ رƲتيار ينƤي عملية اǋ عية

Ǉتيƽوض Ǉيƕ  اء وƥǕويم اǀلت Ɩƥƥơالمعايير الم Ɣسơ ǊƑاƥويم أǀت Ǐعل Ʀالتلمي Ɩرƥق ǎƥم

  .Ƽي العملية التعليمية 

Ƽي النسƾ االجتماعي تتم تنشƑتǌم و  ƼاƼǕراƕ ƥاعتƕارǋم أعضاء Ƽي الجماعة

وقعة منǌم Ƽي اجتماعيا عƱ Ǉريƾ النƲام الترƕوǐ الǐƦ يعǋƥم لممارسة أƥوارǋم المت

ƥور التنشƑة و  الƕناء االجتماعيو  كما أوضƕƱ Ơيعة العǚقة ƕيǇ الشƮƤية, مجتمعǌم 

ƴل المجتمƤاƥ Ǉƨالتوا ƾيǀơي تƼ  وƥراƼǕا Ǉيƕ يماƼ ǁاالجتماعي و  التماس ǊتƑيƕ,  

  .تǀơيƦǋ ƾا التواǇƨ ساعƥ علǏ عملية الضƱƕ االجتماعي و
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 ƖسرǕور اƥ ميةǋأ ƨارسونƕ Ơكما أوض ǇيƥالوالƼ ة االجتماعيةƑي عملية التنشƼ

يساعƥاǇ الƽƱل علǏ تشكيل شƮƤية الƽƱل Ƽي مراơلǊ اǕولǏ وǀƼا لƥǀراتǊ الوراƛية 

  االتجاǋاƘو  الǀيمو  التوقعاƘو  و الǀواعƥ,وما توƼرǉ اǕسرƖ مƼ ǇرƯ للنمو 

اǐƥ تƽو  اǕنماƱ السلوكية الساƼ ƖƥƑي مجتمعǊ مما يساعƥ علǏ الضƱƕ االجتماعيو

ƘاƼراơة االجتماعية و  االنƑشل عملية التنشƽنتيجة ل ƚƥơالتي ت.  

ƖسرǕور اƥ Ǉƍ ƨارسونƕ رƕو  كما يعتƾاƼو  جماعة الر ƴالمجتم Ƙسساƌم

ǐوƕام الترƲيعة النƕƱƕ Ʊƕة االجتماعية يرتƑي عملية التنشƼ ǎرƤǕو  ا ƥاƥاإلع

ية اƤتيار التƭƮƤ الǐƦ يساعƼ ƥي Ƽي نƩƽ الوقƘ عملو  ,المǌني للƽرƥ و  اǕكاƥيمي

Ǌراتƥق Ɣني و  يناسǌالم Ǌơنجا Ǉلضما ǊيراتƤ,يƽيƲالو ǊƑ1. و رضا  

ƖسرǕا Ǉƍ  وƦو  التلمي Ʃأس ǁراƥƍ Ǐعل Ʀالتلمي Ɩƥمساع Ǉول عƌمس Ʃرƥالم

التميƼ ƨي اƥǕاء Ʀǋا عǇ المƥرسة االƕتƥاƑية أما المƥرسة و  التǀويم المƕكر Ƽي التƮơيل

 Ǐلƍ ةƼاإلضاƕƼ انويةƛيميالƥكاǕيل اƮơالت Ǐعل ƥكƌي تǌƼ ةǀƕلة الساơا للمرǋƥاƥامت  

التƭƮƤ كعنƮر أساسي Ƽي عملية االƤتيار المرơلة الجامعية الǇ عملية التƭƮƤ و

ƔالƱال Ƙراƥǀƕ Ʊƕو  ترتǊعيتƼاƥ  و Ʊƕيرت Ǉني معيǌم ƭƮƤت ƥكيƋت Ǐعل ǊƮرơ

ƴالسياسة العامة للمجتمƕ  ة وƮاƤ ةƽƮƕ ǐƥاƮو ا, النمو االقتǌƼ ƥاƥعƎƕ ومǀي ǐƦل

المتوقƴ مǇ و  مǌنيا للǀيام ƥƕورǋا المنوǌƕ Ʊاو  الموارƥ الƕشرية المǋƌلة اجتماعيا

  تعمل علǏ توجيǌǌاو  المجتمƦ ƴلǁ اǇ المƥرسة تǀوم ƕاكتشاƻ قƥراƘ التǚميƦ مƕكرا

قƥوƖ و  مǇ قيم ومƛل عليا الكƽاءƖ مǚƤ Ǉل ما يƥǀمǊ المعلمو  تنمية ƥواƼعǌم للعملو

ǐƦتơعلميا اجتماعيا ي Ʀعا التلميƕ  يا وǀلƤ , ايمǌية عملية اجتماعية "كارمانƕر الترƕتعت

  2".وسيلة المجتمƴ للضƱƕ االجتماعي و  ƥينامكية
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ǃǐاǊǆاǄكار ǌلد ƕǐƓالتر ǃوǊƻǄƺ وركايمƥ Ǉكل م Ǉع ƻتلƤو  ي Ʀƍ ƨارسونƕ

Ǐلƍ ƻƥǌا عملية اجتماعية متكاملة تǋرƕم يعتǋوارƥممارسة أ Ǐم علǌƕريƥاالجتماعية  ت

Ɵنجاƕ مǌالعمليةو  المتوقعة من ǉƦǋ ƷراƼ يƼ و  ال تتمƘممارساƕ Ʊƕو  أنما ترت Ƙاجياơ

 ǉƥراƼة االجتماعيةو  ,أƑم عملية التنشǌƽو  ل ǐƦال ƴيعة المجتمƕƱ ليلơت ƔلƱتتم يت ƻكي

ǊجلǕ االجتماعيو  تعمل ǊƑناƕ يعةƕƱ  ياوƼاǀƛ Ɩƥƥاالجتماعية المم ƨالتي و  المراك

ƺسيش ƥراƼǖاالجتماعي ل Ʊيơي ضوء المƼ ǚƕǀمست ǉƥراƼƍ اǌل  

ومǋ Ǉنا يركƨ كارمانǌم علǏ أǋمية التƱƤيƱ الترƕوǐ الǐƦ اعتƕرǉ أساƩ تƥǀم 

ƴو  المجتمƥراƼǕا عملية اǌǀتسي Ǉأ Ɣيج ǐوƕالتر ƱيƱƤعملية الت Ɵو  لنجا ƥيƥơت

و شƮƤية اƼǕراƥ نمو  الƥيمǀراƱيةو  ةơاجاتǌم للرقي والتƱور Ƽي Ʋل انتشارا لơري

Ʀǋ لƲ يƼǉ ساسيةǕا Əƥاƕو  الم ƴالمجتم ƥراƼأ Ƙيƕ ƾاƽات ƥوجو Ǐلƍ ǐƥƌالتي ست

Ƽاالجتماعية المتوا Əƥاƕيم والمǀال Ǐعل ƥơالواƾ ƴل المجتمƤاƥ  التكامل و ƾيǀơم تƛ

الƱرƾ و  اǕساليƔو  تƥơيƥ المơتوǎ الترƕوǐو  االجتماعي لƥƤمة أƥǋاƻ الترƕية

ƕوية المناسƕالتر ƴيعة المجتمƕƱة لل.  

Ƽرويƥ يرǎ أǇ الƽƱل Ƽي السنيǇ اǕولǏ مơ ǇياتǊ يتمƛل اǕسلوƔ االجتماعي 

 ƥơأو التو ƫل عملية التعايǚƤ Ǉا مǌيƼ ƫة التي يعيƼاǀƛي الƼ مƑاǀ1.ال    

 ǊيتƮƤمكونا لش ƠƕƮت ƚيơƕ رƤƈ ƭƤش Ƙل سماƛيتم Ǉƍ Ǌا يمكنǌلǚƤ Ǉوم

وƦلƎƕ ǁعاƖƥ تشكيل ملوكǊ علǏ ضوء السلوƦ ǁاتǌا Ʀƍ يتعلم كيƽية ƯƽƤ التوتر 

Ǌاجاتơ Ƴاƕة إلشơناج ƜƦتار نماƤو يǌƼ ǇريƤǓا Ü ماǌنǕ Ǌيƥوالƕ Ǉل يستعيƽƱال ǚƛمƼ

Ɩكرƕالم Ƙل السنواǚƤ ةǀلƱالم Ɩرƥǀال Ǉǚƛيم Ü رƛƋيت ǊƲơǚنƼ مةƥǀالمت Ƙي السنواƼ أما

Ü تعييناƘ تتم ال شعورياومعƲم ǉƦǋ الƕ Üتلǁ اإلنجاƨاƘ التي تتƾƽ مƴ رƕƹاتǊ الơالية

 ǐƦال ƻƥǌال Ǐول الƮي الوƼ ǉƥا ستساعǌأن ƥǀالتي يعت Ƙتار السماƤو يǌƼ مƛ Ǉوم

                                                 
1-  ، Ȱمسرية كامȨبيȖرية والتȚالن ƙب ȰفȖبدون طبعة ،  أساليب تربية ال،  ǡسكندرية للكتاɋص  2003، مركز ا،

 98ـ  97



 يةـالجتماعالتنـشǞة ا ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐الفصـȰ الǮـالث 

  
 

-114 - 

الƼ ƋƱƤي عملية التعليم ǇǕ الƽرƥ ال يƕ ƾƛما يتسم و  يرƼ Ɣƹيǘƕ Ǌعتماƥ علǏ المơاولة

Ǌƕ اƤǓر وأǇ عملية االƤتيار النǌاƑي يتوقƻ علǏ التعييǇ وعǚقتƯƽƤƕ Ǌ التوتر 

Ʈا للوǋƦƕة أو نƽƮال Ɯماƥاست Ǐلƍ ول.  

 Ǉم ƥيƥتراكم الع Ǐلƍ ƴية يرجƮƤي للشƑاǌناء النƕال ƥرويƼ رƕنا يعتǋ Ǉوم

ƭƤالش Ɩياơ Ǉاينة مƕمت ƘتراƼ يƼ ƚƥơي ǐƦال Ƙالتعيينا Ü يةƮƤش Ǉتعييƕ أƥƕي ƚيơ

الوالƥيǇ وتمتƼ ƥيما ƕعǚƤ ƥل عملية التوƥơ لتƮل ƍلǏ أولǁƑ الƦيǇ يمƛلوǇ سلƱة 

Ƽ Ǉي المجتمƴ مǚƤ Ǉل عملية التنشƑة االجتماعية واǕساليƔ التي يتƕعǌا المجتمƴ الوالƥي

Ƽي استƥƤام الƛواƔ والعǀاƔ ويتƤƥل اǕنا اǕعلƕ Ǐاعتƕارǉ يمƛل سلƱة الرقاƕة ليجعل 

 Ǌيم مجتمعǀاعا لƮمن ƥرƽال.  

ومǇ المساƑل التي أƛارǋا ƼرويƼ ƥي مجال التنشƑة االجتماعية مǌƽومي الƕناء 

ركƼ ƨرويƥ علǏ مǎƥ استجاƕة الƽرƥ للمơرماƕ Ƙناء علƥ ǏراستÜ Ǌ تƽاعل االجتماعيوال

ƥرƽية الƮƤش Ǐا علǋرƛراسة أƥ ƥƮǀƕ ر االجتماعيةǋواƲالƕ Ǌتمامǋوا Ü Ǐعل ƨورك

اǕسرƖ التي تتكوǇ مǇ اƔǕ واǕم واالǇƕ واعتƕر العǚقة الǀاƑمة ƕيǇ الوالƥيǇ ساǀƕة 

الƤتيار والƔơ الǐƦ ينتǀل ƥƕورƍ ǉلǏ اƔǕ والƼ ǏاǕم ǋي موضوƳ اÜ لوجوƥ الƽƱل

 ƖسرǕا ƥراƼƍ اقيƕ.  

تƕارǉ مƽتاƟ نơو ǌƼم نƲرية عيرجƼ ƴرويƥ التǀمƭ الǏ ا: سيكولوجية الجماعة 

والجماعة ǋي مجموعة اƼǕراƥ تتكوǇ لƥيǌم الرواƱƕ االنƽعالية ƕيÜ Ǉ الجماعة ةƥينامكي

 ƥƑاǀأعضاء الجماعة وال.  

ƽرƥ مƥǀم لعƖƥ جماعاƘ تتƕ ƻƮرواƱƕ التوƥơ تƦƤƋ عǀ Ɩƥاǋ ƥƑو Ʀلǁ الالو

 ǏعلǕا Ǌلƛم ƥرƽني الƕوي Ƙاǋاتجا ) ǏعلǕنا اǕاء وتنوعا ) اƥر اقتƛكǕا ƜƦالنموƕ.  
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 Ǐل علƽƱال ǉƥيساع Ǉوالمعلمو Ǉيƥا الوالǌƕ ومǀي عملية يǋ ƥرويƼ ƥية عنƕوالتر

ƽا واقعيا وتǌوتوجي Ǌياتơ Ǌوتوجي ƖƦأ اللƥƕم Ǐلي علƤالت Ɩارƛل واǋي التساƼ ƱراƼاإل ǐƥا

 ǎرƤة أǌج Ǉم ǇارميƮال Ǉرماơوال Ƙƕاعية والكƼƥالميول االن.  

يعتƥǀ أǇ لكل Ƽرƥ أسلوƕا ƤاƮا ơيƼ ƘيǊ :  عǃǂ الƧƻǆ الƻردưǆ/ǎرƈ ƕǐدلر 

 Ǌقاتǚسية وعƽالن ǊراتƕƤالعضوية و Ǌاالتơنتيجة ل ǏولǕا Ǌي سنواتƼ ǊيتƮƤش

ǌƼو اǕسلوƔ الǐƦ يميơ ƨياتƼ Ǌي جوانǌƕا المƤتلƽة وما اƥǋǕاƻ التي Ü االجتماعية

Ü جƨء مǇ توجǊ مشاعرǉ وأơاسيسǊ وتƮرƼاتǊ الراǋنة ƍاليرمي الƽرƍ ƥلǏ تǀơيǌǀا 

وترمي ƍلǏ اكتساƔ الǀوƖ والسيƱرƖ وتƋكيƥ شƮƤيتǊ وتƋكيƦ ƥاتǊ لƕلوƷ الƽرƥ مكانة 

. ǀơيǀية أو وǋمية Ü اƥية أو معنويةعالية تساعǉƥ علǏ تجاوƨ الƮعوƕاƘ والنǀاƭƑ م

وǋو ما يتيƠ الƽرƮة للƽرƕ ƥاكتساƔ أسلوƔ الơياƖ الƤاǊƕ ƭ ويعكƱ ƩريǀتƼ Ǌي 

 Ǌياتơ يơر نواƑوسا Ǌمǚơي أƼو ǁعال والسلوƽكير واالنƽا . التǌلة التي يسوقƛمǕا Ǉوم

ƛم ƖسرǕا ǐول أǕا Ǌي مجتمعƼ لƽƱال Ǌالمعنوية التي تواج ƾƑالعوا Ǉلر عƥأو أ ǊولƱ ل

ǉرƮق Ü ليلƥرجة التƥو ǊوتƤƍ Ǉيƕ Ǌيتƕا ترƦوك Ǌتƛأو أنو ǊكورتƦو Ǌمامتƥ أو Ǌجمال

ƼالƽƱل عنƥما يƋتي ƍلǉƦǋ Ǐ الƥنيا يراǋا مسƤرƖ لǊ ويơضǏ . والƲروƻ التي يمر ǌƕا 

 Ƙǚƕǀوال Ǉتضاơي الرضاعة واالƼ Ɣير الجو المناسƼتو Ǉم ƖسرǕتمام اǋا ƨمركƕ

ويتƺير Ʀǋا السلوƕ ǁمجرƥ مجيء ƽƱل Ƥƈر تستƕǀلÜ Ǌ ة والعƻƱوالơناǇ والƔơ والرعاي

اǕسرƖ ويƥƕأ الƽƱل اǕول يشعر ƕوجوƥ مناƼسة ơاƕ ƖƥينǊ وƕيǇ أƤيǊ قƥ يƮل ƍلƥ Ǐرجة 

ويƦǋ ƠƕƮا ơƍ ÜساƩ الƽƱل اǕول ƕالơرماǇ مǇ جميƴ االمتياƨاƘ التي كاǇ يơضǌƕ Ǐا

مما قƥ يƛير ƼيÜ Ǌ يƥ الƦاƘالموقƻ الجƥيƥ يتعارƯ مƔơ ƴ التƽوƾ والسيƱرƖ وتƋك

مǀاومة ومشاكسة قƥ تƼƥعƍ ǊلǏ العوƖƥ الǏ مƲاǋر الƽƱولة اǕولǏ كالعوƍ ƖƥلǏ الƕكاء 

وتتوقƻ عوƖƥ الƽƱل ƍلǏ مƲاǋر Ü الƣ...والƮراƢ والتƕول وعƥم الƥǀرƖ علǏ السير 

ǊتƑƥǌوت ǊنتƋمƱو ǉارƕاعت ƥور Ǉيƥالوال ƻموق Ǐال Ǌل ǐƥالعا ǁالسلو.  
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Ǉأ ƥلر يريƥي  وأƼ لƤƥم يتǌعامل م ǊوتƤƍ Ǉيƕ لƽƱال ƨمية مركǋأ Ǐعل ƥكƌي

 ƻتلƤل تƽƱية الƮƤش ǇتكوƼ ǎرƤعوامل أ Ǐلƍ ةƼاإلضاƕ لƽƱية الƮƤش Ǉتكوي Ǌتوجي

ơƕسƔ ترƕيتƼ Ǌي اǕسرƖ وơسƔ اƤتƻǚ الƕƤراƘ المتميƖƨ التي يمر ǌƕا كل ƽƱل 

 ƖسرǕي اƼ عضوا ǊƽƮوƕ1.  
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 .مربية التربية التحضƘية: ǭالǮـا 
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  ƕــاƓ ǃالطƻولـور اǉǗتǄــتط

يعوƥ االǋتمام ƕالƽƱولة ƍلǏ الǀروǇ التي مضƼ Ƙمنƥƕ Ʀء الơياƖ علǏ اǕرƯ اǋتم 

مǇ العيƫ  ااƕǓاء واǕمǌاƕ Ƙترƕية أƽƱالǌم ورعايتǌم وتƨويǋƥم ƕالمعرƼة ليتمكنوا

وƕمرور الƨمƨ ǇاƘƥ العناية واالǋتمام ƕاƽƱǕال وƱراƕ‘ ƾƑانسجام مƴ أƼراƥ مجتمعǌم 

ترƕيتǌم ƥǀƼ اǋتمƘ الترƕية اليونانية الƥǀيمة ƕمساعƖƥ الƽƱل علǏ تǀơيƾ نموǉ المتكامل 

ǇوƱǚƼأ ǁرƥأ ƥǀƼ ية والجماليةơلية والروǀالجسمية والع Ɣالجوان ƴجمي Ǉ429( م 

Ü347 (م وأ ƾوƱرس )384 Ü366 ƾ م (ƥونا Ɣريƥمية التǋأ  ǐƥأي Ǐال علƽƱǕية اƕترƕ

اƤتƮاƮييǇ يǌتموƕ Ǉالنمو الجسمي والعǀلي والƤلǀي عƱ Ǉريƾ اللعƔ والنơو 

  1.والرياضياƘ والموسيǏǀ والرسم

أما الترƕية الرومانية ƥǀƼ اǋتمƕ Ƙالناơية العملية اƦا كاǇ الƽƱل الروماني يتعلم 

عƱ Ǉريƾ اللعƕ Ɣاالستعمال الơروƻ العاجية مǇ عضام الơيواناƘ الǀراءƖ والكتاƕة 

 التي يلƦ للƽƱل لمسǌا ورƌيتǌا وتسميتǌا

 Ɩكرƕم Ǉي سƼ Ʃروƥأ الƥƕت ǇƋـƕ يةƕاƱƤية الƕالتر ƔơاƮ Ǉكوانتيا ƠƮن ƥǀƼ

وأوƕ ǏƮكل ما ينƽر منǊ الƽƱل واإلƼاƖƥ مǇ سنواتǊ اǕولƦƍ Ǐ ال يơتاƜ تعلم أƮول 

 Ǐلƍ الƍ ةƕلة الكتاƑسǕا Ǉار مƛاإلكƕ Ǉكوانتيا ǎƥال قوية كما ناƽƱǕا ƖاكرƦو ƖاكرƦال

وƍعƱاء المكاƘƉƼ والتƥرƜ مƴ الƽƱل Ƽي تعليمǊ الǀراءƖ والكتاƕة وعƥم اإلسراƼ Ƴي 

ǁلƦ.2  

الرساالƘ السماوية ƨاƘƥ العناية واالǋتمام ƕترƕية  وعلǏ تƱور اإلنسانية ومجيء

ƕاơترام اƽƱǕال وتكريمǌم والمساواƕ Ɩينǌم  اƽƱǕال ƥǀƼ ناƘƥ الرساالƘ السماوية

                                                            
،الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واɍعالن  ،بنȢازي        منهǰ رياȏ اɉطفاȯاملثاƆ معتوȧ ، حممد عبد القادر، - 1

 18ص1986
2 - ،  ǃعبد ا ȴǝالتربيةعبد الدا Ǹ58-57ص1959،مطيعة جامعة دمشق ،كلية التربية، دمشق ،  تاري 
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 ƖرƤǓنيا واƥال Ɩياơم للǋƥاƥعƍم وǌم وتعليمǌقǚƤأ ƔيƦǌت Ǐم والعمل علǌƕ ƾƼوالر

  .1وترƕيتǌم مǇ جميƴ الجوانƔ الجسمية والعǀلية واالجتماعية والروơية

كما شƘƥǌ العƮور الوسǏƱ نشاƱا واسعا Ƽي الƥراساƘ الƤاƮة ƕترƕية الƽƱل 

ƥǀƼ قƥم ....يǐƥ الǚƽسƽة الكƕار أمƛال الكنǐƥ والƽراƕي والƨƺالي واƽƱ ǇƕيلƹلǏ أ

Ƽي كتاơƍ Ǌƕياء علوم الƥيǇ نƮاƠƑ و أراء تơمل قيما ترƕوية ) 1111-1058(الƨƺالي 

 ǊƹراƼ Ƙل أوقاƺل وشƽƱال ƾǚƤأ ƔيƦǌتƕ تمامǋول االơ شكل أساسيƕ Ƙورơامة تمǋ

Əƥاǌالجميل ال Ɣاللعƕو Ǌل ƥيƽو مǋ ماƕ  ير وتنميةƺƮال Ǌجسم Ưتروي Ǐعل ƥيساع ǊنǕ

السرور Ƽي قلǊƕ وكƦلǕ ǁنǊ مريƠ مǇ تعƔ الƥروƼ Ʃي  وƤƥƍالعضǚتǊ وتǀويتǌا 

  .2المكاƖƋƼمǇ  واإلكƛارالكتاƔ كما نƕ ƠƮعƥم التماƼ ǐƥي عǀاƔ اƽƱǕال 

 ǇوƥلƤ Ǉƕ Ǉمơالرƥƕل ) 1406-1332(أما عƽƱية الƕي ترƼ ƻالعن ƔساليƋƕ ƥƥن ƥǀƼ

 ƠƮالتعليم ون Ǐل المعينة علƑام الوساƥƤاستƕ ƔالƱو Ɩسوǀوال Ɩƥالش Ǉع ƥتعاƕاالƕ

ومراعاƖ التƥرƜ والتوسƴ والتعمƾ والشمول واالعتماƥ علǏ اǕمƛلة الơسية Ƽي تعليم 

  .3اƽƱǕال

كƦلǁ شƥǌ عƮر النǌضة اǕورƕية تƱورا Ƽي الƽكر الترƕوǐ ونشاƱا ƕارƨا Ƽي 

ǐƥ كƕار المƽكريǇ والمرƕيǇ كƋمƛال اراسموƩ الƥراساƘ الƤاƮة ƕالƽƱولة علǏ أي

erasmus لƽƱية الƕي ترƼ أراء Ǌل Ƙكان ƥǀƼ Ǉراء كوانتلياǓ ǎƥƮ ǊƑأرا Ƙكان ǐƦال

 ƻروơة الƕة كتاǀريƱ Ǉع Ǌƕولة وكتاƽƱال Ɣأƥول أơ Ǌاتƽلƌي مƼ اǌضمن Ǌوتعليم

ƾ المشوقة ورسالتǊ عǇ الترƕية اǕولǏ الơرƖ لƽƱǖال ƥǀƼ أوǏƮ المعلم ƕاستƥƤام الƱر

                                                            
 60-59ص1971،دار الثقافة ، بريوت ،  تȖور النȚرياǧ واɉفكار التربويةالشيباƆ عمر، حممد التومي،  1
2  ، ȼاجلندي نزيǡعند العر Ȅالتربية وعلم النف Ǹمنشورات جامعة دمشق ، كلية التربية ، دمشق  تاري ،

 .101-100ص1996
   109-108ص نفس املرجع 3
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لƽƱǖال Ƽي ƕناء ơروƻ الكتاƕة وƮناعتǌا مما يسǌل عليǌم ǌƼمǌا وأوƕ ǏƮليǇ اǕم 

Ǌمتơا ورقة المعلم ورǌرسة وأناقتƥة المƼاƲون Ǌتƽوأل ƔǕا ƔيƱ1و. 

 Ʃكر كومينوƽالم ƨرƕ عشر ƴƕالسا Ǉرǀي الƼو)j-a.gomenus) (1592-1671 (

ة أƽƱالǇǌ الƺƮار كما Ʊور ƥروسا الǐƦ قƥم النƮاƠƑ والتوجيǌاƘ لǖمǌاƼ Ƙي ترƕي

ƕسيƱة ơول تعليم ƕعƯ اǕشياء كالơجارƖ والنƕاƘ والơيواناƘ واǕلواǇ واǕسماء 

وتعتƕر ǉƦǋ اǕشياء قريƕة ƕالƽƱل ومơيƱة Ǌƕ وǌƽƕمǊ لǌا يƠƕƮ مستعƥا للتعمƼ ƾيǌا Ƽي 

  .2المƥرسة

اول ƼيƱ Ǌرƾ كما ألƻ كتƕا عƥيƼ Ɩƥي الترƕية منǌا كتاƔ مƥرسة الƽƱولة الǐƦ تن

ترƕية الƽƱل Ƽي السنواƘ اǕولǏ مơ ǇياتǊ ونشر كتاǊƕ المسمǏ عالم الƮور Ƽي سنة 

1957  ǇيƦǌل Ǉكا ƥور ورسوم وأشكال وقƮ يƼ لƽƱلل ƻلƌي Ɣأول كتا ƥيع ǐƦوال

Ƹالƕ رƛأ Ǉيƕل الكتاƽƱراسة الƥ وơتمام نǋاال Ǌي توجيƼ3.  

) j.j.roussou )1712 -1778وƼي الǀرǇ الƛامǇ عشر ƱƤا جاǇ جاǁ روسو 

ƱƤواƘ كƕيرƼ Ɩي ترƕية الƽƱل ƥǀƼ سمي Ʊƕل ǀơوƾ الƽƱولة والمƥاƴƼ عنǌا ƥǀƼ اشتǌر 

 ǎكما رأ ƴالمجتم Ǉتي مƋي ǉƥساƼƍ Ǉير وأƤ ǊيعتƕƱƕ لƽƱال Ǉرا أƕل معتƽƱال Ɩراءƕ أƥƕمƕ

 Ǌسƽنƕ Ǌسƽن ƻيǀƛت Ǐرا علƥقا Ǌلية وجعلǀل العƽƱال ǎقو ƔيƦǌي تǋ يةƕالتر Ǉاية مƺال Ǉأ

  .4يơشو رأسƕ ǊالمعلوماƘ كما اعتƥǀ أǇ لơركة ولعƼ ǊƕاƖƥƑ أكƛر مǇ تعليمǊ الǀراءƖ ال

 ƨستالوƕ أماj.h pestalozz)1746-1827 ( Ǉية مƕأ الترƥƕت Ǉأ Ǐر علƮأ ƥǀƼ

الƽƱل وجعل مơ ǇاجاƘ الƽƱل وميولǊ واǋتماماتǊ مơورا للعملية الترƕوية وعمل جاƥǋا 
                                                            

  102-101عبد الداȴǝ مرجع سابق ص  1
 . 20املثاƆ معتوȧ مرجع سابق ص   2
اهرة ، اجمللس العرŸ للطفولة والتنمية ،القدراسة Ơليلية عن واقȜ رياȏ اɉطفاŽ ȯ الوطن العرŸعبد الرحيȴ جوزال ،  3

 1، ص  1989، 
،اجمللة  أǭر رياȏ اɉطفاȯ علɂ التحصيȰ اɉكادميي Ž املرǵلة االبتدائيةعǲاوي حممود ، أمحد أبو هالل ماهر حممد ،  4

 . 137،ص 1994،العدد األول ،املنضمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ادارة التربية ǩونس ،) 14(العربية للتربية ،اجمللد 
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ǀي والعǀلƤل الƽƱترقية نمو ال ǏلةعلƛمǕا Ǐعل ƥاالعتما Ɣوجوƕ ƠƮلي والجسمي ون 

 Ɣالمرك Ǐلƍ Ʊسيƕال Ǉوم ƥالمجر Ǐلƍ Ʃسوơالم Ǉال مǀال واالنتƽƱǕي تعليم اƼ سيةơال

  1.ومǇ العام ƍلǏ الƤاƭ وƼي Ʀلǁ مراعاƮƤ ƖاƭƑ نمو الƽƱل الƺƮير

انتشرƼ ƘكرƖ رياƯ اƽƱǕال ơيƚ اƼتتfroebel)1782-1852( ƠوعلǏ يƼ ƥروƕل 

وقƥ أمǋƋƕ Ǉمية اللعƔ والموسيƼ Ǐǀي ترƕية الƽƱل ) 1840(لƽƱǖال عام  أول روضة

 Ǉشياء وتكويǕة اƼمعر Ǉل مƽƱال Ǉما يتمكǌǀريƱ ǇعƼ Ǌواسơ تنمية Ǐما علǌرتƥوق

ƼكرƖ عǇ العالم الƤارجي كما Ʈمم ƥǋايا وألعاƻƥǌƕ Ɣ مساعƖƥ الƽƱل Ƽي الƮơول 

  .2علǏ المعرƼة

Ƽ ǏƮي مجال الترƕية قƕل المƥرسة االƕتƥاƑية التي ƕياجيǊ وأơƕاƼ ǊƛواƥƑ ال تơ وقƥم

  3.كاǇ مǇ نتاƑجǌا التƺير الجƦرƼ ǐي أƥǋاƻ تلǁ المرơلة وƼي مناǋجǌا وأنشƱتǌا

وقƥ تناول كƛير مǇ المرƕيǇ والƕاƛơيƼ Ǉي ƥراستǌم ƮƤاƭƑ اƽƱǕال ونموǋم 

تستƾơ وجميعا أكǉƦǋ Ƙƥ المرơلة التي تتƛƋر ƕالعوامل المơيƱة ǌƕا ƕشكل يجعلǌا 

 4.العناية واالǋتمام

ƕǐǄالرس ƫوƬǆال üǘƢ ǅǄ ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر 

- ƕـــǐǄالرس ƫــــوƬǆال:   

ƘƥŇƥơ اإلƱار الǀانوني و مǌام و أƥǋاƻ التعليم  1976أƼريل  16أمرية  – 1

ǐضيرơالت.  

  .تƌكƥ علǏ أǋمية الترƕية التơضيرية 1984 وƛيǀة توجيǌية ترƕوية سنة – 2
                                                            

1 -Ɔاملرجع السابق ،ص  املثا، ȧ20معتو 
 . 158-157عبد الرحيȴ جوزال ،مرجع سابق ، ص - 2
 .177ص 1982، منشورات جامعة دمشق ، كلية التربية ، دمشق ،  التربية قبȰ املدرسة االبتدائيةسنقر صا حلة  ،- 3
4 - ،Ɩم źɍلة االبتدائيةالداǵاملر Ž Ȱالتحصي Ž ȯطفاɉا ȏر رياǭرسالة ماجستري غري منشورة جامعة دمشق  دراسة أ،

 10،ص  1940،كلية التربية ،دمشق، 
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ƘƥŇƥơ أƥǋاƻ النشاƱاƘ و  1990مرجعية للتعليم التơضيرǐ سنة وƛيǀة ترƕوية  - 3

ǐضيرơسم التǀلل ǐƥضاء الماƽيم الƲية تنƽو كي Ɵترǀالم Ɲرنامƕل و الƽƱال Ơملم.  

« الƥليل المنǌجي للتعليم ما قƕل المƥرسي : تƘơ عنواǇ 1996وƛيǀة منǌجية سنة  - 4

  .ƴ نماƜƦ تƕƱيǀيةشملƘ معرƼة ƽƱل سǇ ما قƕل المƥرسة و Ʊريǀة المشروƳ م

  .2004المنǌاƜ و الƥليل التƕƱيǀي لمنǌاƜ الترƕية التơضيرية سنة  - 5

  )سنواÜ6  Ƙ 3( وƛيǀة الƮƤاƭƑ النماƑية للƽƱل Ƽي مرơلة الترƕية التơضيرية  - 6

مƥونة اƛǕاƚ و الوساƑل الترƕوية الƤاƮة ƕالترƕية التơضيرية الƽرƥية و الجماعية  - 7

  ) Ƽ2006ي الساơة الƮاƥرƖ سنة (  و الƤارجية) الǀسم Ƽضاء ( الƥاƤلية / 

8 -  ƣتاريƕ ƖرƥاƮ ضيريةơية التƕالترƕ ةƮاƤ ويةƕيمية ترƲير تنƕاƥريل  20( تƼأ

2008  (ƻاƥǋǕو تشمل ا Ü يرƱƋو الت ƚيƛƋال و التƽƱǕقسام و تسجيل اǕا ƠتƼ يةƽو كي

  .و التكويǇ و توƨيƴ الƨمǇ الƕيƥاƹوجي 

9  - ƕ ةƮاƤ ةǀيƛضيريةوơية التƕضاء قسم الترƼ يمƲشكال تنƋ  ƭوƮالن ǉƦǋ Ɩراءǀƕ و

ǐضيرơالتعليم الت Ǐعل ƥكƌاية تƥƕ اǋƥنج  ƾƑاƛليل و الوƥو ال Ɯاǌمجيء المنƕ Ǉو لك

ƕل و أكƘƥ الوƛاÜ ƾƑ تƱوŇر مǇ مǌƽوم التعليم ƍلǏ مǌƽوم الترƕية التي تلتǌا نجƥ المǌƽوم

  .ƮƤية الƽƱل قƕل االعتناء ƕالجانƔ المعرƼيعلǏ االǋتمام ƕالجانƔ الترƕوǐ إلنماء ش

 Ƙجراơ يƼ العمر Ǉامسة مƤال Ǉال سƽƱǕ Ơضيرية تمنơية التƕالترƼ و عموما

تƤتلƻ عƹ Ǉيرǋا ƕتجǌيƨاتǌا ووساƑلǌا ơƕيƚ تنƲر ƼيǊ المرƕية للƽƱل علǏ أنǊ ال يƨال 

 تơضيرا ةاǕسري ǚƽƱ ال تلميƦاÜ و مƛ Ǉم Ƽالترƕية التơضيرية ǋي استمرار للترƕية

  .الǀراءƖ و الكتاƕة و الơساƔ للتمƥرƼ Ʃي المرơلة المƕǀلة مكتسƕا مƕاǎƥء
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  1التƮƟـǐـرƕǐ الترǐƓـƕوǊǄاǉƈ  ǃداف

المƌرƼ Ƣي  08/04جاء Ƽي الǀانوǇ التوجيǌي للترƕية الوƱنية رقم 

23/01/2008 Ɩƥي المــاƼ38 ما يلـــي:  » ƕǂƟرǄال Ǐǉ ƕǐرǐـƮƟالت ƕǐƓالتر

ƕدرسǄال üƓƽ اǄ ƕǐƓترǂل ƔرǐƢاأل ÛرņƮƟت Ǐالت Ǐǉو  ǃǉارǄعƈ Ɲتتراو ǅǐالذ üاƻاألط

 ǅǐƓ05 06و ǏƏتداƓǗا ǃǐǂƴالتƓ ƼاƟلتǘل Ɩواǆس«  

  ƔادǄال Ǐƺ اņǄƈ39  Ǎǂع ņƫǆ دƾƺ »Ǎإل ƫـوƬƢالƓ ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓدف الترǊت:  

  .ƽƕضل أنشƱة اللƃعـƔ الترƕـوǐالعمل علǏ تƽتƠ شƮƤية اƽƱǕال  -

راƘ اعƱ Ǉريƾ اللƃعƔ مـǌـÜ السيŇمـا ƎƕكساǌƕمÜ توعيتǌم ƕكيانǌم الجسمي -

  .ơـسŇـيـة و ơركـية 

  .ƹـرƩ العاƥاƘ الơسنة لƥيǌم ƕتƥريǌƕم علǏ الơيـاƖ الجماعيـة -

مǇ النشاƱاƘ  مǚƤ Ǉل وضعياƘ التواƮل المنǀƛƕةÜ تƱوير ممارستǌم اللƺƃوية -

ơترǀالمƔعƃالل Ǉة وم.  

نشاƱاƍ  Ƙكساǌƕم العناƮر اǕولǏ للǀراءƖ والكتاƕـة والơساƔ مǚƤ Ǉل -

  .مـشـوقـة وألعاƔ مناسƕة

  .التنشƑة االجتماعيةالمساǋمة Ƽي  -

   .الوƮول ƕالƽƱل ƍلǏ استكشاƍ ƻمكاناتǊ وتوƲيǌƽا Ƽي ƕناء ǌƼمǊ للعالم 

 Ʃرƥللتم ƥاƥاإلع.    

علǏ أƥǋاƻ واضơة ومƖƥƥơ ومǇ أǋم أƥǋاƻ  الترƕǐƓ التǐƮƟرƕǐيجƔ أǇ تǀوم  -

رياƯ اƽƱǕال ǋي تلǁ اƥǋǕاƻ التي تستجيƽƕ Ɣعالية لơاجاƽƱ Ƙل الروضة التي 

  :تتمƛل Ƽي المơاور التالية
                                                            

 8،ص2008القانوȷ التوجيهي للتربية Ûوزارة التربية الوطنية، - 1



 Ȝالرابــ Ȱيــة  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐الفصƘالتربــية التحض 

 

-123- 

1-  ƟǄـالüالجسمي :ور األو ǉنمو ǊاتƦ لƽƱالƕ Ʊƕيرت Üليǀالع Üاالجتماعي Üينيƥال Ü

  .الƽني والơركي

2-  ƟǄـالǏǆاƙنمو الشعور  :ور الƕ لƮاجتماعية قومية وعالمية تت ƻاƥǋƋƕ Ʊƕيرت

  .الوƱني

3-  ƟǄـالƘالƙية :ور الƑاƥتƕلة االơللمر ƻة والتكيƑيǌالتƕ Ʊƕيرت. 

4-  ƟǄـالƲƓور الرا: ǊتƑيƕ مةǚوس Ǌمتǚل وسƽƱال ǇمƋƕ Ʊƕيرت. 

5- ƟǄـالƧǄاƢالعلم والعمل :ور ال Ɣơ ول تنميةơ يمǋاƽتنمية المƕ Ʊƕ1يرت 

6-  ǉƦǋ لǚƤ Ǉوم  Ǐلƍ العلماء Ǉم ƥيƥالع Ɣسơ الروضة تعمل Ǉأ ƥاور نجơالم

ƾيǀơت:  

 :üƻـالǄساǏƺ ƕǄǉ تƼǐƾƟ التǆشƕƏ اƜǗتǄاعƕǐ لǂط  -1

Ǉƍ عملية التنشƑة االجتماعية ǋي عملية ƍنسانية مƮǀوƖƥ وǋاƼƥة وǇƍ مǇ أǋم 

 ƘراƕƤعل الƽƕ اجتماعي ǇƑكا Ǐلƍ Ɩƥالوال ƥعƕ يولوجيƕ ǇƑكا Ǉل مƽƱويل الơا تǌاياتƹ

 ÜاǕسرƖة اجتماعية ǋي Ƽي ƹالƔ اơǕياǇ اإلنسانية التي يكتسǌƕا ơƕكم تواجƼ ǉƥي جماع

ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓرسة الترƥم المƛ. 

الƽƱل ويتƛƋر ƼƋƕراǋƥا ويǀلƕ ƥعƯ مǇ سلوكياتǌم  وƼي ǉƦǋ الجماعاƘ يتƽاعل

ƭاƤال Ǌا عالمǌللơوار يƥƋكل ما  .وكƕ ة االجتماعيةƽƮال Ɣل ويكتسƽƱال ƔيكتسƼ

Ǉضل ألواƽƕ معاني Ǉم Ǌملơت Üاǌƕ ǉƥويƨوية التي يتم تƕالتر Əƥاƕيم والمǀال.  

 .ơ2يƚ يتضƠ أǇ عملية التƕƱيƴ االجتماعي تنمو ƕجǚء Ƽي مƌسساƘ رياƯ اƽƱǕال

                                                            
 58،ص 2003. ،القاهرة, ،الدار املصرية اللبنانية العربية واɉجنبية نȚم رياȏ اɉطفاŽ ȯ الدوȉȯبȰ بدران،  1

،على ȑوء Ǚستراǩيǲية التربية العربية ، املنȚمة  Û خȖة تربية الȖفȰ العرŽ Ÿ سنواتȼ اɉوƂسعد مرسي أمحد وǹǓرون   2
 .11ص  1996العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ǩونس ، ǡ ط 

 



 Ȝالرابــ Ȱيــة  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐الفصƘالتربــية التحض 

 

-124- 

Ƽي تǌيƑة  ا يكشƻ الƥور المنوƕ ƱالمرƕيةرƮ Ʃور شتǏ منǌا مأيǇ يتعلمǌا الƽƱل ويما

ƻروƲول  الơ ƨالتمرك ǉاتجا Ǉم مǌويلơت Ǐال علƽƱǕا ƥالتي تعمل وتساع ƾƼوالمرا

Ǉالمشاركة والتعاو ƔلƱة التي تتƱنشǕكممارسة ا ƘاƦال.  

 Ǉالروضة مƕ ǚƛمم ƴالمجتم Ǌمƥǀلتشكيل ما ي Ƌيǌل مǀơ ةƕاƛمƕ لة الروضةơمرƼ

Ʊار الǐƦ يجƔ أǇ تكوǇ عليǊ معايير وقيم وǀơاƾƑ تƴƕƱ وجوƥية الƽƱل وترسم لǊ اإل

ǊيتƮƤش.   

1- ǏǄسƜو الǄǆال Ǎǂع ƔساعدǄال:   

كما تƻƥǌ مƌسساƘ التعليم ما قƕل المƥرسة للعناية ƕجسم الƽƱل وơƮتǊ وƦǋ ƦƤƋƕا 

  :الƕƋƕ ƻƥǌعاƥ عƖƥ منǌا

ƈ -  لƽƱة الơƮƕ العناية:  ƱƑوالوسا ƖسرǕالروضة وا Ǉيƕ ولية مشتركةƌي مسǋو

 ƴالمجتمƕ Ɩƥية الموجوơƮال. 

وƦǋا مǚƤ Ǉل قواعǋƥا وأƮولǌا وتƥريƔ الƽƱل علƕ ǏعƯ  :الǆƴاƓ ƕǐالتƸذƕǐ  - ب

  .1العاƥاƘ الƦƺاƑية

ويشمل العضƘǚ الكƕرǎ والƺƮرǎ التي تمكǇ الƽƱل مǇ الǀيام  :تƕǐǄǆ الƖǘƮƴ - جـ

 .ƕƕعƯ اǕعمال التي تتƱلƔ مǌارƖ يƥوية معينة

üƻالط ƧواƟ ƕǐƓة  :د ـ ترƑيǌتƕ ǁلƦو ǐل منستورƕروƼ Ǌƕ ǎƥرار ما ناƹ Ǐا علƦǋو

أƽƱال الروضة ومǋƥم ƕمجموعة مǇ الƥǌايا واǕلعاƔ التي تعمل علǏ تنمية ơواسǌم 

ƴكالسم ÜرƮƕوال ÜƩاللم Ü يمƥǀعي تƥا العمر يستƦǋ يƼ لƽƱكير الƽت Ƙاƨممي Ǉأ ƚيơ

ة مƕنية علǏ الƤاƮية مǇ الƕƤراƘ التعليمية التي تتم ƥاƤل المƌسساƘ واǇ تكوǇ الروض

ǊيƼ Ɣوƹالتعليم المر ƾǀơيت Ǐتơ لƽƱكير الƽت.  

                                                            
  11سعد مرسي أمحد وǹǓرون ، مرجع سابق ص- 1
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3- ƕولƾƴǄ ƔورƬƓ üƻالط ƖاƜاǐتƟا ƕǐƓǂالعمل  :قال مكار نكو :ت Ǐمعن ƾعم Ǉƍ

 .1:الترƕوƼ ǐي اƤتيار االơتياƱاƘ اإلنسانية وتنميتǌا ورƼعǌا ƍلǏ سماƤ Ƙلǀية

تعمل علǏ جعل اơتياجاƘ أÜ Ǉ وعلǏ مƌسساƘ الترƕية قƕل المƥرسة االƕتƥاƑية

الƽƱل ورƕƹاتǊ متواǀƼة مƴ اإلمكانياƘ المتاơة Ƽي ơيǇ كƛيرا ما تعجƨ الترƕية اǕسرية 

 ƥل التي قƽƱال Ƙاƕƹية رƕيل تلƕي سƼ مǌسƽأن Ǐير علƕالتع Ǐلƍ اءƕǓا ƋيلجƼ ǁلƦ Ǉع

 Ʃالعكƕو Ǉيƥالوال Ƙمكانياƍ Ǉم Ǐو أعلǋ ما ǇوƕلƱال يƽƱǕمة مما يجعل اƨال Ǉتكو

  .ơيانا قƥ يơرمونǊ مǇ أƕسǀơ ƱوقƼ Ǌي الơياƖ كơرية اللعƔأ

4- ǏدرسǄال ǃǐǂƴتǂل üƻالط ƕƏǐǊت:  

لƥǀ أƕƛتƘ اơƕǕاƚ متاƕعة الƽƱل Ƽي المƥرسة االƕتƥاƑية ƕنجاƟ يكوƦƍ Ǉ أعƥ الƽƱل 

Ƽالرياƕ Ưما تƨوƥ الƽƱل مǇ مǌاراƘ وƕƤراƘ عƱ ǇريÜ ƾ قƕل التơاقƕ Ǌالمƥرسة

Ɣاللع ƥناء وƺوالرسم وال Ǉة وتكويƺتعلم الل Ǐعل ǉƥتساع Ɣساơة والƲơǚالم Ʃرو

Ǌوأسرت Ǌأم Ǉال عƮƽنǚعاليا لƽان ǉƥوتساع ƥعƕ يماƼ رسيةƥالم ƖرƕƤ2 .ال  

 Ǉيكو Ɩترƽال ǉƦǋ يƼ لƽƱال Ǉو أǋ ميةǋǕاية اƹ يƼ أمر Ǐلƍ Ɩر اإلشارƥنا تجǋو

ǇيƨƤوالت Ɣسرعة االكتساƕ ǁلƦك ƨويتمي Ǌل ǏƱال كل ما يعƕǀا الستƥي  مستعƼ ƴƕƱما يƼ

Ʈر يƺƮي الƼ يلةƤالمƥعƕ يماƼ لƽƱال ƖاكرƦ Ǉم ǊƼƦơ Ɣ3ع.  

  

  

 

                                                            
1  Carol-Secfeldt , A  curriculum for  presch ools , Charles E.Merill 
publishing Co, Columbus,1980(Second edition),p.12. 
2 - Victor Lec and David Zeldin , Planning in the curriculum, H odder and 
Stoughton (in association With the open University) G.B.1987,p.92. 

3 - Ȥȉهدى الناȯاالطفا ȏرياÛ ,القاهرة، ،دارالفكر ا ،Ÿ51،ص 1997الطبعة الثانية،‘لعر 
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5ǈتǐƬƢش ƕǐǄǆوت üƻالط Ɩداداƴاست ƕǐǄǆـ ت :  

 Ǉناء وتكويƕǕية اƕي ترƼ عاال وواعياƼ اماǌسƍ مǌام تسƨاإلل Ǉل سƕية قƕالتر Ǉƍ

الƥور شƮƤيتǌم وأكƘƥ اơƕǕاƚ أǇ السنواƘ اǕولƼ Ǐي تكويǇ الƽƱل وترƕيتǊ لǌا 

 .1تنمية شƮƤيتƼǊ الكƕير

6-   üƻالط Ɩاƽǘر عǐتطوƕǐاعǄتƜǗا:  

 ǉƥر وتساعƤǓل اƽƱالƕ تمǌي ƻل كيƽƱرسة تعلم الƥل المƕية قƕالتر Ƙسساƌم Ǉƍ

 ǏعلƜماƥاالن  ƘاƦول الơ ƨالتمرك Ǉريجي مƥالت ƭلƤا والتǌليƍ ي الجماعة واالنتماءƼ

 Ơي تتيǌƼ Ǌولياتƌمل مسơوت Ʊاƕانض Ǉم ǊƕلƱالعمل الجماعي وما يت Ǐلƍ Ɵوƨوالن

لƽƱǖال ƼرƮة اللǀاء وƍقامة عǚقاƘ مǇ نوƳ جƥيƥو علǏ أساƩ المعرƼة المتƕاƥلة 

ƕ ƱǀƼل ال ƥƕ مǇ أǇ ينشƥƮ ƐاقاƘ مƴ والƥƮاقة ƼالƽƱل ال يكƽيǊ أǇ يƤتلƱ مƴ الكƕار 

 ǉم مستواƑǚالتي ت Ƙاجاơوال Ƙتماماǋجو اال ƫليعي ǉعمر Ǉال مƽƱ2أ.  

وقƥ أǌƲرƕ ƘعƯ الơƕوƚ أǇ أƽƱال رياƯ اƽƱǕال يتƽوقوǇ عǇ سواǋم ممǇ لم 

ويكوǇ تواǌǀƼم االجتماعي " التƽكير Ü الƦكاء" يلتǀơوا ǌƕا Ƽي معƲم نواơي الشƮƤية 

  3.ل ويكونوǇ أنشƱ جسميا وكƦلǁ أكƛر شعورا ƕاǕمǇاالنƽعالي أƼض

 Ǉم مƹالرƕƻاƥǋǕا  Ưعƕ ǁناǋ Ǉال أƍ ا للروضةǀƕا ساǋناƥƥالتي ع Ɩƥيƥالع

Ʃالعك ƥكƌالتي ت Ƙراساƥال Ü Ǉوني ونكسوƕ اǌƕ التي قام Ƙراساƥرار الƹ Ǐ1958عل 

 Ǉراوƕا  1961وǀƼال كانوا أقل تواƽƱǕا Ưور رياƥضروا لơ ǇيƦال Ǉأ Ǐلƍ ي تشيرǋو

                                                            
1  ، ȴحممد جاسȯاالطفا ȏريا ŽفولةȖوىل، , النمو والɍ47ص. 2004، مكتبة دار الثقافة، عمان ،الطبعةا 
 37، ص 1992، منشورات جامعة دمشق،   قبȰ املدرسة اɋبتدائية التربية،:صاحلة سنقر - 2
3 - ، ȴدي عبد العزيز ابراهيƭ التربويةموسوعة ȣ70، ص 2006.، 1، عامل الكتب ، القاهرة ط املعار.               
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ويمكǇ تƽسير Ʀلǁ أǇ اƽƱǕال الƦيÜ Ǉ ممǇ لم يơضروا ƥور رياƯ اƽƱǕال) نسƕيا( 

  .1سǇ لǌم ƤƥولǌاƤƥلوا رياƯ اƽƱǕال ƹير متواǀƼيǇ أǚƮ مƨ ƴمǌƑǚم الƦيǇ لم يت

 ƕǐǄǉƈƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ǃعا üشكƓ:   

تعƥ السنواƘ اǕولǏ مơ ǇياƖ الƽرƕ ƥاتƽاƾ معƲم المرƕيǇ والƕاƛơيǇ والعامليƼ Ǉي 

ǀơل الƽƱولة مǇ أǋم المراơل التي يمر ǌƕا Ƽي ơياتǊ وأƥقǌا وأƱƤرǋا وǋي التي تشكل 

الترƕية Ƽيǌا ơجر اǕساƽƼ Ʃي ǉƦǋ المرơلة تƥƨاƥ قاƕلية الƽƱل للتƛƋر ƕالعوامل المƤتلƽة 

تƥƥơ المرشơاƘ اǕساسية لشƮƤيتǊ وتتوضƠ مǚمǌơا الرƑيسية التي تơيǊƕ Ʊ كما ت

   2التي تترƛƈ ǁارǋا علǏ جميƴ مراơل ơياتǊ وتتركƨ عليǌا Ƽرƭ نجاƼ Ǌơي المستƕǀل 

  ƻتلƤم Ǉل مƽƱي نمو الƼ مة وأساسيةǌلة مơرسة مرƥل المƕلة ما قơمر ƥكماتع

Ƙراساƥ Ƙتƕƛأ ƚيơ يةƮƤلية والشǀالجسمية والع Ɣواي( الجوان Ǉماƨ1964 (و) ƥري

1968  ( Ƙكلما كانƼ ةƑيƕي الƼ سيةơال Ƙيراƛل والمƽƱنمو ال Ǉيƕ يةƕقة ايجاǚع ǁناǋ Ǉأ

 Ưريا ǇاƼ Ǌضل وعليƼل أƽƱنمو ال ƭرƼ Ƙكلما كان Ƙراƛƌالم ǉƦǌƕ نيةƹ لƽƱة الƑيƕ

اƽƱǕال Ƽي الوسƱ اǕكƛر تƛƋيرا Ƽي نمو الƽƱل مǇ جميƴ جوانƽƼ ǊƕيǊ تتƽتƠ الشƮƤية 

Ǐǀوتتل Ɩياơوال الƱ اǋيرƛƋل تƲعالة التي يƽية الơال ƘيراƛƋ3.الت  

Ǌولǀƕ ƥرويƼ ǐرأ ƨƨع ƥǀƼ رسة السلوكيةƥعيم المƨ ǇسƱأما وا:  ƘاƑراسة مƥ ƥعƕ

 عƥيƖƥ مǇ اƽƱǕال توƮلنا ƍلǏ رأينا الǐƦ يƌكƥ أƎƕ Ǉمكاننا أǇ نǀوǐ شƮƤية الƽƱل أو

                                                            
 233ص. 1995،  5، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة ، طعلم النفȄ ا لȖفȰحامد عبد السالم زهران ، - 1

،رسالة ماجستري غري منشورة جامعة   العوامȰ املǭǘرة Ž ادخاȯ اɇباǒ أطفاƬم Ž رياȏ اɉطفاȯجناح رمضان حمرر، - 2
 . 21ص  1999دمشق ، كلية التربية ، دمشق  ،

   78ص  1974، ، عمان ) 4(، رسالة املعلȴ ،العدد Ûمرǵلة ما قبȰ املدرسةالتوǭيق التربوي بوزارة التربية - 3
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Ǉنا أƥاǀاعتƕو ǉعمر Ǉامسة مƤال ƨيتجاو Ǉل أƕا قǌمƱơ  ƥرƽية الƮƤش Ƙسما

ǉعمر Ǉانية مƛاية السنة الǌي نƼ ƥƥơلية تتƕǀ1.المست  

ويƼ ƔǋƦرويƥ ومƥرستǊ التơليل النƽسي ƍلǏ أƕعƥ مƦ ǇلƦƍ ǁ يƌكƥ علǏ اƛǓار 

الƱƤيرƖ التي تتركǌا مرơلة الƽƱولة المƕكرƼ Ɩي تشكيل شƮƤية الƽرƥ وتكوينǌا وƼي 

 ƾريƱال ƥيǌةتمƕاƮǘسية والع لƽالن ƯمراǕاƕƥعƕ يماƼ ليةǀ.2  

ƼرياƯ اƽƱǕال ƕما توƼرǉ مǇ مناƢ ترƕوǐ وƍمكاناƘ تƥ ǐƥƌورا ƕارƨا وƼعاال Ƽي 

ƍكساƔ الƽƱل الƕƤراƘ االجتماعية الƨǚمة مǇ أجل ƍعƥاǉƥ ليƠƕƮ كاƑنا اجتماعيا 

 Ɵنجاƕ ليةƕǀالية المستơاالجتماعية ال Ɩياơي الƼ ƱراƤنǚمة لƨǚال Ɩƥالعƕ اƥوƨا متǀƼمتوا

ơت ǁلƦƕاالجتماعيةو Ɩياơوال Ɣللع Ǉي مكاǋ الروضة Ǉƍ ولǀال ƾيǀ .3  

ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƕǂƟرǄل ƕǐǄتاƢال Ɩاƅاƻ4الك  

1( ǐـــــــــوƽيــر الشƕالتع Ʊتاميـة لنشاƤال Ɩاءƽالك.  

  .يتƽاعل و يتواƮل Ƽي الوضعياƘ الơوارية والوƽƮية و السرƥية 

2(  Ʊتاميـــــة لنشــــــــاƤال ƖاءƽالكƖــــــــراءǀال.  

 Ƙالكلمــــــــا Ưعƕ ـــــــــرأǀي.  

  الكƽاءƖ الƤتامية لنشـــــــــاƱ الكتاƕـــــة )3

 .يتơكم Ƽي مƕاƏƥ الكتاƕة 

4( Ƙالرياضيــــــــا Ʊتاميـــــــــة لنشـــــاƤال Ɩاءƽالك  

                                                            
، ǬƜ ماجستري منشور مطبعة  رياȏ اɉطفاŽ ȯ اجلمهورية العراقية تȖورȽا ومشكالőامردان ،جنȴ الديȸ علي ، - 1

  5- 3، ص 1980الزهراء بȢداد ، 
،دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان   اƟاȽاǵ ǧديǮة Ž تربية الȖفȰحواƙǭ زيدان جنيب ،حواƙǭ مفيد جنيب ، - 2
 71،ص   1990،
، رسالة ماجستري غري فاȯفعالية طريقة لعب اɉدوار Ǚ Žكساǡ خƎاǧ اجتماعية Ž رياȏ اɉطصيال رانيا  رياض، - 3

 .92،ص  1998منشورة  ،جامعة دمشق، كلية التربية  ،دمشق  ،
4 -، ǰاألساسي ، اجلنة الوطنية للمناه ȴيةمديرية التعليƘالتربية  التحض ǯر ، منهاǝ8،ص2004،  اجلزا 
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 Ƙǚل المشكơ Ƙرياضية واستراتيجيا ƻمعار ƻيƲتوƕ ي مشروعاǌين.  

5( Ʊتامية لنشاƤال Ɩاءƽية العلمية و التكنولوجيــة الكƕالتر.  

  .ينجƨ مشروعا ƕتوƲيƻ معرǊƼ الƕيولوجية و الƽيƨياƑية و التكنولوجية 

  .الكƽاءƖ الƤتامية لنشاƱاƘ الترƕية اإلسǚمية و الترƕية المƥنية )6

  .يتعايƫ و ينƥمƼ Ɲي مƤتلƻ الƽضاءاƘ االجتماعية 

  .الكƽاءƖ الƤتامية ǕنشƱة الترƕية الƥƕنية و اإليǀاعية )7

  .يستعمل ƍمكاناتǊ الجسمية Ƽي مƤتلƻ الوضعياƘ الơركية 

  .الكƽاءƖ الƤتاميـــــــة ǕنشƱــــــة الترƕية الموسيǀية )8

  .يتجاوƔ مƴ اإليǀـاƳ و اللǇơ الموسيǀـــي 

  .الكƽاءƖ الƤتامية لنشاƱ الترƕيــة التشكيليــــــة )9

  .يوƍ ƻƲمكاناتǊ اإلƥƕاعية Ƽي انتاجاƘ تشكيليــة 

10( Ƥال Ɩاءƽيـــلالكƛو التم Ɵة المسرƱنشǕ تامية.  

  .يتواƮل مƴ اƤǓريƕ Ǉتمƛيل وضعياƘ مسرơية و ƥرامية 

ينƥرƜ الملمƠ ضمǇ منƾƱ نمو  ملمƠ الƽƱل Ƽي نǌاية مرơلة الترƕية التơضيرية

الشƮƤية و يǊƕ ƥƮǀ مجموعة الƽƮاƘ و الƮƤاƭƑ التي يتميǌƕ ƨا ƽƱل الترƕية 

مǇ أجل  التي تعƥ معرƼتǌا ضرورية للمرƕية التơضيرية Ƽي ǉƦǋ المرơلة العمرية و

Ɯاǌالمن Ǌليƍ وƕƮما ي ƾيǀơيما يلي .تƼ Ơا الملمƦǋ Ǐو يتجل:  

   ǏسƟال üاƜǄال Ǐƺ /ǏركƟال:  

  .ƕتناسƾ و ƥقة و مرونة) كلية و جƑƨية ( ينƦƽ أنشƱة مơ ǇركاƘ شاملة و ƥقيǀة  -

- Ǌƕ ةƮاƤ معالم Ɣسơ Ǉو المكا Ǉماƨي الƼ ƴيتموق.  

  .)الơسية و الơركية ( لƍ ǏمكاناتǊ الجسميــــة و ơـــƥوǉƥ يتعرƻŇ ع -
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  ǏǆداƜو الو ǏاعǄتƜǗا üاƜǄال Ǐƺ:  

  .تǊــيكتشـــƦ ƻاتـــǊ و Ƽرƥاني -

  .يتƕاƥل مشاعـرǉ و أơاسيسǊ مƴ اƤǓر -

الǀسم و      يǌƲر استǚǀليتǊ مƤ Ǉـǚل اǕلعاƔ و اǕنشƱـة و الơياƖ اليومية ƥاƤل -

  .Ƥارجǌا

- Ǌتماماتـǋوا Ǌاتــƕƹو ر Ǌو ميولــ Ǌاجياتơة لƕستجاǚمة لƑǚل المƑيستعمل الوسا  

   ǎــــوƸǂال üــــــاƜǄال Ǐƺ /ǏالƬتǗا:  

  .يتƚŇƥơ و يعŇƕر ƽƮƕــة سليمة -

- Ƙالكلمــا Ƙلوالƥمعانـي و م Ǐو يتساءل عل ƚơƕي.  

ينƾƱ ( الجملة / يستعمل الجمل االسمية و الƽعلية المƽيƖƥ متجـاوƨا استعمال الكلمة  -

  .)و يƥƮǀ جملة  كلمة

   Ǐــǂƾƴال üـــــاƜǄال Ǐƺ /ǏƺــرƴǄال:  

 و اǋتمامǊ و ƼضولǊ لمكوناƘ المơيƱ االجتماعي و الƽيƨياƑي و العلوم يǌƲر -

  .التكنولوجيا

- Ƙالمجاال ƻتلƤي مƼ ǉكيرƽت ƻƲيو:  )Ʃيمار Üƻيستكش Üيستعمل المعلومة Ü ƻƲيو

ǐƥǀكم النơال  Ƙǚل المشكơوي(  

 .يوƻƲ الƽكر اإلƥƕاعي -

Ü الǀياÜ    Ʃ الكميةÜ المƥǀارÜ المكاÜǇ الƨمǇ( :يǌƲر اللƕناƘ اǕولƼ Ǐي ƕناء المƽاǋيم -

Üجمơال Ǉƨالو Üالشكل Üةơالمسا Ǉاللو ÜƖƥالما Üالجمال ÜǇƨالتوا ÜƘوƮالÜ.(...  
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- ƕǐرǐƬƟالت ƕǐƓترǂل ƕǐـǄǂƴالت Ɩشاطـاǆال  

 ƠلƱƮاستعمال م Ǐعل ǇوƮتƤالم ƾƽشاط"يتǆال"  ƠلƱƮل المƥƕ"ƔادǄال"  ŇǇǕ

 ƠلƱƮاستعمال م"ƔادǄال"  Ċلƥينما يƕ ÜǇالمضامي Ǐنية علƕالعملية التعليمية المƕ يơيو

 ƠلƱƮشاط"استعمال مǆن "الƕ Ǐلƍ ƻƥǌوت Üاǋورơل مƽƱال Ǉعملية تعلمية يكو Ǐاء عل

ƻƥاǌم والƲالمن Ɣعƃالل Ǐعل ƥاالعتماƕ Ƙاءاƽك.  

  :تتمƛل أنشƱة الترƕية التơضيرية Ƽيما يلي

1- ƕǐƓرƴال ƕƸƁǂال ƕشطǆƈ:1  

 *ǎوƻر الشǐƓƴشاط التǆ:  

ƕǐƏاǊǆال Ɣƅاƻالك: ǐو üاعƻتǐƕǐوالسرد ƕǐƻƬوالو ƕǐوارƟال ƖاǐƴƮالو Ǐƺ üƬتوا.  

Ɩاƅاƻالك  ƕǐǂƟرǄالƖشراƊǄ ǃǂƴالتƖاǐتوƟǄال ǃǂƴالت ƖاǐƴƮو 

ǐ اورƟتüƬتواǐو  

ƲǄ األƽراǅ والǐƸر

  

-  Ǉع Ɣويجي ƟرƱي

  .اǕسƑلة

- Ɯرơ Ǉوƥ الكلمة ƦƤƋي.  

  .يǐƥƕ رأيا -

  .يơترم رأǐ اƤǓر -

-  ǇقراǕا ƴاور مơيت

  .والƺير

يوجǊ اإلنتƕاǉ نơو  -

ƔƱاƤالم.  

 . يƺƮي للƺير -

  

  .جمل اسمية ƕسيƱة -

  .جمل Ƽعلية ƕسيƱة -

-  Ƙواƥامأǌƽما :اإلست Þ Ǉم  Þ

  ǋ Þل

 –أنƘ  -أنƘ  - أنا  :الضماƑر -

  .ǋي -ǋو

        

  

 وقاƴƑ استǚƺل -

 Ɩياơاليوميةال.  

  .اإلستƕǀال -

- Ɩاƥالمنا.  

  . لعƔ أƥوار -

- Ɵالمسر 

ƩƑوالعرا.  

 

  

  

  
                                                            

1 - ، ǰاألساسي ، اجلنة الوطنية للمناه ȴيةمديرية التعليƘالتربية  التحض ǯر ، منهاǝ12،ص2004،  اجلزا 
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Ɩاƅاƻالك 
 ƕǐǂƟرǄال 

ƖشراƊǄ ǃǂƴالتƖاǐتوƟǄالǃǂƴالت ƖاǐƴƮو 

 ǏǄسǐƅاǐاألش 
 وǊƻƬǐا

  
  الكلماƘ المعƕرƖ عǇيستعمل  -
    .شيء ما  
- Ɣالمكتس ƥيƮالر ƻƲيو.  
- ƥيƮينمي الر .  
- Ơيوض.  
- Ɵيشر. 

  
  .جمل اسمية ƕسيƱة -
  .جمل Ƽعلية ƕسيƱة -
  ما Þ  :أƥواƘ االستǌƽام -
   Þ لǋ Þ ƻكي  
- ƘاƽƮال:  ÜيرƺƮ Üيرƕك

  .جميلÜ قƕيƱ ÜƠويلÜ قƮير
- ǇلواǕا:  Üƾرƨأ ÜƯيƕأ

  .أơمرÜ أƽƮر
-  ƻروƲǇالمكا:  Üوراء Üأمام

Ƙơت ÜƾوƼ.            
  .ليƩ -ما -ال :النƽي -
- Ɩأسماء اإلشار: ǉƦǋ ÜاƦǋ. 

  
-  ƥǋمشا ƻƮيو

معƕرƖ عǇ وضعية 
  .قريƕة مǇ الƽƱل

-  Ƴل المشروǚƺاست
كƱريǀة إلƛراء 

ƥيƮالر.  
-  Ƙل وضعياǚƺاست

 ǁلƦ ويتم ƨاƺلǕا ǁƼ
ƜواƼǕا ǎمستو Ǐعل. 

ǐسرد 

  
-  Ǌا عاشƛƥơ ƥل يسرƽƱال

 Ǌيơ لي أوƑالعا ǊƱي وسƼ
Ǌأقران ƴم.  

-  Ǐا علƥة معتمƮق ƥيسر
ƖورƮال.  

-  ƥعƕ ةƮق Ưيعر
  .سماعǌا

  .يتƤيل نǌاية قƮة -
ينƲم أƥơاƚ قƮة  -

 ƥعƕ ورƮال Ǐا علƥمعتم
  .تسويتǌا

  .سرƥ قƮة -
- ƚاƥơǕترم تسلسل اơي.  
 .يơترم ƨمǇ اƼǕعال -

  
  .جمل اسمية ƕسيƱة -
  .جمل Ƽعلية ƕسيƱة -
  .جمل اسمية مركƕة -
  .جمل Ƽعلية مركƕة -
كاƨ:  ÜǇمǇ الماضي -

Ʃلي.  
- ƻƱالع ƻروơ: Üو Üƻ 

  .ƛم
 :اǕسماء الموƮولة -

  .الÜǐƦ التي
- Ɯتجاơاإل Ƙواƥأ:  ÜǇǕ

 .لكي

  
يميل اƽƱǕال  -

كƛيرا ƍلǏ سرƥ ما 
وقƴ لǌم قƕل 

 ƾاơااللتƕ رسةƥالم
أو ما عاشوƼ ǉي 

ƳوƕسǕاية اǌن.  
تستƺل المرƕية  -

ǉƦǋ الوضعية الơية 
ƥالسر Ǐم علǌƛơلي .  

-  ƥǋل المشاǚƺاست
 ƥور لسرƮوال
اƥơǕاƚ التي 

ǐتجر. 
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 Ɣƅراƾشاط الǆ:  

ƕǐƏاǊǆال Ɣƅاƻالك: ǐرƾƈ ƖاǄǂالك ƭƴƓ.  

Ɩاƅاƻالك 
 ƕǐǂƟرǄال ƖشراƊǄ ǃǂƴالت ƖاǐتوƟǄال ǃǂƴالت ƖاǐƴƮو 

ƴرņف عǐǍǂت
ƕƓكتوǄ Ɩداǆس

  
يǌƲر Ƽضوال ơول  -

Ɣالمكتو.  
يتعرƻŇ علǏ نƲام  -

ƘاơƽƮال.  
  .يơاƲƼ علǏ ركǇ المكتƕة -
-  Ɣالكت ƻنƮوي Ɣيرت

ƴالمواضي Ɣسơ.  
  .يơترم الكتاƕة -
 
 
 
 
 

   

  
-  Ƙاƥالسن Ċل كلǚƺاست

  .المكتوƕة
الكراساƘ الƤاƮة  -

  .ƕالƽƱل
- ƭƮق.   
- ƥƑجرا.  
- Ƙǚمج.  
  .كتƔ اƽƱǕال -
 .رساƑل -

  
استǚƺل ركǇ المكتƕة  -

  . تƍ Ƙơشراƻ المرƕية
تكليƻ اƽƱǕال  -

 Ɣسơ Ɣالكت Ɣترتيƕ
ƴالمواضي.  

-  Ǉم ƜوƼ ƻتكلي
اƽƱǕال ƕعرƯ كتاƔ أو 

  .قƮة علǏ أقرانǌم
-  Ǉم ƜوƼ ƻتكلي

اƽƱǕال ǀƕراءƖ رسالة 
Ƙاƕالمناس Ǉة مƕمناسƕ:   

  عيƥ الƱƽر -
- ǏơضǕا ƥعي  
-  ƥơأ ƥǚمي ƥعي

ǇقراǕا 

ǐǍǂف عņرƴت
 ƖاǄǂالك

 ǊǆǐƓاالتƦǐǐǄ و

  
-  Ưعƕ Ǐعل ƻŇيتعر

  .الكلماƘ المƋلوƼة
يرƕ ƱƕيǇ الكلمة  -

ƖورƮوال.  
-  Ƙالكلما Ǉيƕ لƕاǀي

  .المتشاǌƕة
 .يǀرأ قراءƍ Ɩجمالية -

  
  . جمل ƕسيƱة -
 .كلماƘ مƋلوƼة -

  
اللƃعƱƕƕ Ɣاقاơ Ƙاملة  -

Ƙجمل أو كلما .  
  .تƽكيǁ وتركيƔ جمل -
المǀارنة ƕيǇ الجمل  -

  .المتشاǌƕة
-  Ƙالكلما Ǉيƕ ارنةǀالم

  .المتشاǌƕة
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  :الكتاǆ ƕƓشاط* 

  .تƟكƓǄ Ǐƺ ǃادƍ الكتاǐƕƓ :لكƻاƔƅ الǊǆاƕǐƏا

Ɩاƅاƻالك ƕǐǂƟرǄالƖشراƊǄǃǂƴالتƖاǐتوƟǄالǃǂƴالت ƖاǐƴƮو 

ǐƖركاƟ Ǐƺ ǃكƟت
ǃسƜال  

 

  
-  ƥيم عنǀيست

Ʃالجلو .  
. تƋكيƥ الجنƕية -

  
  :وضعية الجسم* 
- Ʃالرأ.  
- ƳƦالج.  
- Ǉالرجلي.  
- Ǉيƥالي. 

  
  :تموضƴ الجسم* 
-  Ǐعل ƳƦوضعية الج

ƥعǀالم.  
-  Ǉضم الرجلي

  .علǏ اǕرƯ ووضعǌما
-  Ǐعل Ǉيƥالي ƴوض

 .الƱاولة

ǐƖركاƟ Ǐƺ ǃكƟت
 الǐد

  
-  ÜǇيلو Üيرسم

ƱƱƤي ÜǇǋƥي.  
يǀلÜƥ يستƺل  -

  .الƽضاء
 

  :رسم ơر* 
  .ƱƤوƥ ƱاƑرية -
- ƱƤنيةơمن Ʊو .  
- ƱƤƖمنكسر Ʊو.  
- ÜيةǀƼأ Üيمةǀمست ƱوƱƤ 

  .عموƥيةÜ ماƑلة
 *Ǌرسم موج:  
-  ƱوƱƤال Ʃƽرسم ن

  .ƕمعلم
 .رسم أقواƩ وأشكال -

  :تمريناƘ يƥوية* 
رسم ƱƤوƼ Ʊي  -

  .الƽضاء
- Ɩورƕالس Ǐرسم عل.  
  .رسم علǏ اللƃوơة -
-  Ʃالكرا Ǐرسم عل

…  

ǐƕƓكتا Ǐƺ ǃكƟت
الكǄǂاƖ والƟروف

  
-  Ƙكلما ƥليǀت

  .شكǚ وكتاƕة
يكتơ ƔروƼا  -

 Ƙي وضعياƼ
 ƘواƥƋƕة وƽتلƤم

 .مƤتلƽة

  
  .كلماƘ مƋلوƼة -
 *ƻروơال:  
Ɣ .Ƙ .ر .Ʃ .ƨ .م .ƻ.  
ƫ. ƾ .Ƴ.... 

  
 :ơروƻ تشكيل* 

 Üالعجينةƕƕ Üƭǀال
 Ǉǋƥالƕ…  

 *ƻروơة الƕكتا:   
 Ǐعل Üضاءƽي الƼ

Ɩورƕالس Ü Üةơوƃالل Ǐعل
Ʃالكرا Ǐعل...  

  .تشكيل كلمة -
 .كتاƕة كلمة -
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2-  ƕشطǆاألƕǐǄǂƴال: 

 *ƖاǐƮاǐشاط الرǆ:  

Ɠتوǐưف ƴǄارف رǐاƕǐƮ واستراتǐƜǐاĉüƟ Ɩ  اǄشروع ǏǊǆǐ :كƻاƔƅ الǊǆاƕǐƏال

ƖǘشكǄ.  

Ɩاƅاƻالك ƕǐǂƟرǄالƖشراƊǄ ǃǂƴالت ƖاǐتوƟǄال ǃǂƴالت ƖاǐƴƮو 

ǐƖǘشكǄ üƟ
ƅاƮƻالƓ ƕƾǂƴتǄ 

 
 
 
 
 
 

  .يعيǇ اتجاǋا -
  .يرمƍ ƨلǏ تنǀل -
يعيǇ شيƑا ƕالنسƕة  -

  .ƤǓر
  .رموƨا يترجم -
-  Ɣسơ اƑل شيǀين

  .مسلǁ ما
  .يǌيكل الƽضاء -
 .ينƲم الƽضاء -

  :التơكم Ƽي الƽضاء
 ƾوƼ -  Ƙơت -  Ǐعل–  Ǐأعل- 
 -ƕجانƔ  –وراء  –أمام  –أسƽل 

 ƨيơ لƤاƥ-  ƨيơ ƜارƤ-  ƥơال
 Ǉم–  Ɣقري–  ƥعيƕ-  ƘاƼوƽƮم

–  ƥǀع–  ƱوƱƤ- Ǉاليمي- 
 -الوƮول  –االنƾǚƱ  -اليسار 
ƻنيƮت. 

  وضعياƘ مشƮƤة * 
  .لعƔ أƥوار معيشة -
  .العاơ Ɣركية -

استعمال وساƑل * 
Ƙسوسة ومجسماơم.  

 * Ǌƕش Ƙوضعيا
  :مơسوسة

-  Ƙاǋرسم  –متا- 
Ǉتلوي.  

  :معالجة يƥوية* 
 .قƭ -عجيƱ-  Ǉي 

ǎرƜǐ ƖاǐǂǄع
ƕǐƓساƟ 

-  Ǐعل ƻŇيتعر
ƥƥع.  

  .يسمي عƥƥا -
  .يكتƔ عƥƥا -
  .يƮنƻ أعƥاƥا -
-  Ɣسơ اƑشي Ǉيكو

  .ƤاƮية
يرتƔ عناƮر  -

  . ơسƤ ƔاƮية
- Ƙتجميعا ƥيع.  
-  Ǐلƍ اƑشي ƥيƨي

  . شيء
-  Ǉيضم مجموعتي

  .أو أكƛر
  .ينƭǀ شيƑا -
- ƳƨيوÜ ƏƨيجÜ 

Ʊƕير.  
 ÜيƱرƴÜ Ɵجمي -

Ǉيكو.  
- Ɣيرك Üǁكƽي. 

الرǄوƦ واǗشاراƖاكتشاف * 
   واألعداد

  .أكƛر - أقل  -
  ).نƩƽ الشيء مƛلƥǀƕ)Ǌر  -
  .العƥƥ الرتƕي -
  .العƥƥ الكمي -
  .تجميعاƘ اǕشياء -

 ƥơوا Ǉم ƥاƥعǕتسعـة  )1(ا Ǐلƍ
  ).0(Ü الƽƮر )9(
-  Ɩ10(عشر( Ü…  
 *ƖاƴǐǄƜت:  
  .ơسƔ شكلǌا -
  .ơسơ Ɣجمǌا -
  .ơسƔ لونǌا -
 .ơسƔ رمǋƨا -

  وضعياƘ مشƮƤة* 
 Ǉوار مƥأ Ɣألعا

Ʊيơالم.  
  .قƴƱ نƥǀية -
-  Ǌƕش Ƙوضعيا

  .مơسوسة
  .الرسم -
- Ǉالتلوي.  
  
  .التơويل -
- ƔلعاǕا.  
- ǐƥاعƮالت ƥالع.  
 .العƥ التناƨلي -
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Ɩاƅاƻلك ƕǐǂƟرǄال ƖشراƊǄ ǃǂƴالتƖاǐتوƟǄالǃǂƴالت ƖاǐƴƮو 

ǐƖǘشكǄ ĉüƟ
  ǐƾاƧالƓتوǐưف 

 

  
  
- Ǉمƨال Ǉر عŇƕيع.  
  يŇƥǀر قياƩ الشيء -
-  Ʃقيا Ǉيƕ ƨيمي

  .شيƑيǇ أو أكƛر
-  Ʃقيا Ǉيƕ Ǉارǀي

  .شيƑيǇ أو أكƛر
 يǀيƕ Ʃاستعمال -

 .وƥơاƘ مرجعية

  التơكم Ƽي المơيƱ الƨمني والƽضاƑي
 *ǅǄƦال:   

  .اليوم -
- ƟاƕƮال.  
  .المساء -
  .الساعة -
- ƳوƕسǕا.  
  .الشǌر -
  .الƮƽول -
  :üاألطوا* 

- Ǉول مƱأ ÜǇر مƮأق.  
 *üǐالك:  

- Ǉم ƻƤأ ÜǇأقل م.  
 *ƕƴالس:  

- ƴأوس Üƾأضي.  
 *Ɲالسطو:  

 .نƩƽ -أƺƮر  –أكƕر  -

  
 *ƕƬƢشǄ ƖاǐƴƮو:  
  .ألعاƔ أƥوار -
- Ƙأعمال ورشا.  
- ƚاƥơǕا.  
- ƥعياǕوا Ƙاƕالمناس.  
  .وجƕاƘ الƥƺاء -
- ƖǚƮال Ƙأوقا. 

ǐƖǘشكǄ ĉüƟ 

  .يوƻƲ الƽضاء -
- ƥƥالع ƻƲيو.  
-  Ƙالعمليا ƻƲيو

  .الơساƕية
- Ʃياǀال ƻƲيو. 

  .الƽضاء -
- ƥƥالع.  
- Ʃياǀال. 

  .وضعياƘ مشƮƤة* 
 * Ǌƕش Ƙوضعيا

 .مơسوسة

  

  ǄرƕǐƓ الترƕǐƓ التǐƮƟرƙ :ƕǐالƙا

ǌƼي تǀوم  وƕارƨا Ƽي العملية الترƕوية تǐƥƌ مرƕية الترƕية التơضيرية ƥورا ǋاما

وǋي Ü الƍ ƻƮلǏ قاعة ƼجƖƋ مǇ جو المنƨل الǐƦ ينتǀل ƥƕور اǕم عنƥما تستƕǀل الƽƱل

ƥيƥالج Ǉالمكا ǊƽلƋلم ي Ǉيƥالموجو ƭاƤشǕا ƻلƋولم ي ǊيƼ Üال  سواءƽƱǕية أو اƕالمر

ǇريƤǓا Üيةƕور المرƥƕ ومǀما تعمل كما تƥة عنـــƑيǌت Ǐعل Ɣالجو المناس Ɣالكتسا 

Ɩƥيƥج ƘراƕƤÜ Ʋơǚن Ǉا أƕريƹ Ʃالتالي ليƕضيرية  وơية التƕية الترƕمرƕ يرƕتمام الكǋاال

Ʈلة الوƮل ƕيǇ الروضة والƕيǇƍ Ƙ لمرƕية الترƕية  ولكونǌاÜ لما لǌا مǇ أǋمية

وƤاƮة  مǇ جميƴ الجوانƔ نموǉ ورعاية نشƑة الƽƱلأǋمية كƕيرƼ Ɩي ت التơضيرية

  .التنشƑة االجتماعية
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ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƕǐƓرǄ ƫƏاƬƢ:  

لǌا أǇ   الƥƕ وƕالتالي ƛانية أوال و مرƕية ǋي أم الترƕية التơضيرية Ǉƍ مرƕية 

ƴتتمت ƭƑاƮƤال Ǉجملة مƕ Ƙراƥǀو ال Ƙاراǌوالم ǎير ǚƛمƼ ƦستاǕاعي اƼ1نعيم الر   

 Ǉشكل عاماƕ يƕالمر ƻƮيت Ǉأ Ɣما يجƕ يلي:  

1. ǇريƤǓا ƴم Ǉالتعاو Ǐعل Ɩرƥǀال. 

2. Ɵالمر Ɵماسة روơوال Ǉسơالت Ǐعل Ǉاإلنسا Ɩرƥǀƕ Ǉواإليما. 

 .معǌم ƕالǀƛة Ƽي اƤǓريǇ وƍقامة العǚقاƘ الƥǀرƖ علǏ اإليơاء .3

  .التكيƻ والنضƝ النƽسي .4

5. Ʋاƽتơاإل Ǐعل Ɩرƥǀالموضوعية الƕ اإلنسانية Ƙقاǚي العƼ.  

 .سǚمة الơكم والتƕƥير  .6

 .أكƛر مǇ الواجƔ اإلستعƥاǇǕ ƥ يƥǀم أو يعمل .7

  .Ƽي ơلǌا والرƕƹة الƑƽاƘ المƤتلƽة مشكǌƼ Ƙǚم .8

  .Ƽي المǌنة الميل الشƥيƥ للرقي والتƥǀم .9

 *ƾشƽش ƾƨالرا ƥƕع ƥموơضيرية 2أما مơية التƕية الترƕمر Ǉأ ǎيرƼ ƻƮتت Ǉأ Ɣيج 

   :ƕما يلي

1 - ƭƑاƮƤƕ ا النمو نمو اإللمامƦǋ ƘاƕلƱل ومتƽƱير الƼتوƕ ǁلƦو ǇمǕل  اǚƤ Ǉم

ƥالجي ƥاƥاإلع. 

2 –  Ɣơƕ مǌا تتعامل معǌال مما يجعلƽƱǕا ƴي العمل مƼ يةǀيǀơة الƕƹا الرǌل Ǉيكو Ǉأ

 ƥالعنا Ƙاالơ Ǉير مƛك ǐƥاƽي تƼ مǌي ǐƦمر الǕا ÜƔơƕ اƕơ الƽƱǕا اǌلƥاƕي Ǉيơ لƕǀوت

 ومƲاǋر الكراǋية 

                                                            
1 --  ، ȴواملدرسيالرفاعي نعي  Ɨامله  ȼ166 – 165، ص  2002،    8الطبعة  الثامنة  ط، ، منشورات  جامعة  دمشق   التوجي 
2 --  ،ȧفشق  حممود عبد الرزاȉ ȏ122، ص 1991،. ، النهضة للنشر  والتوزيع  معلمة الريا  
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 3  -  Ǉتكو ǇأƥتعمƼ ة االجتماعيةƑي التنشƼ Ǌميتǋا وأǋورƥيم  واعية لǀال Ʃرƹ Ǐلƍ

  .والتشجيƴ  اإلقناƳ أساليƱƕ Ɣريǀة مƕƕơة ƕاستƥƤام

  .وتشاركǌم Ƽي Ʀلǁ  الǌاƼƥة اǕنشƱة و اǕلعاƼ ƔرƮا لممارسة أǇ تتيƠ لƽƱǖال – 4

أǇ تكوǇ ملمة ƋƕنماƱ السلوǁ التي يجƔ أǇ تسلكǌا Ƽي المواقƻ المƤتلƽة وƤاƮة  – 5 

 . Ƽي مجال التعامل مƴ يرتكǊƕ اƽƱǕال مǇ أƱƤاء

 ƍلǏ كǚمǊ يشعر ǀƕيمتǊ عƱ Ǉريƾ اإلنƮاƘ وƦلǁ يجعلơƍ Ǌترام Ʀاتية الƽƱل - 6

  .واإلمتناƳ عǇ عǀاƱƕ Ǌƕريǀة مǌينة معǊ والơوار

7 – Ǉيƕ ƾرƽال أال تƽƱǕي المعاملة اƼ اجيةƨللم ƴضƤسية وأال تƽالة النơية  أو الƕالسل

 علǏ مƕاǌƑƥا Ƽيكتشƽوƕ Ǉسǌولة عƥم ƕƛاتǌا .ƍلǏ تƔƦƕƦ معاملتǌا لƽƱǖال تǐƥƌ التي

  .أơكامǌا  استǀراروعƥم 

أǇ تراعي مستوǎ كل ƽƱل لǎƥ مƱالƕتƕ Ǌالǀيام ƕنشاƱ معيǇ أو ƍنجاƨ عمل ما  – 8

 Ǉال يشعر أ ƚيơǊراتƥق Ǉوƥ Ǌمن ƔلوƱالعمل الم Ü ǎمستو Ǉم Ǐالملل أو أعلƕ يشعرƼ

Ǌنضج Ʊاƕơاإلƕ يشعرƼ  ƨأو العج.  

9 – ƴتشج Ǉال أƽƱǕا Ɩرƥاƕالم Ǐعل Ƴاƥƕواإل  Ǉوموǀي ǐƦالعمل ال Ǉما كاǌتكار مƕواإل

  .ƕ ǊƕسيƱا

Ǉية رمضاƼوكا ƥالموجو ƥƕع Ƙ ƨع ǎير Ǉيơ يƼ1 Ʊالشرو Ǉمجموعة م ǁناǋ Ǉأ 

  :Ƽي معلمة رياƯ اƽƱǕال  وƼرǋاالواجƔ ت

مǚƤ Ǉل  ƕتوƼير اǕمǇ وƦلǁ ومتƱلƕاƘ نموǉ اإللمام ƮƤƕاƭƑ نمو اƽƱǕال  

 ƥالجي.  

الǀيم  Ƽتعمƍ ƥلƹ ǏرƩ اإلجتماعية Ƽي التنشƑة وأǋميتǊ لƥورǋا أǇ تكوǇ واعية  

 والتشجيƴ معينة سلوكǌا اإلقناÜ ƳمستƥƤمة أساليƔ مƕƕơة وƹير مƕاشرƱƕ Ɩريǀة

                                                            
، دراسة ميدانية لكȰ مȸ الكويǨ  والبǶريȸ  مع برنامǰ مقترح  ɋعداد معلمة   Û  معلمة رياȏ اɉطفاȯ  ودورȽا  Ž عملية التنشǞة اɋجتماعيةكافية ، عبد املوجود عزت  رمضان - 1

 ) 29 -  28ص   1994. األمȴ املتǶدة)  20(األ طفال  ، اللǲنة اɋقتصادية  واɋجتماعية  لȢرǓ Ÿسيا  ،سلسلة  دراسات  عȸ املرأة  Ž التنمية  ، رياض 
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Ɩوƥǀمة كƨاơاونة وǌير متƹ ƴنو مơة الƽƱعا ǇياƺƱ مةƥƤومست ƖƋƼالمكا Ɣأسالي 

 .المعنوية 

أنشƱتǌم  مƴ مơاولة مشاركتǌم ǋاƼƥة وألعاƔ أǇ تتيƠ لƽƱǖال ممارسة أنشƱة  

  .كƋنǌا واƖƥơ منǌم 

  ƱنماƋƕ ملمة Ǉتكو Ǉأ ǁا السلوǌعƕتت Ǉأ Ɣة التي يجƽتلƤالم ƻي المواقƼ 

 .Ʀلƍ  ǁستơساƍ Ǉنجاƍ ƨلǏ أ اإلنجاƛ ƨم ƴƼƥ الƽƱل Ƽي مجال وƤاƮة

 ƍلǏ كǚمǊ عƱ Ǉريƾ اإلنƮاƘ وƦلǁ يجعلǊ يشعر ǀƕيمتơƍ Ǌترام Ʀاتية الƽƱل 

ǊيƼ Ǌية ومناقشتǀƱمناقشة من ƯƼم رƥوع Ǌعمل علي ǐأ ƥار لمجرƕالك Ǉأ Ǌيرون 

 واإلمتناƳ عǇ معاقƕتǊ مƴ قƥراتǊ تتناسƔ تơميلǊ مسƌولية وعƱ Ǉريƾ مƽيƥا

 . Ʊƕ1ريǀة مǌينة

 أو الơالة النƽسية للơالة المƨاجية  وال تƤضƼ ƴي المعاملة أال تƽرƕ ƾيǇ اƽƱǕال 

ǇوƽيكتشƼ الƽƱǖا لǌمعاملت ƔƦƕƦتت ƚيơ اǌاتƕƛ مƥا عǌƑƥاƕم Ǐرار  علǀستƍ مƥوع

  .أơكامǌا 

Ü معيǇ عمل أو ƍ نجاƨ معيƕ ǇنشاƱ م Ʊالƕتǌم لǎƥ أǇ تراعي مستوǎ كل ƽƱل 

أو أعلǏ مƼ  Ǉيشعر ƕالملل ƥوǇ قƥراتǊ منǊ المƱلوƔ  أǇ العمل ơيƚ ال يشعر

Ǌراتƥق Ʊاƕơاإلƕ يشعرƼ  ƨوالعج. 

  Ƴاƥƕواإل Ɩرƥاƕالم Ǐال علƽƱǕا ƴتشج Ǉتكارأƕواال  ǐƦالعمل ال Ǉما كاǌم

Ǌام أنƥة ماƱساƕƕ Ǌƕ Ǉوموǀي ƾơيست Ɩƥاإلشا Ǌƕ.  

 مƕالتعل ƤاƮة الƦيǇ يعانوƮ Ǉعوƕاƕ ƘاƽƱǕال العناية الƤاƮة أǇ تولي 

Ü أو الترƕوǐ النƽسي تتعاوǇ مƴ المرشƥ وأÜǇ لƕعƯ المواقƻواالستجاƕة 

  وƼي الوقƘ المناسƔ والتعاوƼ Ǉي ơل المشكơ Ƙǚال ƥơوǌƛا

  Ǐتعمل عل ǇأƔل اكتساƽƱال Ɣơ Ǌترامơا واǌل ǉيرƥǀا وتǌل Ü يƼ اǌƕ لƛلكي يتم

  .سلوكǊ النƲرǐ والعملي
                                                            

1 - -Carol-Secfeldt, Social Studies for the preschool primary child, Charles E.Merill publishing 
Co, Columus 1984,p.75 
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Ǘوƈ: ƕǐƓرǄ اǊƓ ǃوƾت Ǐدوار التǗا  ƕǐƓالترƕǐرǐƮƟالت :  

1 - Ǌاتǌوتوج Ǌƛوترا ƴيم المجتمǀلة لƛا كممǋورƥ.  

  .ƥورǋا كمساعƖƥ لعملية النمو الشامل لƽƱǖال - 2

 ƥ1ورǋا كمƥيرƖ وموجǌة لعملياƘ التعلم والتعليم  - 3

 : الترƕية التơضيرية مرƕية الƬƢاƫƏ الشƙ: ƕǐƬƢاǐǆا

تơسيǇ مǌاراƘ يمكǇ رƴƼ المستوǎ الǀƛاƼي العام لمرƕية الترƕية التơضيرية كƦا 

 ƭƑاƮƤ ييرƺت ƔعƮال Ǉم Ǉولك ƥالجي ǐوƕالتر Ǉل التكويǚƤ Ǉا مƦǋا وǌيƥل Ʃريƥالت

يمكǇ أǇ تơول ƥوƍ Ǉقامة عǚقاƘ سوية مƴ اƽƱǕال تساعǋƥم Ü شƮƤية متƮƋلة Ƽيǌا

علǏ تǀơيƾ اƥǋǕاƻ المرجوƖ للمرơلة وƼيما يلي الƮƤاƭƑ التي ينƺƕي أǇ تتوƼر Ƽي 

  .ريةمرƕية الترƕية التơضي

ƈ -  ƕǐǄسƜال ƫƏاƬƢال:  

ـ أǇ تكوǇ مرƕية الترƕية التơضيرية ال تشكو مǇ أǐ مرƯ يمكǇ أǇ يعرقل قيامǌا 

ƕعملǌا كƦا سليمة الơواƩ وƤالية مǇ العاǋاƘ أو العيوƔ الجسمية التي يمكǇ أǇ تƛƌر 

ƾƱالن Ɣعيو Ǉا مǋيرƹو ƖƋتƋل التƛم ƐƱاƤ تعلم Ǐلƍ ǐƥƌال أو تƽƱǕا Ǉا مǌƽموق Ǐعل.  

Ǉم  ـ أǌƱم ونشاǌƕم لعǌتشارك Ǉالمعلمة أ Ǉال مƽƱǕا ƴيتوق ƚيơ نيةƥƕاللياقة الƕ ƴتتمت

  .ويسعǋƥم Ʀلǁ كƛيرا

ـ أǇ تتواƼر Ƽيǌا الơيوية والنشاơ ƱتǏ ال يǀلل مơ ǇماƩ اƽƱǕال وƼعاليتǌم Ƽي 

  .اǕنشƱة المƤتلƽة

اǕلواƕ Ǉشكل ـ أǇ تǌتم ƕمǌƲرǋا وǋنƥامǌا ƥوǇ المƕالƺة ơƕيƚ تتوǏƤ الƕساƱة Ƽي 

 .ينمي الƦوƾ الƽني Ƽي اƽƱǕال

                                                            
1 -Richard C Sprint hall, Norman A. Sprint hall, Educationnel  Psychology , A Development 
Approach , Random H ouse, New York,1981(Second édition),p.201. 
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 :الƬƢاƫƏ الƕǐǂƾƴ  - ب

-  Ƙǚل المشكơكيم وơال ƻرƮالت Ǐا علǋƥكاء يساعƦال Ǉر مƥق Ǐعل Ǉتكو Ǉأ

كما يتوقƴ مǇ مرƕية الترƕية Ü التي تƮاǌƼƥا Ƽي المواقƻ التعليمية المƤتلƽة

 .جƑةơسنة التƮرƼ ƻي المواقƻ المƽاÜ التơضيرية أǇ تكوǇ سريعة الƥƕيǌة

أǇ تتميƕ ƨالƥقة Ƽي المƲơǚة لتتمكǇ مǇ تǀييم تƥǀم اƱǕوال اليومي واستǚƺل كل  -

  .ƼرƮة لمساعƥتǌم علǏ النمو

-  Ƙي العلوم والرياضياƼ ساسيةǕيم اǋاƽالم ǁراƥلية إلƕاǀوال Ɩرƥǀا الǌيƥل Ǉتكو Ǉأ

Ʀƍ أǇ  اإلجتماƳ واللƺة والƽنوǇ واƥǓاƍ ƔلǏ جانƔ نƲرياƘ علǏ النƩƽ وعلم

 Ǐلƍ اǌاجتơ Ǉر مƛية عامة أكƼاǀƛ يةƽلƤ ƘاƦ معلمة Ǐلƍ Ɯتاơال تƽƱǕا Ưريا

Ɩƥơراسية واƥ Ɩƥي ماƼ ةƮƮƤمعلمة مت.  

أǇ تƥرǁ أǇ العمل Ƽي مجال الترƕية التơضيرية يơتاƍ ƜلǏ المتاƕعة الواعية  -

  .للƽكر الترƕوǐ المعاƮر

  :الƬƢاƫƏ الƻǆسƕǐ واƜǕتǄاعƜƕǐـ ـ 

-  Ǉرجة عالية مƥƕ ƴتتمت Ǉأ Ƙاجاơ Ƴاƕشƍ Ǐعل Ɩرƥقا Ǉتكو Ǐتơ عاليƽاالن Ǉاƨاالت

          .اƽƱǕال العاƽƱية ومساعƥتǌم علǏ التعƕير السوǐ عǇ انƽعاالتǌم

-  ƚيơƕ رƕƮوال ƻƱالع Ɵروƕ مǌالعمل مع Ǐعل Ɩرƥال قاƽƱǖة لƕơم Ǉتكو Ǉأ

 Ǉأ Ʀƍ Ƙوق Ǉم Ɯتاơما اǌم ǊعلƼ أو Ǌقول ƥاء مما يريǌنتǘة لƮرƽي الƱتع

المعلمة التي تمل ƕسرعة وتƕƮ ƥǀƽرǋا ǕتǊƽ اǕسƕاƔ ال يمكنǌا أǇ تتơمل العمل 

ƥƥع ƴم     

-  Ǐعل Ǌơƥل ومƽƱة الƕاƛا Ǉسơت Ǉال وأƽƱǕا ǁا لسلوǌƕيƦǌي تƼ قاسية Ǉأال تكو

ƕƼ Ċما رơمة مǇ اŸ لنƘ لǌم ولو  :يǀول سơƕانǊ وتعالÜǏ ما يƋتي مǇ أƼعال ơسنة

Ʋليƹ اƲƼ Ƙضو كنƽال ن Ɣلǀالǁولơ Ǉية   ا مǓا Ǉل عمراƈ Ɩ109سور.           
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 ƔيƦǌي تƼ Ɩسوǀال Ɣيتجن Ǉوأ Ʀللتلمي ƔǕة اƕاƛمƕ المعلم Ǉيكو ǇƋƕ اليƨƺال ƠƮن ƥوق

 ǊيƼ رǌƲكل ما يƕ يƕƮال Ɵƥيم Ǉأ ƾǚƤǕا ƔيƦǌت Ɣي كتاƼ مسكوية Ǉƕول اǀوي Ǌسلوك

Ǌيكرم علي Ǉسơ علƼجميل و ƾلƤ Ǉم.                       

وǇ قاƥرƖ علƍ Ǐقامة عǚقاƘ انسانية سوية مƴ اƽƱǕال والƨميƘǚ وأولياء أǇ تك -

 ƴجمي Ǉيƕ ƾيƛالو Ǉالتعاو ƔلƱي الروضة تتƼ يعة العملƕƱ Ǉمور كما أǕا

مما يعني ضرورƖ تمتƴ المعلمة ƕالƥǀرƼ Ü ƖنييǇ وƥƍارييÜǇ العامليƼ Ǉي الروضة

                                            .علǏ العمل الƽريǀي

                                  :الƬƢاƫƏ الƕǐƾǂƢ -د

Ǌاتƥوعا ƴالمجتم Ƙاجاơلة لƕǀمت Ǉتكو Ǉـ أ Ü يامǀا الǌل Ơا يتيǌمع ƾƼالتوا Ǉر مƥق Ǐوعل

      .ƥƕورǋا Ƽي التواƮل الǀƛاƼي ورƱƕ الƽƱل ƕتراǊƛ وơضارتǊ اإلنسانية

وتعتƕ ƨاإلنتماء ƍليǌا وأǇ تكوǇ مǀتنعة ـ أǇ تơترم أǚƤقياƘ المǌنة وتلتƨم ǀƕواعǋƥا 

                         .تماما ƕعملǌا كمعلمة Ƽي روضة اƽƱǕال

 ǐƦير الƕور الكƥا للǌيرا منƥǀا تǌا منǌاتƼرƮي كل تƼ سنةơ Ɩوƥا قǌسƽن Ǉتجعل م Ǉـ أ

Ǌسلوك Ǌل الروضة وتوجيƽƱ يةƮƤناء شƕ يƼ Ǌƕتعل.  

 ƲǄ ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƕǐƓرǄ ƕƽǘعüاƻسر األطǗ1:و ا  

Ǉƍ  قةǚضيرية عơية التƕية الترƕامرǌالƽƱƋƕ  اǌينƕ مةƑاǀلة الƮنتيجة لل ƥƥơتت

 ǉƦǋ Ǉتكو ƥم وقǌينƕلالوƽƱتعليم ال Ǐعل ƥية تساعƕقة ايجاǚا  عǌكمơية يƕسل Ǉتكو ƥوق

 Ƙامƥوما Ǌوتعلم ǉنمو ƾريƱ يƼ اǀƑعا ƻǀتƼ ةǀƛم الƥا عǋƥويسو ǁية الشƕية الترƕمر

 اƽƱǕالơرية Ƽي تعاملǌا مƴ  أكƛرǌƼي , أكاƥيميةال ترتƕ Ʊƕماƥ Ɩƥراسية  التơضيرية

ال يمكǇ تعلمǊ  أمروƦǋا ,وعǚقاتǌا معǌم ƕشكل يǀوم علǏ كسƔ الǀƛة واالơترام التƕاƥل

                                                            
 1. Bhattacharya, physcology of the  Child Development, Stering Publishers P rivate Ltd New 
Delhi, 1985, p.17. 
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 أوǊƕ وليƩ مǇ السǌل وǊƽƮ  واإلơساƥƍ ƩراكǊيمكǇ  أمرانǊ  أكاƥيمياتعليمǊ  أو

 Ǌان Ǌير عنƕالتعƔسلوǕا ا اǌلƽƱ المعلمة Ǌƕ ƔƱاƤت ǐƦأول Ǌتتعامل مع.  

شعورا اتجاǉ الكƕار ǋو  ƍليǌاالمƥرسة يơملوǇ معǌم  ƍلǏ اƽƱǕالوơيǇ يƤƥل 

كانƘ تجارǌƕم سليمة ơملوا معǌم نơو  ƦƎƼاƮơيلة ما تكوǇ لƥيǌم ǚƤل ơياتǌم الƕيƑية 

كانƹ Ƙير Ʀلǁ جلƕوا  وƦƍاتعلموǋا مǇ الكƕار Ƽي الƕيƍ  ƘلǏالمعلميǇ التوقعاƘ االيجاƕية 

 أƤرǎمعǌم شعورا مǇ الشǁ وعƥم الǀƛة تجاǉ الكƕير الجƥيƥ وǋو المعلمة ومǇ جǌة 

 ƴا مǌقتǚي عƼ اǌياتơ ƘراƕƤ المعلمة ƔالتجلƽƱǕانعكاسا  ا Ǉقة تكوǚالع ǉƦǋو

العاƑلة والمعلميǇ  وƼƍراƥ كاƕǕويǇلعǚقاتǌا الساǀƕة مƴ مǇ تƤتلǌƕ Ʊم Ƽي ơياتǌا 

ƔقارǕو واǇالجيرا.  

1 - Ǉƍ  ا أيامǌسƽقة نǚنتيجة لسوء الع Ɣالƺي الƼ يǋ يةƱية التسلƥاƥƕاالست Ƙقاǚالع

ƼرƮة الǀيام ƕالƥور نƽسǊ الƾƕƱ ǐƦ عليǌا ايم  أƤيراơيƚ يتاƟ لǌا  ƽƱولة المرƕية

النماƜƦ وضوơا Ƽي تمƛيل Ʀǋا النوǋ Ƴو المرƕية التي تơكم قƕضتǌا  أكƛرالƽƱولة و 

تƕعƚ علǏ  علǏ مجموعتǌا و يكوƮ Ǉوتǌا عاليا و ǉƦǋ العǚقة االستƥƕاƥية

تƤلƾ لǎƥ الƽƱل شعورا ƕالƤوƻ ينتǀل معǊ  أǇاالنƕǀاƯ و االستياء ơيƚ يơتمل 

Ǐلƍ  ƻمواقǎرƤأ  ƻƮل الƤاƥأو  ǊارجƤيمة أوǀم الƥعƕ 1.شعورا  

2 - ǉƦǋ Ʊقة التسلǚل عƕاǀقة  يǚعǎرƤأ  ƔيƮالن Ǉو يكو ǐالتساو Ǐوم علǀت

تجلƔ لǌم المتاعƔ  أنǌا ƍالالơرية  أعƱتǌموǋي واǇ  اǕوƼر Ƽيǌا لƽƱǖال

 Ǐالتالي تتمنƕوǇية  أƕالمر ǉƦǋ Ǉرتكوƛما  أكƕور ǁلƦ ƴيƱا ال تستǌما ولكنƨơ

تجارǌƕا الماضية مƴ لǇ تجرƤ ƌوƼا مǇ الƽشل ورƕما يكوǇ سلوكǌا Ʀǋا نتيجة 

Ǉالمعلمي.  

الرضا واالرتياƟ والتƽاǋم  ƍلǏمǇ العǚقاƘ يƤƈ  ǐƥƌرǋناǁ نوƳ  وأيضا - 3

 Ǉيƕ ǁضيريةالمشترơية التƕية الترƕو  مرǋ لƽƱال ǉل والشعور تجاƽƱما  أولوال

                                                            
1 Clive Harber and Others, Alternative Education Future , Holt , Rrinehard and Winstton, 
London ;1984,p.55. 
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 Ƙقاǚالع Ǉم Ƴا النوƦǋ يƼ عي النضرƥية التييستƕاول المرơا تǌقامتƍ  ƴم

ƕعيǇ االعتƕار  وتǌƼƦƤƋي تستمتƕơƮƕ ƴتǌم وتشعر ƕينǌم ƕاالرتياƟ  اƽƱǕال

 Ǌƽلضع Ǌينƥت ǚƼ Ǌلƕǀت Ǐل وتعمل علƽƱ ية كلƥرƼأو  ƻويعر Ǌمكانت Ǉلل مǀت

قƥرƖ ال  اƽƱǕالتعƕيراƘ وجǌǌا الǇ لǎƥ  أوالƽƱل Ʀلǁ مǚƤ Ǉل نƺمة Ʈوتǌا 

الكƕار وǋم يعرضǌا عليǌم  التيƥơوƥ لǌا لمعرƼة نوƳ العǚقة وƕƱيعتǌا 

 .يستجيƕوǇ لǌا

4 -  Ơم يتضƥǀمما تǇضل أƼية  أƕالمر Ǉيƕ قةǚالالعƽƱǕوا  ǁرية  التيتلơم الǌơتمن

 Ǌتوجي Ǉضم Ǉكير ولكƽير والتƕرية التعơ Ǐم علǌركة والعمل وتشجعơي الƼ

يǌاƕونǌا ǋيƕة تǀوم علǏ الوƥ  اǕموروتǏǀƕ الơكم الƮƽل Ƽي  وƍرشاǋƥاالمرƕية 

الǀƛة وال تǀوم علǏ التسلƱ واالستƥƕاǚƼ ƥ تمنǌơم الơرية واالơترام وتƥعمǌا 

  .ƍ1راǚƕƖƥ  أجساماوال تƥơ مơ Ǉريتǌم ƼيơƕƮوǇ  اǕمورƕشكل يǋƥǀƽا ƨمام 

 Ǐعل ƾƕƱا االمر ينƦǋضيريةوơية التƕية الترƕمر ƴا مǌاعلƽناء تƛام اǌم Ɩƥع ǐƥƌي تǌƼ

  :االƽƱال

 اǕماكƼǇي المواعيƥ المǀررƖ ووضعǌم Ƽي  أمǌاتǌممǇ  اƽƱǕالاستǚم  

  .المƮƮƤة لǌم

 والمơاƲƼةووضعǌا Ƽي الƨƤاǇƑ المƮƮƤة لƦلǁ  اƽƱǕال أƹراƯاستǚم  

  .عليǌا

  .المكاǇ والǌياكل ƕنƲاƼةاالǋتمام  

  .Ƽي نǌاية الƥوام وƕالشكل الƾƑǚ اƽƱǕال Ǖمǌاتǌمتسليم  

  .ơراستǌم Ƽي المƱعم المƥرسي 

  .مية لǌمالتعلي اǕنشƱةتƥǀيم  

 ƥاƥعƍ ويمǀسجل الت.  

                                                            
  8ص 1996‘ املصرية العامة للكتاǡ  اƬيǞة -واالƟاȽاǧ اƵɉية–تربية الȖفȰ الروȑة ,رناد اخلطيب .ا-  1
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 اǕمǌاƘ مƲơǚاƘتسجل Ƽيǌا يوميا  اƽƱǕال أوضاơƳول  مƲơǚاƼƘتƴ سجل  

  وجوǋƥم Ƽي الƥار  أƛناء أơوالعليǌم مǇ  يƱرأعنǌم وما 

-  ǉاƕاالنتǏلƍ الƽƱǕوا  اƦƌال ي Ǐتơ استمرارƕمǌسƽأن  ƯعƕƕƘواƥǕا  التي اǌمونƥƤيست

المعجوǇ الǐƦ  يƋكلوǇقƥ  اƽƱǕالƼ ǁاƕ ǇعƯ كالǀلم الǐƦ قƥ يǐƦƌ العيǇ كƦل

 Ɩƥيƽوالم ƻƮة الƼرƹ يƼ Ɣل اللعƑوسا Ǉكوسيلة م ǊمونƥƤكوسيلة تعليمية  أيضايست  

ǌƕا  المنوƱةالمǌام  لǉƦǌ التơضيريةمرƕية الترƕية  أƥاء أƍ ǇلǏ اإلشارƖلكǇ تجƥر 

 ƥơالوا ƻƮقي ال Ʀميǚالت ƥƥكلما قل عƼ ƻƮة الƼاƛك ƴا عكسيا مƕتناس Ɣما يتناسƕ

 Ɩرƥق Ƙƥاƥƨية اƕية الترƕضيريةمرơالت Ǐاء علƥالشكل  أƕ اǌامǌلمƛمǕا  ƥأشاروق 

)Ƙكون ( ǁلƦ رƛاǇأ  Ǐعل Ɩرƥǀال ƚيơ Ǉاقل م Ǉمة يكوơƥƨالم ƻوƽƮي الƼ المعلم

الƮƽول المƥرسية الƺير  ƍلǏعكơƮ Ʃيƕ Ơالنسƕة Ƽي سلوكياƘ تǚميǉƦ وال التƛƋير

  .مơƥƨمة

2- ƕƽǘع ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƕǐƓرǄ üاƻاألطƓ  ƅاǆƙƈ ǃǐدƾتƕشطǆو األƓالترƕǐ:  

Ǉƍ  ƔالƱالمعلم مǇأ  ǇجايكوƦم  أنموǌوسلوكيات Ǌاتǋي اتجاƼ ǉƦميǚلتǇأ  Ǉيكو

شƮƤيا وƕالنسƕة للتǚميơ Ʀيƍ  ƚليƕǊالنسƕة  اǓمرƦǋا  ƕاǋاميةواعيا ƥƕرجة كاƼية 

Ƽي  التƛƋيراƼتعال وǋنا يƠƕƮ المعلم قاƥرا علǏ  أوƥوǇ تمƛيل  تلǀاƑييشعروƕ Ǉشكل 

 Ǐمعنƕ ǉƦميǚمتǌأن  ǇوơƕƮريƛير  أكƛالك Ɣواكتسا Ƙالسلوكيا ǉƦǋ ا لتعلمƥاƥلية واستعƕقا

  مǇ االتجاǋاƘ المرƹوƼ Ɣيǌا 

التƥريƩ  أƛناءƱية مƴ تǚميǉƦ يعرƻ كيƻ يمارƩ الƥيمǀرا أǇويơتاƜ المعلم 

يعامل  أǇالتعامل معǌم ولكǇ ليƩ مǇ قƕيل ƥيمǀراƱية السلوǁ  كيƽيةƦلƼ ǁي  ويǌƱر

 Ʀميǚالت ƴالمعلم جميƔسلوƋƕ  يةƼاǀƛال ǊياتƽلƤو ǊعƼواƥ لكلƼ ƥơواالجتماعيةوا  Ǌتǚومشك

أال يƽسر  Ǌ ومƛ Ǉمة ƼانǊ ينƺƕيسلوك أشكالتجعل منǊ مƤتلƽا عƹ ǇيرƼ ǉي مƤتلƻ  التي

Ʋم ǁر السلوǋالتيا  ǊيتƮƤم شǌلكل منƼ ƥơور واƮي ضوء تƼ ƴالجمي Ǉر عƥƮت

  )المنƽرƯƺƕ Ɩƥ النضر عǇ تǀارƔ الجميƼ ƴي العمر الƨمني
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ƕǐƓرǄ ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر üƻوط ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر:  

Ƽي تƨويƥ اƽƱǕال  مرƕية الترƕية التơضيريةǋل ينƮơر عمل :يƥور سƌال ǋام وǋو

التعليمية Þ وǋل تستƱيƴ أǇ تƹ ƾǀơاياƘ الترƕية اǕنشƱة ƕالمعلوماƘ المƤتلƽة وتلǀينǌم 

اƦا كانƘ وƲيƽتǌا تƻǀ عنƦǋ ƥا الơ Þ ƥơيƚ تƥƕأ مǚمƠ الشƮƤية Ƽي التكويƼ Ǉي 

 ƥما يولƥل عنƽƱال Ǉأ Ʃƽعلماء الن Ǉيƕال يƛيل المƕس ǏعلƼ العمر Ǉم ǏولǕا Ƙالسنوا

ƨوƥا ƕمجموعة مǇ الƽعالياƘ والƥواƴƼ الƱƽرية اǕولية كالجوƳ والعƫƱ تƴƼƥ يكوǇ م

 الƽƱل للعمل لكƥ ǇوǇ توجيǊ ويرƼ ǎرويƥ أǋ Ǉناǁ عǚقة ƥيناميكية ƕيǇ الشƮƤية

 ǁلƦ ǐƥƌمما ي Ɩياơال ǎƥا وتستمر العملية مǌƕ ةƱيơة المƑيƕوالǏلƍ  ƥرƽال ǁيل سلوƥتع

   .ƕ1استمرار

Ƽي مراơل ơياتǊ المƤتلƽة ǋل  اإلنساǇناميكية التي يتمتǌƕ ƴا ǉƦǋ الƥي ƍلǏواستناƥا 

عمل  أǇتكƽي المعرƼة عƱ Ǉريƾ التلǀيǇ لتعƥ الƽƱل للơياƼ Ɩي المجتمÞ ƴويمكǇ الǀول 

وقƻ عنƦǋ ƥا الƼ ƥơاǇ عملǌا وممارستǌا لمǌنتǌا ناقƮة  Ʀƍا مرƕية الترƕية التơضيرية

وƦǌƕا يمكǇ وضƴ الƕ ƥơيǇ التنشƑة الƥơيƛة  الجيƖƥ تƹ ƾǀơاياƘ وأƥǋاƻ التنشƑة Ǖنǌا ال

معلوماƎƕ  ƘعƱاءالتǀليǐƥ  مرƕية الترƕية التơضيريةوالتنشƑة التǀليƥية ơيƚ يتƥƥơ عمل 

ƱǀƼ وعلǏ الƽƱل أƦƤ المعلوماƘ وتƨƤينǌا Ƽي ƦاكرتǊ أما Ƽي التنشƑة الƥơيƛة Ƽتتƺير 

 مرƕية الترƕية التơضيريةالمجال الترƕوǐ الƥơيƚ  يǌيƋالمعلوماƘ وƦǌƕا  ƍعƱاء ƕƱيعة

 ƔساليƋƕ مǌƑراƈ Ǉير عƕال التعƽƱǖة لƕالمناس ƭرƽءمالǚتت  ǇǕ ليǀم العǋنمو ƴم

 ƚيơ عملية النمو ƾريƱ Ǉالتعلم ع Ƙعمليا Ǉعملية م ǐأ Ɣيكتس Ǉأ ƴيƱل يستƽƱال

وأơيانا تƚƥơ  2يستƱيƴ السيƱرƖ علǏ وضعيتǊ وترتǉƦǋ Ʊƕ العملياƕ ƘالنضƝ العƕƮي

المشكƘǚ تارƼǎƥơƍ  ƖتعالƝ  مرƕية الترƕية التơضيريةضاƼ Ƙي أسلوƕ ƔعƯ التناق

                                                            

 -1 Ɨصية تكوينهاحممود،مارديǺدي الشƠ Ž رةǭǘامل Ȱة دو العوامȍاƪا اőاƧ , للنشر والتوزيع Ȱسسة سنابǘم
 65ص:1994

  محȌ،الطبعة األوىل،,مطبعة اخلطيب ,نياالد ǩرƤة حممد: مقارنة فيزيولوجية نفسية,الȖفȰ واملدرسة كاستون، - 2
 21ص 1998،
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 ǐرƥا وال يƥƥل ترƽƱلل ƻا الموقƦǋ ويشكل ƥيƥǌالتƕ ǎرƤوأ Ơالتسامƕ Ɩوتار Ɣالضرƕ

وكسƔ موƥتǌا وال يǀتƮر Ʀǋا  ƍرضاǌƑااǕسلوƔ الǐƦ يمكǇ أǇ يسلكǊ مǇ أجل 

 ǁسلو Ǐعل ƱǀƼ Ưضيريةالتناقơية التƕية الترƕمر ơل يƕ تناقضا ƖسرǕي اƼ ياناơأ ƚƥ

ƕيǇ أسلوƔ اǕم واƔǕ اتجاƽƱ ǉلǌم Ƽيƥƥǌ اƔǕ وتتسامƠ اǕم وأơيانا يƚƥơ تناقضا Ƽي 

Ǌƕ وأơيانا تتƺاضǏ عنǊ أو تسامǊơ علǏ  أسلوƔ اǕم نƽسǌا ƼتعاقƽƱ Ɣلǌا علǏ عمل قام

السلوǁ الƋƱƤ وǉƦǋ التناقضاƘ تشكل عƥم استǀرار وƱمƋنينة لǊ ويƛƌر Ƽي نمو 

مرƕية ƮƤيتƼ Ǌي المستƕǀل ويجعلǊ يترƼ ƥƥي أǐ عمل يǀوم Ǌƕ لƦلǁ الƥƕ أǇ تǀوم ش

المرشƖƥ الǌاƑƥة ƕتنمية سلوǁ الƽƱل االجتماعي الơƮيƠ وƦلǁ  الترƕية التơضيرية

ǊƕكساƎƕ  ترامơواال Ɣơة والǀƛال ǊةوتعليمƼاإلضاƕ Ǐلƍ  يةƥرƽال ǊعمالƋƕ يامǀال Ǐعل ǉƥتعوي

Ǌسƽنƕ Ǌاتƕوواج.  

 Ǉيƕ قةǚالع ƾيƛل توǚƤ Ǉيم االجتماعية مǋاƽالم ǉƦǋ لƽƱية ويتعلم الƕية الترƕمر

وƕيǇ الƽƱل مǇ ناơية وƕينǌا وƕيǇ أسرƖ الƽƱل ومشاركتǌم Ƽي المشكƘǚ  التơضيرية

التǏ قƥ تƮاǌƼƥم مǇ ناơية أƤرǎ ويǌƲر ƥورǋا Ƽي توجيǌǌم ومساعƥتǌم Ƽي ترƕية 

الƽƱل للمƽاǋيم  ƍكساƼƔي مجال  التơضيريةمرƕية الترƕية أƽƱالǌم ويƕرƥ ƨور 

الƽƱل Ƽي الرعاية والƕ Ɣơما يضمǇ نمو  ƍشƕاƳاالجتماعية ƕنواơي كƛيرƖ منǌا 

 Ǉتعاو Ǉللمعايير االجتماعية السليمة م Ǌتعليم ƾريƱ Ǉع ǁلƦنموا سليما و ǊيتƮƤش

ƕ لƽƱما يشعر الƥعنƼ مǌار ومجالستƕالك Ɩƥمساع Ǐعل ǉƥوتعوي ǇريƤǔترام لơوا ƻƱالع

علǏ المƕاƏƥ اǚƤǕقية السامية ÜوƼي  ويتكوǇ عنǉƥ الضمير الǀاƑم علǏ اƤǓريǇ ينمو

 ƥل االعتماǚƤ Ǉريجيا ومƥولية تƌالمس Ǌممارست ǎƥل Ʃƽالنƕ ةǀƛال Ǉتتكو Ǌسƽن Ƙالوق

Ü وية السليمةƕالتر ƔساليǕا ǉƦǋ Ǐة علƼاإلضاƕ Ǐلƍ  التعامل Ɣي أسلوƼ Ưم التناقƥع

االƕتعاƥ أيضا عǇ أساليƍ  Ɣلƕ ǏاإلضاƼةاǕسرƖ أم الروضة  Ʊƍار مƴ الƽƱل سواء Ƽي

 ǐƥƌمما ي ƖرƱوالسي ƱالتسلǏلƍ  ǉرƺƮ يƼ لƽƱا الǌƕيم اجتماعية يكتسǋاƽم Ǉتكوي

  1ويمارسǌا Ƽي ơياتǊ المستƕǀلية

                                                            
 23-22ص ، 1983،دمشق، دورة موجهي رياȏ اɉطفاŽ، ȯ اجلمهورية العربة السورية وزارة التربية -1
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الƽƱل  ƍلǏعلǏ كيƽية النƲرƖ الترƕوية  مرƕية الترƕية التơضيريةويتوقƥ ƻور "

Ǉال كاƛيل المƕس ǏعلƼÜ رƲين Ǐلƍ  Ǌعلي Ưرƽل كل ما يƕǀيت ǇƑكا Ǌأن Ʃأسا Ǐل علƽƱال

 ƖرƱƼ ǐالرأ ƥوساÜ ǊاكرتƦ يƼ Ƙالمعلوما Ǉم Ɩƥƥمتع Ƴأنوا ǇƨتƤوي ǏولǕا Ǌي سنواتƼ

 ǁلƦو ǉرƕي كƼ ǊيلƮơت ƴيƱيست Ǉل ǉرƺƮ يƼ Ǌي تعلمƼ لƽƱال Ƙوƽما ي Ǉو أǋويلة وƱ

 ƍلǏوǀƕيǉƦǋ Ƙ النƲرƖ منƦ عƥǌ اليوناǇ والǀروǇ الوسƕ Ü ǏƱسƔƕ قلة الƥǀرƖ علǏ التƕǀل

ومƛل انƕƱاƳ اǕشياء علǏ عǀل الƽƱل كلوƟ مǇ الشمƴ عليǊ اƛǓار "جوǇ لوǁ "أǇ جاء 

Üسيةơتم الǌل وال تƽƱال ƥكر عنƽل والǀالع Ǉتكوي Ʃأسا Ǐم علƥǀية تƕالتر Ƙكان ǁلƦل  

أƍ  ǇلƼǏنية أو أشار  "استالوƕǐƨ" وجاء ƕعƕ Üǉƥعǚقة الƽƱل ƕالƕيƑة التي يعيƼ ƫيǌا

مƴ قƥراتǊ  يتǚءمالترƕية يجƔ أǇ تǌتم ƥƕراسة عǀل الƽƱل وتƥǀم لǊ ما يناسǊƕ وما 

 Ǐم أتƛÜ Ǌكل ما" روسو"وميولƕ لƽƱال ƥوƨيعة تƕƱال Ǉأ ƥوأك Ǌينƕ لناƮƼ ولو Ǌتاجơي 

ترƕية وǋنا الƻƥǌ اǕمƛل Ƽي ال ƍلƕ ƾƑǏنƽسǊ لو وƮلنا وƕيǇ الƕƱيعة وتركناǉ يلمƩ الǀơا

االعتماƥ علǏ الƕƤرƖ الǀơيǀية عنƥ اƽƱǕال أǐ يشترƕ ǁالعمل  ƍلǏ" روسو"يƥعو 

 Ɣ1"والتجري.  

وتركƨ نƲرية ƕياجيǊ علƥ Ǐور التƽاعل ƕوǊƽƮ أساسا للتƱور الموƼي عنƥ اƽƱǕال 

 Ǉƨم التواƥع ǊيƼ لƮơجو ي ƥة يوجƽتلƤر مƲن Ƙاǌوج Ǉير عƕالتع Ǉأ Ǌياجيƕ ǎوير

 ǇوضمÜ يƼارالمعرƱƍ ƥاƥعƍ ضيريةơية التƕية الترƕمر )ƟǚƮاإل ǐوƕالتر "( ǐƥƌكما ت

ƥورا ǋاما Ƽي ơياƖ الƽƱل مǚƤ Ǉل مƲơǚتǌا لتƮǀير  مرƕية الترƕية التơضيرية

والترƕوية Ƽي معالجة ƕعƯ مشكƘǚ  وǋنا تتƤƥل العوامل اǕسريةƕ Üعضǌم Ƽي الƥراسة

 Ǐعل Ʃمما ينعكÜ ضيريةơية التƕي قسم الترƼ ƻسوء التكيي Ǉيانا عơال الناتجة أƽƱǕا

   .2الƽƱل التعليمي أƥاء

 

                                                            
1- Ǩرمضان حممد رفع ،Ȅالتربة وعلم النف ȯوȍالطبعة األوىل، أ Ÿ16ص  ،القاهرة، دار الفكر العر  
 46ص   1992ات مǘسسة سنابȰ، قƎص، منشور اƪياȯ عند اɉطفاÛ ȯهيثȴ ،,عبد املوىل  - 2



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



  
  

  
 
 
  

  

  
  رȑياǧ الدراسةـف:أوال
  .دراسةـهǰ الـمن:ǭانـيا
  .دراسةـأدواǧ ال:ǭالـǮا
  دراسةـاȯ الـƭ :رابعـا

  .دراسةـينة الـع:خامـسا 
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ƕǐǆداǐǄال ƕالدراس:  

Ǘوƈ: ƕالدراس ƭـــــروƺ:  

 ǐǕ جية العلميةǌي المنƼ امةǌال ƘواƱƤال Ǉم ƭƮƤمجال الت Ǉما كاǌراسة مƥ

 ǐƦالتي ال Ưروƽة للơة وواضǀقيƥ ةƹياƮ ƴوض ƚơاƕال Ǐعل Ǌو انǋ Ǌليƍ تنتمي

 ǊنǋƦ يƼ ككل ƚơƕال ƖورƮ Ơي –توضǋو–Ƙرضياƽلول أو-الơ يǋو  Ƙسيراƽت

Üةơترǀمشكلة م ǇƋشƕ تعميم أو أو Ǌعينة أوان Üريرǀام  تƲكن ƘƺيƮ رƮعنا Ǉم Ǉيتكو

   1.عƱ Ǉريƾ الǀơاƾƑ تƽسير أƥơاƚ لم تتƋكƕ ƥعƥ منسƾ تơاول

لƦǌا انƱلƥ Ƙǀراستنا مƼ Ǉرضياơ ƘتǏ نرسم المǚمƠ الكƕرǎ لموضوƳ الƥراسة  

 :وجاءƘ علǏ الƮياƹة التالية

توجـيـǊ سلـــوǁ الƽƱــــل تساǋم الترƕـية التơضيـريـة Ƽــي  - 1

ƖســرǕـل اƤاƥ. 

2 -  ǁناǋار اƛيأƼ لƽƱاعــل االجتماعي للƽالت Ʊنم Ǐضيريـة علơية التƕلتر Ǌأسرت. 

تساǋم الترƕيــة التơضيريـــة Ƽي تكويـــǇ منƲومـــة الǀيـــم  - 3

  .اǕســـرƖ  اǚƤǕقيـــة للƽƱل Ƽي

4 -  Ƙاراǌضيـــريـــة مơيــــة التƕة الترƕالتر Ɣي تكسƼ ǐوƽير الشƕالتع

Ǌأسرت. 

5 -  Ɣأساليــــ Ǐل علƽƱضيرية للơية التƕية للترƕيجاƍ Ƙانعكاسا ƥتوج

ƖسرǕي اƼ لƽƱية للƥالمعاملــــة الوال. 

  

                                                 
27،ص2000دار الكتاǡ احلديǬ،الكويÛ،ǨمناǰȽ البحث التربويÛالرȉيدي بشري صاحل- 1  
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ƙـǆاـاǐ:-ǆǄالـ ƛǊـƕدراس :  

ƦƍÜ يƽƮالو Ɲǌو المنǋ راسةƥلل Ɣأسلو Ɣأنس ǇƎƼ ƚơƕال Ƴل موضوǚƤ Ǉم  ƥيع

ولƦا لƮơ Ǌة كƕيرƼ Ɩيǌا Üوǋو Ü العلوم االجتماعيةمǇ المناƝǋ المƕƕơة للƕاƛơيƼ Ǉي 

ƥيستن  Ɲǌو مكمل للمنǋي وǋيعية واالجتماعية كماƕƱر الǋواƲال ƻƮو Ǐعل

 Ǐلƍ لƮي Ǐتơ الماضي Ǉا مǋورƱي تƼ رǋواƲال ƻƮي ǐƦي الƤالتاري ǐƥاƥاإلستر

Ƙاضر  الوقơ1.ال   

  ƥƮǀيƕ راسةƥ يƼ ا العالمǌعƕة التي يتǀريƱراسة الƥال Ɲǌاالمنǋسيرƽوت ƖرǋاƲال 

ومعƥاƘ  كما يتضمǇ المنƕ Ɲǌما يستƥƤمǊ العالم مƈ ǇالƘ وأƥواÜƘ ووǌƽƮا والتنǌƕ ƌƕا

  2مƤتلƽـة 

رƥنا تعريƻ المنƝǌ المعتمƥ علينا أǇ نعرƻ كلمة المنƝǌ وƤاƮة المنƦƎƼ Ɲǌا ما أ

 أنƍ Ǌجراء يستƥƤم Ƽي ƕلوƹ Ʒاية مÜ Ɩƥƥơأما المنƝǌ العلمي ǌƼو تơليل منسƾ<العلمي 

 أو  والعملياƘ العǀلية والتجريƕية التي توجƕ ǊالضرورƖ الƚơƕ العلمي للمƕاƏƥ وتنƲيم

Ǌƽلƌة تƮاƤ3>العلوم ال 

يعرƻ عنƥ الƕعƕ ƯاǕسلوƔ الوƽƮي ÜلǊ عƖƥ تعريƽاǇƍ  Ƙ المنƝǌ الوƽƮي أو ما

Ǉتي مǕا ƻنا التعريƥم موجǋشكل علمي <:أƕ سيرƽليل والتơالت ƾرƱ Ǉة مǀريƱ وǋو

 Ǉم مƲلوضعية من Ɩƥƥơم Ưراƹأ Ǐلƍ ولƮ4>اجتماعية أو مشكلة ’أجل الو  

                                                 
.98،ص1985،دار البعǬ،اجلزاǝر،1،ط منهǲية البحث العلمي عند املسلمƙغازي عناية، -1 

، دراسات ǩ Žفسري السلوȫ اɋنساƆ دار تصميم البحوǫ النفسية واالجتماعية والتربوية: عبد الرمحȸ العيسوي - 2
 19، دȃ ، ص 1الراǩب اجلامعية ، مصر ط

-، ȴالبحث العلميحممد قاس ǰȽاملنا ƂǙ Ȱ52،ص2003،دار املعرفة اجلامعية،مصر ، املدخ. 3  
،ص ص  1992،د م ج ،اجلزاǝر ،2،طǫمناǰȽ البحث العلمي وطرǙ ȧعدادا لبحوعمار بوحوȇ وحممد ǽنيبات ،-4

139،140  . 
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ƼكاǇ الƻƥǌ منǊ جمƴ معلوماǀơ Ƙيǀية ومتƮلة ƲƕاǋرƖ موجوƖƥ أƼ ǚƮي 

Üƴالمجتم  Ƙسلوكيا Ǐضيرية علơية التƕالتر Ƙانعكاسا Ǐعل ƻنتعر Ǉنا أƥأر ƥǀلƼ

Ǉال مƽƱǕل ما أǚƤ  ضيريةơية التƕي قسم الترƼ ǉاǀية –يتلƕن–المرǕة  اƽتلƤة المƱش -

 وعليƋƼ ǊنسƱ Ɣريǀة كانƍ ƘتƕاƳ المنƝǌ الوƽƮي الǐƦ يتسم ƕاǋتمامǊ -أǕقراǇ جماعة

ƾƑاǀơال Ɵيضاƍ ارƱƍ يƼ ةƮاƤÜ اǌعالياتƼ ليلơوت ƖرǋاƲمانية والمكانية للƨال ƥعاƕǕاƕ 

ƝƑول لنتاƮللو ǁلƦÜاǌليلơية وتƛơƕال ƘواƥǕاƕ Ƙالمعلوما ƴا لجمǀƼا وǋƨراƕƍ Ɣالواج 

Ǉار التعميم والشمولية يمكƱƍ يƼ اǌتơƮ ارƕتƤ1.ا  

تǌتم الƥراسة الơالية ƥƕراسة انعكاساƘ الترƕية التơضيرية وتƕعا للمشكلة 

يستلƨم أǇ نستƥƤم المنƝǌ الوƽƮي وǋو المنƝǌ المƑǚم لƕƱيعة ونوعية ǉƦǋ  المƱروơة

ƚơƕ ويعتمƥ المنƝǌ الوƽƮي Ƽي الƚơƕ عǇ الƕياناƘ الƤاƮة ƕالموضوƳ ال الƥراسة

Ƙواƥا  وأǌليلơا لتƥيǌا تمǌƽنيƮوت Ƙياناƕال ǉƦǋ ƴجم Ǐعل ƥالتي تساع Ʃياǀال

ƭǚƤا واستǌمن ƝƑ2. النتا 

وعليƼ ǊاستƥƤام  وƕالتالي ƼالمنƝǌ المستƥƤم Ƽي ǉƦǋ الƥراسة ǋو المنƝǌ الوƽƮي

مǚƤ Ǉل عيوǇ   المنƝǌ الوƽƮي كاƺƕ ǇرƯ كشƻ ووƻƮ أƛر الترƕية التơضيرية

 .وأراء اǕمǌاƘ واإلƕاء 

 :أما ƱƤواƘ تƕƱيƾ المنƝǌ الوƽƮي ǌƼي 

 وتم Ƽيǌا جمƴ كل الƕياناƘ والمعلوماƘ النƲرية ơول أقسام الترƕية:ǄرƕǂƟ اǗستكشاف 

  .التơضيرية والمرƕية

                                                 
178،ص 2000،منشǖ املعرف ودار الفكر العرŸ ،مصر تقنياǧ ومناǰȽ البحث العلمي محد سليما ن املشوǹي، -.  1  

دار املفرقة اجلامعية ، اɋسكندرية ، مصر  اŎاالǧ التربوية والنفسيةمناǰȽ البحث العلمي Ž حممود عبد احلليȴ مسي،  2
  201ص1ط
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شملǉƦǋ Ƙ المرơلة Ʈياƹة كل تساƌالƘ الƥراسة والƽرضياƘ مǄ:  ƴرƕǂƟ الوƬف  

ƛم تƥơيƥ مجتمƴ الƚơƕ مƴ اƤتيار العينة Ƙ Ü التي تستنƥ عليǌا الƥراسةتƥơيƥ المƌشرا

 .اƥǕواƘ المƑǚمة لجمƴ المعلوماƘ منǌا االستمارƖ والمƲơǚة الممƛلة لÜǊ وكƦا

  :ǄرƕǂƟ تüǐǂƟ الǐƓاǆاƖ وتƻسǐرǉا وƾǆدǉا

للƤروƕ ƜاستنتاجاÜ Ƙتكوƕ Ǉمƛاƕة ƍجاƕة عǇ التساƌل الرƑيسي للƥراسة ÜوكƦا  

ƘاƕƛƎك Ƙرضياƽي للƽأون. 

  :ƈدواƲǄƜ Ɩ الǐƓاǆاƙ:Ɩالƙا 

يơتاƜ كل منƍ ƝǌلǏ أƥواƘ لجمƴ الƕياناƼÜ Ƙالǀيام ƕالƥراسة الميƥانية يتƱلƔ اƤتيار 

لƥǖواƘ التي مǇ شƋنǌا أǇ تجعل العمل متكامÜ ǚلƦا ƥƼور اƤتيار اƥǕواƘ  سليم

كǇ تƘơ أƲ ǐرƻ أǇ وال يمÜ عملية التǀل أǋمية عƕ Ǉاقي العمالياƘ اƤǕرǎ المناسƕة

ǎنجر  Ɲǌالمن Ƴوالنو Ƴيعة الموضوƕƱة لƕمناس Ƙواƥر أƼتو Ǉوƥ Ǉراسة علمية مƥ

  :وقƥ استƥƤمنا أƥواƘ الƥراسة اǓتية تƕƱيƼ Ǌǀي الƥراسةÜ  المƤتار

ƕưƟǘǄال:  

  تعƥ مǇ أǋم أƥواƘ جمƴ الƕياناƼ Ƙي كاƼة العلوم أالجتماعية المƤتلƽة ǚƼÜ يǀتƮر

 استƥƤامǌا علǏ علم ƥوǇ اƤǕر Üوǋي مǇ أقƥم ألوساƑل التي عرǌƼا أإلنساǚƤ Ǉل

 ƖرǋاƲال Ɣجوان ƻتلƤم Ǉع ƻي الكشƼ العلمي ƚơƕال Ɩƨي ركيǋوÜ ةǀيǀơو الơن Ǌسعي

ƌƕسير والتنƽليل والتơوالت ƻالكش Ơما سيتي ƴمÜ ةƛوơƕالم.  
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واƖ التي يمكǇ أǋ Ǉي أالƥاƘ أǕولية لجمƴ المعلوماƘ وǋي الن< وكتعريƻ لǌا 

ƥشياء  يعتمǕا Ǐلƍ رƲا النǌƼتعار Ʊسƕي أƼوÜ ة العلميةƼالمعر Ǐلƍ ولƮا للوǌعلي

  1.> وƥƍراǁ الơالة التي ǋي عليǌا

وقƥ اعتمƥنا علǉƦǋ Ǐ اƥǕاƖ مǇ أجل جمƴ المعلوماƘ وƤاƮة وأنني أتتƴƕ شƮƤيا 

 ƕية والتعليمأقسام الترƕية التơضيرية مǚƤ Ǉل المنƔƮ الǐƦ اشƺلǊ كمƽتƫ التر

 أالƕتƥاƑي وكƦا تواجǐƥ الشƮƤي مǚƤ Ǉل الƨياراƘ التƽتيشية لمرƕياƘ الترƕية

  .التơضيرية

 ƔارǄستǗا– ǅاǐƓستǗƈ-:  

Ǉير مƛالك ƘƦƤأ ƥوقÜ ǊيƼ يسيةƑالر ƖاƥǕي أǋنا وƛơƕ يƼ اǌعلي ƥتم أالعتما Ɩاƥاني أƛ 

 المتعلǀة ƕموضوƚơƕ ƳأƥاƖ لجمƴ الƕياناƘ < الوقƘ والجƼ ƥǌي ƍعƥاǋƥا Üوتعريǌƽا 

Ƙالمعلوما ƴم لجمƥƤويست Ɣل المستجيƕق Ǉا مǌتƑƕتع ǐيجر Ɩاستمار ƾريƱ Ǉع ƥƥơم 

ƚơاƕال Ɣرǀي Ǌأن ǏلƍÜ اǌƕ علم Ǐم علǋ التي ƾƑاǀơال ǁلƦوك Ǉيƕالمستجو Ƙاƕƹر ǇƋشƕ 

ÜǇيƛوơƕالم Ǉرقة مƽمت Ǉي أماكƼ Ǉيƥا كانوا متواجƦƍ. <2  

ل معلوماƥ Ƙقيǀة اليمكǇ للƕاƚơ مƲơǚتǌا والƺاية مǇ وضƴ االستƕياǋ Ǉو الƮơو

  .ƕنƽسƼ Ǌي المجال المơƕوÜ ƚكوǇ المعلوماƘ اليملكǌا ƍال Ʈاǌƕơا

  وتستǏǀ المعلوماƼ Ƙي أالستƕياǇ علǏ شكل ƕياناƘ كمية تƽيƥ الƕاƼ ƚơي ƍجراء

 ƥǀƼ ǊوعليÜ قضية معينة Ǉم Ǉيƛوơƕوأراء الم ƻمواق Ǉر عƕية تعƽرقمية أو كي Ƙارناǀم

ا االستƕياǇ المǀنǇ وǋو يستƥƤم Ƽي العاƖƥ لجمƴ المعلوماƘ الكمية ƦاƘ العǚقة استƥƤمن

                                                 
- ،املكتب اجلامعي احلديǬ التفكƘ العلمي النقدي Ɯ Žوǫ اƪدمة أالجتماعية حممد صƎي فǘاد النمر، - 1

.300-299،ص 2003،اɋسكندرية،   
،دار واȰǝ للنشر ،األردن 3،ط الجتماعيةأساليب البحث العلمي Ž العلوم افوزي غرايبية وǹǓرون ،   2
  71،ص2002،
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ƖكرƼ ƖرƱسي ǎƥة مƼأو معر Ǉور معيǌالجم ǎƥما ل Ƴموضوƕ تمامǋأال Ƙرجاƥ Ʃياǀƕ 

Ɩƥƥơم Ʊي أوساƼ معينة...ƣ1. ال  

أقسام  اعتمƥنا إلجراء ǉƦǋ الƥراسة علǏ استمارƖ قƥمƍ ƘلǏ اǕولياء الƦيǇ لǌم أƽƱال Ƽي

 Ɩاالستمار Ǉضيرية وتتضمơية التƕ81التر  ƥعƕ Ƙاراƕالع Ưعƕ يلƥتم تع Ɩارƕع

 ƘơƕƮوأ ǎرƤأ Ƙاراƕع ƻƦơو Ǉكميơالم ƖƦساتǕا Ǉمجموعة م Ǐا علǌعرض

 Ǉم Ǉتتكو Ǉكميơالم ƖƦساتǕا ƘياƮتو Ǐناءا علƕ Ɩƥمعتم Ɩة  43االستمارƱسيƕ Ɩارƕع

 Ɣ اǌة عنƕاإلجا Ǉة والتي يمكơال(أو) نعم(وواض ( Ƙاƥرƽم Ǉم Ɩƥرƽكل م Ǉأ ƚيơ

 Ɣ ماƍ اǌة عنƕاإلجا Ǉيمك Ɩال /نعم (االستمار ( ƻتكلي Ǉوƥ ةơلة وواضǌرقة سƱƕ. ƴم

ǎرƤأ ƘاƼإلضا ƚوơƕة للمƮرƼ اءƱعƍ .  

ƔارǄستǗا ƼǐƓتط ƕǐƻǐك :  

  :تم تƕƱيǀا الستمارƕ Ɩاالعتماƥ علǏ الƱƤواƘ التالية 

1 - ƕال ƾريƱ Ǉولياء عǖراسة لƥال Ƴموضو Ơتوضي Ǐعل ƥأو االعتما ƚơا

Ƙياƕالمر.  

2 - Ɵم شرƛ العامة Ƙياناƕة الƕكتا ƔلƱ ƴولياء مǕا Ǐعل Ɩاالستمار ƴيƨتو  Ƙ التعليما

Ǉياƕملءاإلست ƭوƮƤƕ. 

 التƤƥل مơ ǇيƤǓ Ǉر Ƽي ơالة وجوƕ ƥعƯ اإلشكاالƛ Ƙم شرƟ التعليمة كما - 3

  .ƍعتمƼ ƥي Ʀلǁ علǏ المرƕياƘ أقسام الترƕية التơضيرية 

                                                 
،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزاǝر  مناǰȽ البحث العلمي Ž علوم اɋعالم واالتصاȯأمحد بȸ مرسلي ، -2
223،ص2003،   



  دانيةـة امليـراǒاǧ الدراسـǙج: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐امȄ ـȰ اƪـالفص
  
 

-155 - 

المơكميǇ  وللتعرƻ علƾƥƮ Ǐ االستمارƛ Ɩم االعتماƥ علƾƥƮ Ǐ:  الƟǄكƬǅǐǄدƼ ـ 

 Ƴوعلوم االجتما Ʃƽعلم الن ƖƦأسات Ǐولية علǕا اǌورتƮ يƼ Ɩاالستمار ƴيƨتم تو ƚيơ

 Ɩاالستمار ǉƦǋ ولơ مǌƑراƉƕ الءƥإل ǁلƦو.  

 ǅǐǄكƟǄال Ɣاألساتذ:  

  Ƥنشلة -علم االجتماÜ Ƴالمركƨ الجامعي :العايƫ عƥƕ العƨيƥ /ƨ.أ -

- ƈ. ƥ /رǋاƱيمي الǋراƕƍ:ƖسكرƕÜ جامعةÜ Ƴعلم االجتما  

- ƥ /يـة منيرơولƮ:Ǌسƕجامعة تÜ Ƴعلم أالجتما  

- -ƥ/ا كرم  ǉورƱƕ:Ǌسƕجامعة تÜ Ƴعلم االجتما 

   تم توƨيƕ ƴنوƥ اإلستƕانة علǏ المơاور الƤمسة التي يƻƥǌ االستƕياƍ ǇلǏ قياسǌا

ǃƽر üدوƜ01  

ƖــاراƓƴال  ƔــارƓƴال ǃƽر  

الترƕية التơضيرية Ƽي توجيǊ سلوƥ ǁور - 1
ƖسرǕل اƤاƥ لƽƱال.  

1 -2-3 -4-5-6-7-8 -9   
10-11-12  

تƛƋير الترƕية التơضيرية علǏ نمƱ التƽاعل - 2
ƖسرǕي اƼ االجتماعي.  

13-14-15 -16-17  

3 - Ǉي تكويƼ ضيريةơية التƕمة الترǋمسا
ƖسرǕي اƼ لƽƱقية للǚƤǕيم اǀومة الƲمن  

18-19-20 -21  

الترƕية التơضيرية علǏ اكتساƔ الƽƱل اƛر - 4
  .لمǌاراƘ التعƕير الشƽوǐ والتواƮل

22-23-24 -25-26-27-28-29-30-
31-32-33  

اƛر الترƕية التơضيرية علǏ أساليƔ المعاملة - 5
  .الو الƥية

34-35-36 -37  

  

  :ƜǄاƖǗ الدراسƕ:راƴƓا

العلوم مƕ ǇيǇ كƛير مǇ الƮعوƕاƘ التي تواجǊ الƕاƚơ العلمي ƤاƮة Ƽي 

Ǉمنة  االجتماعية أƨǕي كل اƼ تعمم Ǉأ Ǉي العلوم االجتماعية اليمكƼ ƖرǋاƲ ǐراسة أƥ
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وعلǏ كل اǕمكنة ÜلƦا وجƔ علǏ الƕاƚơ أǇ يƮơر ƥراستƼ Ǌي نƱاƥơ ƾوƥ معينة 

ƖرǋاƲال ǇالÜ  كرƦضوء ما ǏوعلÜ Ǉماƨوال Ǉالمكا Ɣسơ اǌجƑير نتاƺتت ƥروسة قƥالم

ƴوضƕ راسة قمناƥلل ƥوƥơ Ü ǐƦية والتعليم الƕل الترǀơ Ǐلƍ راسة ينتميƥال ƳموضوƼ

  .وعƥم الƛاƕاƘ مما يجعلƛ ǚǀơ Ǌريا ƕالمواضيƴ التي تستƾơ الƥراسة  يمتاƕ ƨا لتƺير

ƜǄـالǄال üـا Ǐǆكا:  

تم ƍجراء الجƨء الميƥاني مǇ الƥراسة Ƽي المƌسساƘ االƕتƥاƑية التي تتواجǌƕ ƥا 

ƕƕلƥية الơماماƘ والية تƕسơ Ǌيƥƕ ƚأنا ƕاستƳǚƱ الترƕية التơضيرية الواقعة   أقسام

الجƺراƼي للمƌسساƘ الترƕوية التي سيجرƼ ǎيǌا الƥراسة وقمنا ƕاƤتيارمانسƕتǊ   المجال

Ɣ مǋƥƥرعƥǀالم Ǉيƛوơƕالم Ƴولي    300:مجمو Ǉ26،66%م   

ƖاǄاǄƟال ƕǐدǂƓ  :  

ƴƽوǄاــǊ: ƾول العليا للشرǌقليم السƍ Ǉضم Ƙماماơية الƥلƕ ƴǀت Ɣقر ǐرƑاƨالج

 Ǌسƕوالية ت Ƙياƥلƕ مǋأ Ǉر مƕوتعت Ƙماماơينة الƥا مǋرǀالتونسية  م ƥوƥơال

تترƴƕ علǏ مساơة  -يوكوơƕ-Ʃيƚ تتميƕ ƨالمياǉ المعƥنية والمنǀƱة السياơية

وǋي تتƥƍ ƴƕاريا ƥاƑرƑƕ Ɩر مƥǀم  ơيƚ يǋƥơا شمال ƕلƥية  2كم 89.64 قƥرǋا

Ǉم ومƥǀر مƑƕ يةƥلƕ اƕوجنو ƔǋƦر الƑƕ  Ǌسƕير وتƥال ƻاơولƕ يتيƥلƕ ƾالشر

 Ǌسƕية تƥلƕ الشرقي Ɣالجنو Ǉية سنة .ومƥلƕ Ǐا الǌا .1958تم ترقيتǌأما موقع

Ưالعر ƱƤ Ǐعل ƴǀا تǌانƼ لكيƽ27و 35ال  ƱƤاالستواء و ƱƤ رجة شمالƥ

  .شرƾ قرينيتƥ ƫرجة 56و 7الƱول

  .2008نسمة ơسƮơƍ ƔاƑياƘ سنة  ƶǂƓǐ:20284 عدد سكاǊǆا
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ƢاǆǄاــǊ: ر يǌي شƼ اǌل Ƴاƽارت ǏƮأق Ɩرارơرجة الƥ Ƹلƕت ƚيơ ياƕل نسƥر معتƕعت

أما أƥنƥ Ǐرجة ƼتكوƼ Ǉي شǌر جانƽي ơيƚ تƮل ƍلÜ Ǐم°46.73 جويلية

  .م6.48°

ƕدرسǄ:ƖاǄاǄƟال ǅاƻع ǅƓ ǅاǄƙع  

ǋي مƥرسة اƕتƥاƑية سميƕ Ƙاسم الƤليƽة عƛماǇƕ Ǉ :تعريƻ المƌسسة ƕاƤتƮار

Ǉاƽية  .عơة السياǀƱالمن Ǐلƍ  ǐƥƌالم ƾريƱال Ǐعلي عل ƖƥميƮ ƥيǌي الشơƕ ƴǀت

Ʃيوكو .  

قاعة متعƖƥƥ و  ơجراƘ 03كانƘ  تơوƈ ǐنƦاǁ و  م Ƽ1983تƘơ أƕواǌƕا سنة 

ƘماƥƤا و  الǌجراتơ ƥƥل عƮو Ǉأ Ǐلƍ Ƙ12توسع  Ɩجرơ  ر  وƕأك  Ǉي مǋ

 14قم ترƕوǐ يضم يعمل ǌƕا Ʊا 2م 6001المƌسساƘ مساơة ơƕيƚ  تƕلƸ مساơتǌا  

تعƥ مǇ المƌسساƘ الƲاƼرƕ ƖالنتاƝƑ الممتاƼ Ɩƨي جميƴ المياƥيơƕ Ǉيƚ و  معلمةو  معلما 

  .يتم  تكريمǌا  كل سنة علǏ المستوǎ ألوالƑي 

ƜواƼǕا ƥƥع:  

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ƮƟـتǎرǐ ƺــاألƚوا 

12 02 02 02 02 02 02 ƴددـال 
 ورـذك 28 22 27 22 26 28 153

145 19 18 29 27 30 22 ǆـإƘا 

298 47 44 51 54 52 50 ƜǄـالƱوǄ 
  

ǎرǐƮƟالت ǃسƾال ǅع ƔذƓǆ: }يƕالمر}Ɩ {ǊƽنيƮت ÜƣالÜ انيةƥالمي ǊرتƕƤ... { تعمل

Ʀضيرية منơقسام التǕاƕ رسةƥرسة  1999/2000المƥم المƌي ƚيơƕ اƦǋ يومنا Ǐلƍ
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ǐضيرơي التƼ ةƮتƤية مƕما مرǌيعمل مع Ǉوييƕتر ǇوجيƼ  م وǌي لƑاƥتƕي تعليم اƼ معلم

  .ƕƤرƖ ال يستǌاǌƕ  Ǉا

 ƔرƺتوǄال ƖاƦǐǊƜالت: }ƨاƽم ألي-تلǚعƍ Ɯ-  ƭأقرا Əرشة–قارƼأ  Ɣالعا

  }.....العاƔ جماعية ƕاƤتƮار-Ƽرƥية

قارƏ و  اǕقسام التơضيرية مجƕ Ɩƨǌجميƴ الوساƑل مǇ تلƽاƼ ƨي كل ƮƼل

ƭةو  أقراƱيةو  أشرƥرƼ Ɣو  لع ƨيǌتج Ǉجماعية كما أ ƻرƱ Ǉسسة مƌالم

ƨƤاǇƑ قƥ  تساعǉƦǋ ƥ الƑƽة علǏ و  رƼوƻو  كراسيو  المƥيرية ƱƕاوالƼ Ƙرƥية

Ơالمري Ʃالجلو.  

 Ƨالدر ƔرƜƟ:}اǌا  -جمالǌشساعت-ƣا الǌور جميلة}..أركانƮƕ ينةƨة و  مƕمناس

  .تơوǐ اǕركاǇ المƱلوƕة و  لسǇ اƽƱǕال

ƕدرسǄ :ƖاǄاǄƟد الǄƟƈ ǏƟرƺ  

ǋي مƥرسة الشǌيƼ ƥرơي أơمƥ اƼتتƘơ سنة :تƴرǐف الƊǄسسƓ ƕاƢتƬار

تضم ستة معلميǇ و  قسم تơضيرǐ+ تتكوǇ مƤ Ǉمسة أƼواƥ Ɯراسية  1999/2000

ملعƔ و  مƱعم ƥơيƚ مجƨǌو  معلم واƥơ لƺة Ƽرنسية كما تتوƼر علǏ ساơةو  للعرƕية

 Ƌيǌم.  

  :واƚـدد األƺــع

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƚواƺاأل 

06 01 01 01 01 01 01 ƴددــال 

 ورــذك 06 12 11 10 15 15 69

78 13 13 15 13 10 19 ǆـإƘا 

147 28 28 25 24 22 25 ƱوǄƜǄال 
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ǎرǐƮƟالت ǃسƾال ǅع ƔذƓǆ: }يƕالمر}Ɩ {ƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ  ǊƽنيƮا }...تǌƕ رسةƥالم

 Ǉع ƥيƨت ƖرƕƤ Ǌمعلم ل Ǐلƍ ƥأسن ǐضيرơ30قسم تǇاƥي الميƼ سنة .  

 ƘاƨيǌالتجƖرƼالمتو  :}ƨاƽم ألي-تلǚعƍ Ɯ-  ƭأقرا Əرشة–قارƼية أƥرƼ Ɣالعا- Ɣالعا

  }.....جماعية ƕاƤتƮار

 ƱǀƼ Ƙوراƕية   –السƥيƥơ انةƨƤ -  ƥاعǀم.  

Ʃرƥال Ɩجرơ ...}اǌا  -جمالǌشساعت -ƣا الǌأركان..{  

  .               متواضعة -

ƕدرسǄ 20  Ɩوƈ1955  ƖاǄاǄƟال ǃ  

عơ ƥƥجراتǌا  1955أوƘ  20: المƥرسة االƕتƥاƑية ǋي  :تƴرǐف الƊǄسسƓ ƕاƢتƬار

09 Ƙجراơ Ü عام ƘƑا سنة و  1958أنشǌ1985تم توسيع  Ɣرǀة تơمسا Ǐعل ƴƕتتر

  مƕنية   2م 1500: منǌا  2م 3000

 ƕǐالدراس Ɩاعاƾا  09 :عدد الǌضيرية 02منơية التƕة للترƮƮƤم Ü07  للتعليم

  االƕتƥاƑي 

ƚواƺا  عدد األǌƕ14  اǌوجا منƼ02 ǐضيرơت Ü اǌمƌا 378يƦم و  تلميǋرƱƌي ƖƦ16تلمي 

  ƕاللƺة الƽرنسية 02: معلمة مƕ Ǉينǌم و  معلما

الơماماƘ راƼ ƖƥƑي المشاركة Ƽي كل المناƼساƘ العلمية  55أوƘ  20مƥرسة 

 ƨƑالجوا Ǉم ƥيƥالع Ƙية للوالية ونالƕيرية الترƥا مǌمƲية والرياضية التي تنƼاǀƛوال

  . لمتنوعةا
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  :ƼǕواƜا ƥƥــع

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƜواƼǕا 
14 02 02 03 03 02 02 ƥƥالع 

 Ʀكور 26 28 42 46 34 38 217
161 26 22 33 26 30 24 ƚانا 
378 64 56 79 68 58 50 Ƴالمجمو 

  

ǎرǐƮƟالت ǃسƾال ǅع ƔذƓǆ: }يƕالمر}Ɩ {ƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ  ǊƽنيƮت...{ ƥأسن Ǉسماǀال

Ǉالمعلمتا  Ǐلƍأ Üضيريةơية التƕي الترƼ تكوينا Ƙǀتل ƥǀƼ ǏولǕا و  ما اƦǋ ƴي  تعمل مǋ

 Ʀمن ǎو  1989المستو Ƙي السنواƼ ضيريةơية التƕا الترǌليƍ Ƙƥأسن ƥǀƼ انيةƛأما ال

 ƖيرƤǕو  .اǐضيرơلة التعليم التƥة أƱواسƕ اǌسƽن Ƙكون.   

ƖرƼالمتو Ƙاƨيǌالتج  :}ƨاƽم -تلǚاع Ɯالي-  ƭء اقراǎرشة–قارƼا  

تتوƼر الترƕية التơضيرية Ƽي ǉƦǋ المƌسسة  }.....العاƔ جماعية ƕاƤتƮار-العاƼ Ɣرƥية

ƨ ÜراƕيÜ جماعيةو  ألعاƼ ƔرƥيةÜ أجƖƨǌ تلƽاÜƨ قارǎء أقراƭ: علǏ الوساƑل اǓتية 

  .اƼǕرشة

Ʃرƥال Ɩا{:ججرǌا  -جمالǌشساعت-ƣا الǌأركان..{  

 Ǐعل Ʃرƥال Ɩجرơ رƼالتالية تتو ǇركاǕا:  

  ركǇ اǕلعاƔ الترƕوية  – 1

  المƱالعة و  ركǇ المكتƕة – 2

  الƕƤاƨ والǀƕال Ü الơمامو  المƣƕƱ: ركǇ المنƨل  – 3

  التكنولوجيا و  ورشة العلوم – 4

5 –  ƩƑالعرا Ǉرك  
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ƕدرسǄ : ƖاǄاǄƟال ƖاǄاǄƟدر الƓ  

مƥرسة اƕتƥاƑية ƥƕر تƕƕ ƴǀلƥية الơماماƘ والية تƕسة  :تƴرǐف الƊǄسسƓ ƕاƢتƬار

الجرƻ تƘơ الƱريƾ الراƕ Ʊƕيƕ Ǉلƥية الơماماƘ وƥاƑرƖ الشريعة  وƕالضơƕ  Ʊƕي جƕل

وǋي تاƕعة لمتوسƱة  2م684 منǌا المƕنية 2م2840ومساơتǌا  1988تم ƍنشاǋƌا سنة 

ƻواني يوسƥج ƥيǌالش ÜǇ09 تتضم  Ɣراسية  ومكتƥ ƘجراơƖارƥǘل Ü اǌƮǀين  Ǉلك

  .كما أنǌا تعمل ƕنƲام الƥواميǋ ÜǇيكل مƱعم مƥرسي

ƜواƼاال ƥƥع:  

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƜواƼاال 

       ƥƥالع 
 Ʀكور 30 32 27 31 22 28 170
160 26 30 26 37 22 10 ƚانا 

330 54 52 57 64 54 50 Ƴالمجمو 
  

ǎرǐƮƟالت ǃسƾال ǅع ƔذƓǆ:}يƕالمر}Ɩ { ǊƽنيƮتƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ...{  

 Ǉع ƥيƨت ƖرƕƤماǌل Ǉما معلماǋرƱƌضيرية يơية التƕللتر Ǉرسة قسميƥسنة 22تضم الم  

ƖرƼالمتو Ƙاƨيǌالتج:}ƨاƽم الي-تلǚاع Ɯ -ƭء اقراǎرشة–قارƼية اƥرƼ Ɣالعا- Ɣالعا

  .ǉƦǋ التجǌيƨاƹ Ƙير متوƼرƖ}.....جماعية ƕاƤتƮار

Ʃرƥال Ɩا{... ججرǌا  -جمالǌشساعت -ƣا الǌأركان..{  

ǇوجاƼ اǌعلي Ɣية يتناوƥراسية عاƥ Ɩجرơ Ǉع Ɩارƕي عǋةو  وƽيƲي نǋ  ينة وƨم

توجǌƕ ƥا أركاơ ǇسƔ مواƽƮاƘ الǀسم  الو ƕƕعƯ الƮور المناسƕة لسǇ اƽƱǕال

ǐضيرơالت.  
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ƕدرسǄ :ƖاǄاǄƟال ƕǐرƟال  

نسي اسم المƥرسة الƥǀيم Ƽي عƥǌ االستعمارالƽر:تعريƻ المƌسسة ƕاƤتƮار

" ǇرييƑاƨالج Ǉال المسلميƽƱǕرسة اƥة و  "مǀơا اسم ملǌعلي ƾلƱل أǚǀاية االستƥƕ يƼ

   –الơماماƘ  –المƥرسة اǕساسية الơرية 

  .   ơجرƖ  11: عƥƥ الơجراÜ Ƙ مƕنية 2م 1346: منǌا  2م 1948:  تǄ ƶǂƓساƟتǊا

  :واƚــدد اƺǗــع

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƚواƺǗا 
12 02 02 02 02 02 02 ƴددـال 

 ورـذك 34 37 24 29 23 32 179
158 29 28 27 26 32 16 ǆـاƘا 
337 61 51 56 50 59 50 ƜǄـالƱوǄ 

  

ǎرǐƮƟالت ǃسƾال ǅع ƔذƓǆ: }يƕالمر}Ɩ {ƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ  ǊƽنيƮت... { ƥيتواج

 Ɩاءƽالكƕ ماǌكل من ƴتتمت ÜǇمعلمتي ƻاشرا Ƙơت ǐضيرơللت Ǉسسة قسماƌالمƕنيةǌالم  

  . الƕƤرƖ التي تǋƌلǌما لتơمل مسƌولية تƥريƩ الǀسماǇ وتǀơيƾ نتاƝƑ مرضيةو

ƔرƺتوǄال ƖاƦǐǊƜالت  :}ƨاƽم الي-تلǚاع Ɯ -  ƭء اقراǎرشة–قارƼية اƥرƼ Ɣالعا -

  }.....العاƔ جماعية ƕاƤتƮار

ƨاƽتل Ɩƨǌأج Ǐسسة علƌالمƕ ضيريةơقسام التǕراƼو  تتوƭء أقراǎرشةو  قارƼو  أ Ɣلع

   جماعية كما تتوƼر المƌسسة علǏ جǌاƍ ƨعǚم أليو  Ƽرƥية

Ʃرƥال Ɩا{... ججرǌا  -جمالǌشساعت -ƣا الǌأركان..{  
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 Ǐعل Ʀميǚالت ƥل التي تساعƑكل الوساƕ Ǉتاƨǌمج Ǉجميلتا ǇتاƽيƲن Ǉواسعتا Ǉجرتاơ

Ǉسơال Ʃرƥسسةو  التمƌير المƥلم ƴا راجƦǋ  عملية و Ɵالنجا Ǉاللواتي يسعي Ƙالمعلما

 ǐرǀƽال ƥالعمو ǊنǕ ضيريةơقسام التǕاƕ Ʃرƥالتم .  

ƕدرسǄ : ƖاǄاǄƟب الǐالط ǅوعوƓ دǐǊالش  

ơي اǕمل ƦراƳ  مƥرسة الشǌيƕ ƥوعوǇ الƱيƔ الơماماƘ: تعريƻ المƌسسة ƕاƤتƮار

Ƙماماơمام الơال Ü ƖرƑاƥ :مƥǀر مƑƕ Ü ناءƕ1990: سنة ال   

قاعة + Ƽي أمƩ الơاجة ƍلǏ ترميماƘ كƕرǎ  02: اƥ Ƙراسية منǌا ơجر ǌƕ05ا 

ƘماƥƤ  

  تلميƱ240  Ʀاقة استيعاƔ المƌسسة 

أƼواƜ ترƕوية منǌا قسم  06يƥرǌƕ Ʃا Ü وجƕة ǌƕ200ا مƱعم مƥرسي جƥيƱƕ ƥاقة 

 ǐضيرơت  

  م مƕنية  950م منǌا ما يǀرƔ مǇ  3710مساơتǌا االجمالية ơوالي 

ƴمتواض Ɩارƥƍ رǀا مǌƕ  سور وƕ ةƱاơة مơسا 

ƜواƼاال  ƥƥع:  

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƚواƺǗا 

 الƴدد 01 01 01 01 01 01 06
 ذكور 16 12 11 13 17 06 75
61 15 11 11 09 06 34 Ƙاǆا 

136 21 28 24 20 18 255 ƱوǄƜǄال 
  

ǐضيرơسم التǀال Ǉع ƖƦƕي{ :نƕالمر}Ɩ {ƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ  ǊƽنيƮسم } ...تǀال ƜوƼ ƠتƼ

واسنƍ ƥلǏ معلمة مƥرسة اƕتƥاƑية 2008/2009التơضيرƼ ǐي ƥƕاية الموسم الƥراسي 

 مرسمة 
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ƖرƼالمتو Ƙاƨيǌالتج  :}ƨاƽم الي-تلǚاع Ɯ-  ƭء اقراǎرشة–قارƼا  

  }.....العاƔ جماعية ƕاƤتƮار-العاƼ Ɣرƥية

  ƹير متوƼرƕ Ɩاستƛناء ما توƼرǉ المعلمة لنشاƱاتǌا اليومية  

Ʃرƥال Ɩا{... ججرǌا  -جمالǌشساعت -ƣا الǌأركان..{  

  اǕركاƹ Ǉير متوƼرÜ Ɩ واسعةÜ متوسƱة

  مƥرƨƤ Ü Ɯانة ƥơيƥيةƱ Üاولة Ƽرƥية Ü25 كرسيا Ƽرƥيا 25

ƕدرسǄ : ƖاǄاǄƟال Ʋƺاǆ ǅƓ ƕƓƾع  

اƴƼ الơماماƘ تƴǀ وسƱ الơي العمراني الجƥيƥ اسم المƥرسة عƕǀة Ǉƕ ن:تعريƻ المƌسسة

 Ƽ :10تƘơ أƕواǌƕا Ƽي  –ơي المستƕǀل  –الơماماƘ و  قرƕالƱريƾ الراƕ ƱƕيǇ تƕسة

   1985سƕتمƕر 

ƕلƸ عƥƥ المتمƥرسيÜ Ǉ يƥǀم وجƕاƦƹ ƘاƑية متنوعةÜ المƱعم المƥرسيو  ơجراǌƕ10 Ƙا 

  تلميƦا  ǉƦǋ284 السنة 

  :واƚــدد اƺǗــع

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƚواƺǗا 

 الƴدد 01 02 02 02 02 02 11
 ذكور 13 28 22 33 24 27 147
134 22 23 18 40 20 12 Ƙاǆا 

281 49 47 51 62 48 25 ƱوǄƜǄال 
  

ǎرǐƮƟالت ǃسƾي{ :الƕالمر}Ɩ {ƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ  ǊƽنيƮت...{  

ƥالعموم  أسن Ǐة علƱمتوس ƖرƕƤ اǌرسة مرسمة لƥم Ǐلƍ ǐضيرơسم التǀال  

 Ǐو أسمǋ ما Ǐلƍ اǌالƽƱƋƕ ولƮالو ƳاƱر المستƥǀƕ اولơت .  
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ƖرƼالمتو Ƙاƨيǌالتج  :}ƨاƽم الي-تلǚاع Ɯ-  ƭء اقراǎرشة–قارƼا  

  }.....العاƔ جماعية ƕاƤتƮار-العاƼ Ɣرƥية

ƕعƯ و  قارǎء أقراƭو  ƽاƨتتوƼراǕقسام التơضيرية ƕالمƌسسة علǏ أجƖƨǌ تل

  . اǕلعاƔ الƕسيƱة 

Ʃرƥال Ɩا{: ججرǌا  -جمالǌشساعت-ƣا الǌأركان..{  

ǋي ƹير و  مƨينة ƮƕورƖ مناسƕةو  ơجرƖ الƥراسة المستعملة علǏ العموم نƲيƽة

  . واسعة

ƕدرسǄ : ƖاǄاǄƟدورالƽ ƔرƬاǆǄ دǐǊالش  

Ü ساǀƕا) ơي الƕساتيǇ(مƥرسة الشǌيƥ مناƮرƖ قƥور ƕلƥية الơماماƘ : تعريƻ المƌسسة

 Ƙجراơال ƥƥ05: ع ƜواƼǕا ƥƥ08: ع Ǉالمعلمي ƥƥ09: ع     Ʀميǚالت ƥƥ241.: ع    

Ǉم ƥيƨا ƖرƕƤ Ǌمعلم ل ǉرƱƌي ƥơوا ǐضيرơا قسم تǌƕ23 سنة 

  :واƚــاƺǗ ددــع

ƱوǄƜǄال Ƨ5 Ƨ4 Ƨ3 Ƨ2 Ƨ1 ǎرǐƮƟت ƚواƺǗا 

 الƴدد 01 02 02 02 02 02 11

 ذكور 11 23 20 23 28 20 125
116 16 30 14 19 18 14 Ƙاǆا 

241 36 58 37 39 41 25 ƱوǄƜǄال 
  

ǐضيرơسم التǀال Ǉع ƖƦƕي{ :نƕالمر}Ɩ {ƣانية الƥالمي ǊرتƕƤ  ǊƽنيƮت...{ ƖƦية أستاƕالمر

 Ǐا تسعǌال أنƍ الƽƱǕا Ǉة مƑƽال ǉƦǋ ƴي التعامل مƼ يةƼالكا ƖرƕƤاالǌل Ʃلي Ɩƨمجا

  .مستǚƕǀ لتƱوير أسلوǌƕا للتعامل ƕشكل Ƽعال

ƖرƼالمتو Ƙاƨيǌالتج  :}ƨاƽم الي-تلǚاع Ɯ-  ƭء اقراǎرشة–قارƼا  

  }.....العاƔ جماعية ƕاƤتƮار-العاƼ Ɣرƥية
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 ƨاƽتل ƥم ألي + يوجǚعƍ +Əقار ƭو  أقرا ƔلعاǕا Ưعƕ.  

Ʃرƥال Ɩا{... ججرǌا  -جمالǌشساعت -ƣا الǌأركان..{  

  أركانǌا تتماشǏ ما ǋو مƱƱƤ لتنمية قƥراƘ الƽƱل Ü شاسعةÜ مƨينة

  :اǏǆ ـــاü الǄƦــلƜǄا

  :ƥامƘ الƥراسة الميƥانية قراƕة شǌر وستة أيام وǋي علǏ المراơل التالية 

ƳǚƱستǚل Ǉاƥول للميƨا :النǌيƼ ǎالتي ستجر Ƙسساƌالم Ǐنا علƼتعر ƚيơ

  .وƥƕاية شǌر أƼريل شǌر مارƩوكاƦ ǇلƼ ǁي أواƤر  الƥراسة

وقƥ  2010-2009أجريǉƦǋ Ƙ الƥراسة ǚƤل الƮƽل الƛالƚ مǇ العام الƥراسي 

 Ǉم Ɩƥالممت Ɩترƽال Ǉيƕ راسةƥال Ƙياناƕا استǌيƼ ƘǀƕƱ التي Ɩƥالم Ƙامƥ20  ريلƼ2010أ 

  .علǏ المơƕوƛيǇ  تم ǚƤلǌا توƨيƴ استماراƘ الƚơƕ 2010ماƍ25  ǐلƹ Ǐاية 

 Ǉيƛوơƕالم Ǐعل Ɩاالستمار Ƙعƨو.ƽال Ʃƽي نƼوǇم Ƙاالستمارا ƴتم جم Ɩتر 

  .المơƕوƛيƕ Ǉاالستعانة علǏ مرƕياƘ الترƕية التơضيرية

ǎشرƓال üاƜǄال:  

 Ǉم مجموعة مǌƼ راسةƥلل ǐشرƕالمجال ال Ǉولياءأما عǕقسام اƋƕ مǋناءƕوا أǀơالت Ǉيƥال 

ǌƕاأقسام  مƥارƩ التي ǚƽƱ8 مǇ 80شملƘ الƥراسة عينة تتكوǇ مǇ الترƕية التơضيرية 

  .300ǚƽƱالتơضيرية مǇ أƮل مجموƳ  الترƕية

  

  

  

  



  دانيةـة امليـراǒاǧ الدراسـǙج: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐امȄ ـȰ اƪـالفص
  
 

-167 - 

ǄاƢساــ: ƴـــالƕǆǐ 

  1. تعرƻ العينة علǏ أنǌا مجموعة جƑƨية ممƛلة لمجتمƴ لƮƤ ǊاƭƑ مشتركة

Ƙالعينا Ǐالي علơال Ƙي الوقƼ االجتماعية ƚوơƕال ƥا و  تعتمƦǋ ƴواس ƾاƱن Ǐعل

ƥƑواƼ Ǉا مǌلما ل ÜƠالمس Ǉم ƚơƕال Ǐة علǀƽا للنƥاƮر اقتƛا أكǌر و  الشامل كونƛأك

Ƙيرا للوقƼيراو  توƛك ƚơاƕما الǌتاجơالتي ي ƥǌالج.  

 مجموعة جƑƨية يǀوم الƕاƚơ:والعينة Ƽي أƕسƱ تعريƽاتǌا المƥǀمة تعني علǏ أنǌا

  .2يجƔ أǇ تكوǇ ممƛلة لƮƤاƭƑ مجتمƴ الƥراسة الكليو  ƕتƕƱيƥ ƾراستǊ عليǌا

ƕالدراس ƕǆǐعينة:  ع Ǐراسة علƥال ǉƦǋ جراءƍ ية تم  تمƑاعشواǋتيارƤا  Ǉم Ǉيƕ

 Ǉم Ǉضيرية التي تتكوơية التƕال الترƽƱل  80أƮأ Ǉلة مƽƱو ǚƽƱ300  واǀơالت ǇيƦال

أǐ مناسƕتƕƕ  Ǌلƥية الơماماƋƕ2009/2010Ƙقسام الترƕية التơضيرية للموسم الƥراسي 

26.66%.  

 ƾريƱ Ǉية عƑة عشواǀريƱƕ تيار العينةƤة اǀريƱ ƘوكانƥاƥعǕتيار أƤا ƽية الƥر

  .1،3،5،7،9،11،13،15،17،19مي لعشرƖ أƽƱال أǐ اليو المناƥاƖالƼƥتر Ƽي المرتƕة 

Ǖقسام الترƕية التơضيرية الƛمانية والمƥǀر ااǌالتي تتواجƕ ƥ مǇ كل مƌسسة ترƕوية 

Ɣ م اإلجماليǋƥƥ300:عǚƽƱ  

 300x2666         النسƕة المƑوية xالمجتمƴ أƮǕلي              
  80=ــــــ=ـــــــــــــــــــ= الƚơƕعينة 
100                           100  

                                                 
  .148،دȃ،ص1،دار النشر للǲامعات ،ط مناǰȽ البحث Ž العلوم اɋنسانية والتربويةرجاء حممود،  -1
   92ص , 1999, األردن , دار الكندي ,  1ط, منهǰ البحث التربوي,   حسȸ املنسي - 2
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ƧǆƜسب الƟ ƕǆǐƴراد الƺƈ ƲǐƦتو  

ƧǆƜذكور  ال  Ƙاǆإ  ƱوǄƜǄال  

 80 33  47  التكرار
ƕǐوƏǄال ƕƓسǆ100  %41.25  %58.75  ال%  

  02جƥول رقم 

 Ǉس Ǉم Ǉأ Ǉوƕالمستجو ƥكƌم  80يǌƑناƕأ ƥƥع Ƹلƕ ولياءǕا Ǉم Ɣمستجو

 Ǌتƕضيرية ما نسơية التƕالتر Ǉم Ƙاƥيـƽ58.75المست% Ɣارǀما ي Ǉأ ǐ60أ%  Ǉم

المسـتـƽـيƥاƘ مǇ الترƕيـة التơضيرية تتماشǏ مƴ النسƕة الوƱنية لتƽوƾ عنƮر 

اإلناƚ علǏ الƦكور سواء Ƽي االلتơاƕ ƾالمƥارƩ التơضيرية وكƦا Ƽي مƤتلƻ اƱǕوار 

كور المستƽيــƥوǇ مǇ الترƕية التơضيرية ƕينما ƕلƘƺ نسƕة اƽƱǕال الÜƦ التعليمية

وǉƦǋ النسƕة تعƕر عǇ تراجـƼ ƴـي نسƕـة الƦكـور الملتǀơيƕ Ǉالترƕية % 41.25

التơضيرية وƕالتالي تراجƴ نسƕة التǚميƦ الƦيǇ سيلتǀơوǇ الǀơا ƕالتعليـم االƕتƥاƑي 

  .ƕالمǀارنـة مƴ السنواƘ الماضيـة 

اإلناƚ علơ ǏساƔ الƦكور يعƱي ƥاللة Ǉƍ اǕقسام التơضيرية لƮالƠ عنƮر 

 Ɣساơ Ǐعلــ ƚاإلنا ƥة المواليƕا نسǌيƼ ƴƽي يرتƼراƹيموƥة النمو الƕنس Ǉعة أƱقا

  . نسƕة مواليƥ الƦكور

*-  ǃƽر üدوƜ03  

ǅسب السƟ ƕǆǐƴراد الƺƈ ƲǐƦتو  

ƕǐوƏǄال ƕƓسǆر  التكرار  %الǄـــƴال  

15 12  4Ƙسنوا  

85  68  5Ƙسنوا  

100 100 Ƴالمجمو  
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 ƟرƮ مǋƥƥع Ƹالƕوال  Ǉوƕ80المستجو  Ɣــارǀما ي Ǉأ Ɣ85مستجو%  Ǉم

 Ǉوا سƺلƕ ضيريةơية التƕالتر Ǉم Ǉوƥيƽيست ǇيـƦـال الƽƱǕ5ا  Ǉي السǋو Ƙسنوا

Ƽي  04-08الǀانونية المسموǌƕ Ɵا رسميا ơسƔ ما جاء Ƽي الǀانوǇ التوجيǌي للترƕية 

سنواƘ  5والمơ  Ɣ ƖƥƥơيǇ وجƥنا ƑƼة لم تƕلـƸ السـǇ الǀانونـيـة المƮرǌƕ Ɵا

سنواƘ وتعتƕر Ü4  ǉƦǋ وǉƦǋ الƑƽة تƕلƸ سƽƱ15% Ǉل أƕ ǐنسƕـة  12والƕالƸ عǋƥƥا 

اƤǕيرƑƼ Ɩة ƺƮيرƼ Ɩي السǇ ال تƨال تعتمƼ ƥي ǉƦǋ المرơلة ƕالƦاƘ علǏ سلƱـة 

سنواƦƍ Ƙ ال يƨال  5الوالƥيƕ ǇسƔƕ نƕƤ ƭǀراتǌما وعƥم كƽايتǌا ƕالنƲر ƍلƑƼ  Ǐة 

 ǉƦـǋ يƼ ـلƽƱعامل ال ǇǕ اءƕرƺال Ǉم ƻوƤواء والƱجل واالنƤال Ǉلة يعاني مơالمر

 Ǉي سƼ ǉƥراƼأ Ǉيƕو Ǌينـƕ منيةƨال Ɩجوƽ5ال  Ǌاعلƽي تƼو ǐوƺالل ǉنمو Ǐر علƛƌي Ƙسنوا

مƴ اƤǓريǇ ومƦǋ Ǉا المنƱلƾ قƥ نجƥ المرƕيـة Ƽي الترƕية التơضيرية Ʈعوƕة Ƽي 

 Ɩƥƥơانونية المǀال Ǉالس Ǉوƥ لƽƱال ƴضيريةالتعامل مơقسام التǖل Ü ةƕعوƮ ƥنج Ʀƍ

ƥيƥالج ǊƱوس ƴم ƻالتكيي Ǐعل Ǌتƥي مساعƼ Ɩيرƕك Ü اƦǋ ƯƼر Ʋơǚـا ما نƕالـƹ Ʀƍ

 ƥراƼل أƕǀم تƥوع ƢراƮكاء والƕال Ǐلƍ ǉاƥل يتعƕ ǐضيـرơسم التǀل الƤاƥ اءǀƕل للƽƱال

الǀسـم كما قƥ تجƥ المرƕية Ʈعوƕة مǇ نوƳ أƤر يتمƛـل Ƽـي ميـل Ʀǋا الƽƱـــل 

للسلوǁ العƥواني ويرƯƼ كل مơ Ǉولƕ ǊسƔƕ ارتƕاǊƱ العاƽƱـي والنƽسي 

ǊتƉوتنش Ǌرعايت Ǐر يتولƤƈ ƭƤش ǐǕ ǊضƼور Ǌيـــƥوالƕ Ü ǁعو سلوƥي ƥكما ق

Ǌأقران ƴير منسجم مƹ ويلةƱ منيةƨ Ɩترƽاء لǀƕية والƑواƱاالن Ǐلƍ لƽƱال Ü Ɯتاơت ǁلƦل

ساعǋƥا علƤ Ǐلــƾ جو مǇ التواƾƼ المرƕية Ƽي اǕقسام التơضيرية ƍلǏ كƽاءƖ عالية ت

  .  ƕيǇ أƽƱال اǕقسام التơضيرية 

 Ǉس Ǉيƺالƕال الƽƱǕا Ǉالنمو   5أما ع Ǉم Ʊسǀƕ ǚƮأ Ǉيتمتعو ǇيƦوال Ƙسنوا

العǀلي والنƽسي واالجتماعي وƼي ǉƦǋ المرơلة يƥƕأ Ƽي تكويǇ مǌƽوم الƦاƘ والضمير 

ơضيرية ǇǕ التكƽل ƕالƽƱــل Ƽي وعليǇƎƼ Ǌ سǇ الƽƱل مǌم جƥا Ƽي اǕقسام الت.لƥيǌم

 Ƙاƨلة عمرية ومميơمر Ǉمة لكل مǌƽمت Ǉتكـو Ǉية أƕالمر Ǉم ƔلƱقسـام يتǕا ǉƦǋ
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ǉƦǋ المراơـل يسǌـل عليǌا التكƽل ƕمƤتلƻ الƮعوƕاƘ التي قƥ تƮاƼƥنا أƛناء تǌيƑتǌم 

   .ماƘ ومǌاراƘ جƥيƖƥ تـراعي قƥراتǌم العǀلية النƽسية والƕيƑيةيإلكساƔ تعل

 üدوƜ ǃƽ04ر :ƜستǄال ƲǐƦـتوƧǆƜسب الƟ ƅاǐاألول ǅǐƓو  

ƧǆƜال  ǃǗƈ  األب  ƱوǄƜǄال  

  80  %75  05  التكرار

ƕǐوƏǄال ƕƓسǆ100  %93.75  06.25  ال  
ǉǚأع Ǉيـƕول المƥل الجـǚƤ Ǉم Ʋơǚن Ü Ǐعل Ǉيƕالعينـة المجي ƥراƼأ ƥƥع Ǉأ

Ƽي المǀاƕل ƕلƸ عƥƥ اǕمǌاƘ المجيƕاƘ  %93،75االستƕياǇ يمƛل ƑƼـة اƕǓاء ƕنسƕـة 

 Ɣـارǀما ي Ǉياƕاالست Ǐا  %6.25علǋƥƥع Ƹالƕالعينـة ال ƥراƼأ Ƴمجمو Ǉولي 80م.  

ومǋ Ǉنـا Ü نستنتƝ مƦ Ǉلǁ مǇ مجتمƴ العينة ǋو مجتمƴ يƺلƔ عليƱ Ǌاƴƕ الƦكور

نستـƱيـƴ أǇ نتƮور ƕيƑة Ʀǋا المجتمƴ والتي يمكǇ  أǇ نƱلـƾ عليǌا ƽƮـة 

المجتمعاƘ المơاƲƼة التي تنتمي Ƽـي الƺالƔ مǇ اơǕياƍ ǇلǏ المناƾƱ الشơ Ǌƕضرية 

ƭوƮƤال Ǐيـة علƽالري ƾƱوالمنا Ü Ƙاƕة المجيƕار نسƮơان Ɣاƕأس ƴما نـرجـƕور

 ƥوƥơ ƥعن ƚاإلنا Ǉينة مما  %6.25مƥي المƼ ǇــƱǀة متعلمة وتƑƽال ǉƦǋ Ǉكو Ǐلƍ

رية أو أنǌا تمƛـل ƑƼـة مǇ المƥرسيـǇ لǉƦǌ يسǌل عليǌا معرƼة ƕƱيعة الترƕية التơضي

 Ʊـƕروا ƥاشـر أو وجوƕالم ǁتكاơاال ƾريƱ Ǉا عǌل Ɩاشرƕقة مǚع Ǐقسام أو علǕا

 .مما ساعǋƥا علǏ اإلجاƕة علǏ االستƕياناƘ الموƨعة علǏ اǕولياءơ Üميمية Ƽيما ƕينǌا



  
  

  
  
  
  
 
 
 

  

  

 
  .البياناȠ ǧتفري:أوال
  : .ليȨ علɂ اجلداوȯـالتع :اـǭاني
Ǯالǭالن:اـ ȏـعرǧياȑالفر ǒوȑ ɂعل ǰتائ  
  ....واالقتراǵاǧ صياǧـالتو :اـرابع

  خــاƢة 
Ȩǵواملال Ȝاملـراج 
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  "تǐǊǄد

 ÜǇاƥالمي Ǐلƍ ƚơاƕول الƨن ƥعƕ Ƙياناƕوال Ƙالمعلوما Ǉل مƑاǋ كم Ǐعل ǊولƮơو 

 يتعرƍ Ưلƍ Ǐشكالية تơويل ǉƥǋ الƕياناƍ ƘلǏ جƥاول ƮơƍاƑية قاƕلة للǀراءƖ والتơليل

Üسيرƽا  والتƥǋ يƼ رجناƥأ ƥاوقǌليلơا وتǌوعرض Ƙوالمعلوما Ƙياناƕال Ƹريƽل تƮƽال 

  .وتƽسيرǋا
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ǆالـ ƛƏـدراسـتاƕ  

Ǘوƈ : ƔارǄستǗا ƶǐرƻت:  

ƕعƥ االنتǌاء مǇ مرơلة جمƴ الƕياناƘ مǇ الميƥاƕ ǇواسƱة االستمارÜƖ تم تƽريǌƺا   

اǕولي ال مǚƤ Ǉل تسجيل ƍجاƕاƘ المơƕوƛيƹ ÜǇير أǇ تƥǀيم ǉƦǋ المعƱياƼ Ƙي شكلǌا 

 ƨالترمي Ƙجراءاƍ Ǐلƍ اللجوءƕ اǌƕا وترتيǌيمƲتن Ǉم ƥƕال ǁلƦل Üليلơلة للتƕا قاǌيجعل

Ɣاسوơال Ɩƥمساعƕ ويل والمراجعةơوالت ƾǀơوالت. ƥƕوال Üاƥمة جǌلة مơالمر ǉƦǋ رƕوتعت

 Ǉيƛوơƕالم Ƙاƕجاƍ Ƹريƽت ƘياƱالمع Ɣترتي Ǉة ويتضمǀقيƥة وơيơƮ يةƽكيƕ اǋجراءƍ Ǉم

التƾǀơ مǇ نوعية المعƱياƘ المجمعةÜ وأƤيرا تơويلǌا ƍلǏ سنƥ مƑǚم ƕترميǋƨا ƛم 

ƝƑلمراجعة النتا.  

والƱƤوƖ اǕولǏ مǇ ترتيƔ المعƱياƘ تتمƛل Ƽي تǌيƑتǌا علǏ شكل جƥاول   

 Ǐعل ƥيساع ǐƦالشيء ال Üاǌلوالتƥا ومǌاتǋاتجا Ǐعل ƳǚƱاإل Ǉة التي تمكننا مƺيƮالƕ

Ǉع ƻليل للكشơالت ƯراƹǕ اǌامƥƤا استǌيراتƺمت Ǉيƕ قةǚيعة العƕƱ . وضعنا ƥǀƼ

 Ƙياناƕويل الơتƕ ÜاǌيƼ Ɩƥاور الموجوơالم Ɣسơ ƥơر واƱي سƼ ƚوơƕكل م Ƙياناƕ

ơ ÜتǏ نتمكǇ مǇ معالجة الƕياناƘ )رقمية(ƍلƕ ǏياناƘ كمية  )ƹير الرقمية(النوعية 

Ɣاسوơال Ɩƥمساعƕ1  

استƤراƜ النسƔ وƕعƦ ƥلǁ تم جمƴ التكراراƘ لكل مƌشر مǇ المƌشراƛ ÜƘم 

 ÜƘياناƕليل الơأجل ت Ǉية مƑاƮơاإل ƔساليǕا Ǉمجموعة م Ǐنا علƥاعتم ƥوق ÜويةƑالم

  :وتƽسيرǋاÜ وǋي

  

                                                 
1 -  Üǐاوƥلƕال ƥالمجي ƥƕع ƥميơال ƥƕع ƛǄاǆرƓ ǃداƢاستƓ ǏƏاƬƟǕا üǐǂƟوالت ǏǄǂƴال ƘƟƓب الǐسالƈSPSS  ارƥ Ü

Ʊ ÜǇƥرǕا ÜǇعما Üƾ1الشرو  Üانيƛار الƥƮاإل Ü2005  ƭ Ü79.  
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   Effectifs: رارـالتك -

 Pourcentage: النسƕة المƑوية  -

-  Ɩƥǋة المشاƕنس :Pourcentage valide 

- ƕǐوƏǄال ƕƓسǆǂاعد لƬال ƲǄƜتǄالتكرار ال :Pourcentage cumulé  

 Ɲرنامƕ مناƥƤاست ƥǀولSPSS العينة ƥراƼأ Ɣسơ اǌيمƲوتن ƘياƱال المعƤƥƍ يƼ Ü

 ƴاول مƥي جƼ اǌراجƤƍو Üǉǚية أعƑاƮơاإل ƔساليǕكل ا Ɣساơƕ Ƙياناƕليل الơوت

  . التعليƾ عليǌا

Effectifs  :التكرار  

Pourcentage : ƕǐوƏǄال ƕƓسǆال  

Pourcentage valide :ƔدǉشاǄال ƕǐوƏǄال ƕƓسǆال  

Pourcentage cumulé :ƕǐوƏǄال ƕƓسǆǂاعد لƬال ƲǄƜتǄالتكرار ال  

Total :ƱوǄƜǄال  

   :تƼǐǂƴ عǍǂ الǐƓاǆاƙ:Ɩاǐǆا

ƅاǐولǔل Ǐالدراس ǌستوǄال 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

 Ǉوƥ
ǎمستو 9 11,25 11,25 11,25 

اƕتƥاƑي 11 13,75 13,75 25,00 
Ʊمتوس 21 26,25 26,25 51,25 
ǐانوƛ 24 30,00 30,00 81,25 
جامعي 15 18,75 18,75 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

  .)اƔǕ ( المستوǎ الƥراسي للولي  05الجƥول رقم 
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ơول المستوǎ الƥراسي لǖولياء أǇ  04يتضƠ مǇ قراءتنا اǕولية للجƥول رقم 

45  Ƴمجمو Ǉالسنة  80ولي م Ǉيƕ م التعليميةǌمستويات Ɵوالتعليم  3ولي تتراو ǐانوƛ

ƕالنسƕة للمستوǎ التعليم  ƕ25.25%النسƕة للمستوǎ الƛانوǐ و %30المتوسƱ أǐ نسƕة 

ƛم المستوǎ االƕتƥاƑي ƕنسƕة  %18.75المتوسƱ يليǌا المستوǎ الجامعي ƕنسƕة 

Ü وƦǋا يعني أǇ %11.25وƼي المرتƕة اƤǕيـرƖ المسـتوǎ االƕتƥاƑي ƕنسƕة  13.75%

معƲم أƼراƥ العينة يơملوǇ مستوياƘ تعليمية مƤتلƽـة تتراوƕ ƟيǇ التعليم العالي والتعليم 

وƦǋا ƥƕورنا يعƱينا انƕƱاعا علǏ أǇ أƼراƥ العيـنة ينتموƍ ǇلƑƼ ǏاÜ Ƙ االƕتƥاƑي

Ɵ ما ƕيǇ المƥơوƖƥ المستوǎ والمتƽتơـة اƤǕرǎ وǉƦǋ الƕيƑاƘ اجتماعية وǀƛاƼـية تتراو

ƥƕورǋا تƛƌر تƛƋيرا مƕاشرا علǏ تنشƑة اƽƱǕال تنشƑة ناƕعة مǇ وسǌƱم االجتماعي 

 Ǉم مǌƑناƕأ Ƙويـل سلوكاơت Ǐعل Ǉوليƌم المسǋارƕاعتƕ اءƕاإل Ǌليƍ ينتمي ǐƦي الƼاǀƛوال

جتماعيا Üأǐ تنشƑة أƕناǌƑم سلوكاƱƼ Ƙرية ƦاƱ Ƙاƹ ƴƕراƍ ǐƨƑلƽƱ Ǐل راشƥ ا

ليơƕƮوا قـاƥريǇ علǏ ممارسة ƥورǋم Ƽي المجتمƴ كƋعضاء نشƱـة ومƕǀولة وƼاعلة 

ونميل ǋنا ƍلـǏ االعتǀاƥ أنǊ كلما أرتƴƽ المستوǎ التعليمي لǎƥ اǕولياء كلما ساعǋƥم 

Ʀلǁ علǏ تنشƑـة أƕناǌƑم تنشƑة سليمة تعتمƥ علǏ أساليƔ الترƕية الƥơيƛة Ƽـي 

ǌـة المشكƘǚ التي قƥ تعترƯ اƽƱǕال Ƽي المراơل اǕولǏ لنموǋم النƽسي مواجـ

وǋنا ومǚƤ Ǉل تعرƼنا علǏ المستوǎ التعليمي لǖولياء يƥƕو وأÜ Ǉ والجسمي والعƕƮي

 ƾوƽي ǐانوƛ جامعي ǎلمستو Ǉامليơولياء الǕ48.75ا% Ɣارǀما ي ǐـا  %50أƕريǀت

نية متاƕعة أƕناǌƑم الƦيǇ يتلǀوǇ تعليما يتمتعوƕ Ǉمستوǎ عالي يƌشر مƑƥƕيا علƍ Ǐمكا

تơضيريا ويتǌƽموǇ سلوǁ أƕناǌƑم ويساعǋƥم مستواǋم الƥراسي Ƽـي تƽسير ƥواعي 

 Ǉيƥة للوالƮرƽال Ơكما تتيÜ سلوكية معنية ƻاء مواقƨƍ مǌƑناƕعال أƼأ ƥوƥر ƘياƽلƤو

 ǎمستو Ǐول علƕǀير مƹ ǁتكرار سلو ǐƥاƽوار والمناقشة لتơال Ɣأسلو ƳـاƕتƎƕ ƖسرǕا

 ǁيل سلوƥـي تعƼ ورƥ للمناقشة Ǉتكو ǇياơǕا Ǉير مƛي كƼو Üƴالمجتم ǎمستو Ǐأو عل

   .الƽƱل ƕعيƥا عǇ التشƥƥ والعǀاƔ الƥƕني
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üǐƜب التسƓس 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 72 90,00 90,00 90,00 

Ǘ 8 10,00 10,00 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

 üدوƜ06 : üǐƜب التسƓم  :سǌƑناƕسجلوا أ ǇيƦاء الƕǓا ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉلنا م Ơأتض

Ƽـي الترƕـيـة التơضيرية يرجƍ ƴلƥ Ǐواعي وأسƕاƔ كƛيرƖ مǇ أǋمǌا أǇ أƕناǌƑم 

 ǉƦǋ Ǉأ Ǉروƕيعت ǇروƤƈضيرية وơية التƕالتر Ǉم Ɩƥاƽستǚانونية لǀال Ǉوا السƺلƕ ǇيƦال

ƥراستǊ االƕتƥاƑية ƽƮƕة  اƤǕيرƖ تساǋم ƍلƥơ Ǐ كƕير Ƽـي تǌيƑـة الƽƱل لمواƮلة

 Ǐل علƽƱال ƥضيرية تساعơية التƕار الترƕاعت Ǐلƍ رƤǓا Ưعƕال ƔǋƦي Ǉيơ يƼ يةƥعا

تǌيƑتǊ اجتماعيا أǐ قاƥر علǏ التƽاعل االجتماعي مƴ أقرƕاǊƑ ومơيǊƱ االجتماعي 

ƕينما ترǎ %90الواسƴ وقƕ ƥلƘƺ نسƕة المƽسريǇ لƥواعي التسجيل Ƽي ǉƦǋ اǕقسام نسƕة 

أǇ التسجيل Ƽي ǉƦǋ اǕقسام ليسƘ لƥ Ǌواعي او أسƕاƔ %10ليلة ال تتجاوƨ نسƕة ƑƼة ق

وƦǋا رƕما ينسơـƔ علƼ ǏـƑـة اƕǓاء الƦيǇ يرƕƹوƼ Ǉي استƽاƖƥ أƕناǌƑم مǇ الترƕية 

التơضيرية رƕما Ǖنǌم لم يجƥوا ƥور الơضانة تتكƽل ƕƋƕناǌƑم أو رƕما لكوǇ اǕم عاملـة 

  .ƕناǌƑا أƛناء تƥƋيتǌا لعملǌاوتعاني مǇ مشكلة مǇ يكƽل أ

ƹير أǇ الƻƥǌ المǌم للترƕية التơضيرية ƥوما ǋو مساعƖƥ اƽƱǕال علǏ النمو 

 ƥاƥمتƍ ƴي الواقƼ يǋ قسامǕا ǉƦǋ ǇǕÜ يةƮƤالش Ɣجوان ƴانـي لجميƥعالي والوجƽاالن

لƕيƑة الƽƱل Ƽي الƕيơ Ƙيƚ يتلǏǀ الƽƱل العناية الكاملة مƱ Ǉرƻ المرƕية التي تơل 

ơال مƽƱǕية اƑاǀتل Ǉيـة تضمƼمرونـة كا Ǌر لƼتو ǁلƦلة لơالمر ǉƦǋ يƼ مǕل ا

Ưعـƕم الǌعضƕ ƴم Ƙقاǚكير والعƽة والتƱنشǕتيار اƤي اƼ مǌيتƥوج Ü كمـا يعمل
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علǏ تƥǀيم نشاƱاƘ تتواƾƼ مƕƱ ƴيعتǌمÜ وتنمية وتǀوية أجسامǌم وتƥريơ Ɣواسǌم 

المƕơة ƕينǌم وƕيǇ المجتمƴ كما تƻƥǌ وتوƲيƻ عǀولǌم لمساعƥتǌم علƕ Ǐناء أواƮر 

الترƕية التơضيريـة Ƽـي تǀơيƾ التنشƑة االجتماعية أو التكيƻ االجتماعي لƽƱǖال 

ونموǋم الơسي ơركي والتـƦوƾ الجمالي لƥيǌم Ʀǋا Ƽضǚ عǇ اإلƛارƖ الƥاƼعية نơو 

تعلماƘ الƥراسة مǚƤ Ǉل نمو الشƮƤية الƽرƥية التي اكتسǌƕا مـǇ اơتكاكƕ Ǌالƺير وال

المƕينة علǏ الƕƤراƘ المƕاشرƖ للƽƱل وƦلƕ ǁتƥريƔ اƽƱǕال علـǏ تركيـƍ ƨنتƕاǋم Ƽي 

الوضƴ الƽعلي وƥعمǌم Ƽي Ʀلǁ وƼي تنمية قƥراتǌم علǏ مواƮلة النشاƱ التعليمي 

 Ǉم عǌال وأقرانƽƱǕا Ǉيƕ يماƼ يƕيجاƍ اعلƽت ƚوƥơ Ǉال مƽƱǕا Ǉتمكي Ǐلƍ ةƼاإلضاƕ

للƺوية واالتجاǋاƘ اإليجاƕيـة نơو المƥرسة و تعƨيƨ الميل Ʊريƾ تنمـية المǌاراƘ ا

Ƙǚالمشك ƴـي التعامل مƼ شلƽال Ɣوتجنـ Ɵالنجـا ƨنجاƍ وơن.   

  ستƾاƕǄ التƬرƺاƖا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

ǃƴǆ 74 92,50 92,50 92,50 

Ǘ 6 7,50 7,50 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

  

 ǃƽر üدوƜ07:  ƖاƺرƬالت ƕǄاƾوا  :استơرƮ ǇيƦولياء الǕة اƕنس Ǉأ Ơالواض Ǉم

 ƕ84تƺيـر سلوكـاƘ اƽƱǕال ƕعƥ استƽاƥتǌم مǇ الترƕية التơضيرية ƕلƸ عƥƥ اǕولياء 

ơيƚ أكƥوا تƛƋيـر اǕقـسام التơضيرية علǏ تƺير Ƽي مǚمƠ تƮرƼاƘ أƕناǌƑم ƥاƤل 

 Ɣارǀما ي Ƙيƕع %92.5الƼأ ƥوƥر Ǐعل Ɩيرƛك Ƙيراƺوليـاء تǕا Ʋơال Ʀƍ ـمǌƑناƕال أ

ǉيرƹ عةƱاǀم مƥوع ƚيـƥơال Ɣاƥƈام العام وƲيتعلم الن ƚيơ ƖسرǕل اƤاƥ Ü اء ماƥوأ

 ƴم Ǉللتعاو ǊرتƲي نƼ Ǌاتƥير عاƺكما تت Ƙيƕي الƼرسة وƥل المƤاƥ Ƙاƕواج Ǉم Ǌƕ ƻيكل
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 Ǌأقـارنـ ƴم Ǉالتعاو Ǐلƍ نانيǕا ƴƕاƱالƕ قة تتسـمǚع ƥمجر Ǉم Ǌأقران Ǉم ǉيرƹ

Ƽالمرƕية يكوǇ مجال تƤƥلǌا ǋو تƥعيم كƛير مǇ المعتƥǀاÜ Ƙ لترƕيةعلǏ أساƩ مƥƕأ ا

واالتجاǋاƘ والǀيـم الơميƖƥ التي تلǀنǌا لǊ لتƺرƼ Ʃي نƽسيتǊ قيم الƤير والƽضيلة 

ƥيơوالتو.  

 ƥير السليمة التي قƹ يمǀوال Ƙاƥالعا Ưعƕ يơضيرية لتمơية التƕل الترƤƥكما تت

ǁلƦƕو ǐسرǕا ǊƱوس Ǉل مـƽƱا الǌƕيكتس  Ʊƕما يرت Ưعƕ والƨ وليـاءǕا Ʋơǚي

ƕنƩƽ الƽƱل مـƮ ǇراعاƘ نتيـجـة للƮراعاƘ المنƨلية التي كاǇ يعاني منǌا الƽƱل 

 ƾرƱ لƽƱتعليم ال Ǐعل ƥضيرية تساعơيـة التƕالترƼÜ ولـةƽƱلل ǏولǕل اơي المراƼ

نسانية التƽاعل اإليجاƕي مƴ الƺير وتكويǇ جماعاƘ سوية تساǋم Ƽي ممارسة العǚقاƘ اإل

  .Ʊƕريǀة منƲمة وƼاعلـة

 ƻوتكيي Ɯماƥان Ǐي علƕير سلƛƋا تǌل Ǉالتي كا Ƙالسلوكيا ǁتل Ǉولياء أǕر اƕويعت

ơيƚ الƲơوا تƤلي أƕناǌƑم علÜ Ǐ أƕناǌƑم قƥ تƺيرƕ ƘعƤƥ ƥولǌم لǖقسام التơضيرية

المراكƨ المتميƖƨ التي يơضوǌƕ Ǉا ƥاƤل أسرتǌم كتعلم أƥأƔ الƥơيƚ وعƥم مǀاƱعة 

ƺرسة الƥي المƼو ƖسرǕل اƤاƥ ǊوتƤƍو ǊƑǚمƨ مشاعـرƕ تمامǋواال Ǌاتƕƹجيل رƋير وت

  .معا

كما يƲơǚ اǕولياء أƛر الترƕية التơضيرية علǏ استǀامة ƕعƯ السلوكياƘ التي 

وتعلم Ü عƥǌناǋا لǎƥ الƽƱـل ƥاƤل أسرتǊ سيما منǌا تعلم ƥƈاƔ التơية ƕƮاơا ومساءا

 Ʃة الجلـوǀريƱ يƼ Ɩƥيƥج Ƙاƥضايا التي عاǀال ƻتلƤي مƼ Ǌلǋأ ƴوار مơة الǀريƱو

ǊسرتǕو Ǌة لƕالنسƕ يريةƮقضايا م Ɣالـƺي الƼ يǋسم وǀل الƤاƥ لƽƱا الǌل Ưيتعر Ü

ويستمƥ مƥاركǊ ومعارǊƼ وƕƤراتơ Ǌول ǉƦǋ المساƑل مǚƤ Ǉل قناعـتـǊ الشƮƤية 

ƘماƨǕوا ƘـراعاƮال ǐƥـاƽلت Ǌأسرت ƥراƼأ ƴا مǌا ومعالجتǌارتƛƍ Ɩضرورƕ  سيةƽالن

  واالجتماعية التي قƥ تƛƌر علǏ كياǇ اǕسرƕ Ɩكاملǌا 



 عـرȏ وتفسƘ النتائȑ Ž ǰوǒ الفرȑياȰ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ǧ السـادȃـالفص

 
 

-178- 

مǇ اǕولياء الƦيǇ ال يروǇ للترƕية التơضيرية تƛƋيرا  ƹ7.5%ير أننا نسجل نسƕة 

علǏ استǀامة الƽƱل قƥ تكوǉƦǋ Ǉ الƑƽة مǇ اƽƱǕال لم تتلƾ ترƕية كاƼية تǋƌلǌا للǀيام 

سǇ أو العتƕاراƘ االستعƥاƥاƘ اǕولية المكيـƻ مƴ الوسƱ الجƥيƥ سواء العتƕاراƘ ال

لƦلǁ تجƥ المرƕية ƮعوƕاƘ جمة Ƽي التعامل مÜ ƴ لمƨاولة الƥراسة ƕاǕقسام التơضيرية

 ƴم مǌي تعاملƼ مǌوانية لسلوكياتƥة العƽƮ مةƨǚم ƚـيـơ Ǉال مƽƱǕا Ǉة مƑƽال ǉƦǋ

  .الƕيƘأقرانǌم أو Ƽي رƥوƥ أƼعالǌم ƨƍاء مواقƻ معينة تواجǌǌم Ƽي المƥرسة أو 

  تǄǄ ƫǂƾارسƕ الǆƴف

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 

Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

  

 üدوƜ08 : فǆƴال ƕارسǄǄ ƫǂƾت:  

يƌكƥوǇ مǇ أƼراƥ العينة %91.25نƲơǚ أǇ نسƕة  07مǚƤ Ǉل الجƥول رقم 

تǀلƭ ممارسة العنـƼ ƻي المǀاƕل نƲơǚ الƦيǇ لم تƛƌر Ƽيǌم الترƕية التơضيرية Ƽي 

 Ƹلƕ ƻممارسة العن Ǉم ƭليǀ8.75الت%  ƖرǋاƲولياء لǕة اƲơǚم Ǉأ Ɲنا نستنتǋ Ǉوم

 Ʊيơم ƜارƤا وǀƕسا Ǌسلوك ƨوانية التي تميـƥوالع ƻالعن ƖرǋاƲ ممارسة ƭلǀت

Ǐ أǇ الوسƱ االجتماعي الǐƦ نشƼ Ƌيـƹ Ǌير مشƴƕ المƥرسة ومرƦǋ ƥا رƕما يرجƍ ƴل

 ǇمǕاƕ سية كالشعورƽالن Ǌاجاتơ Ƴاƕشƍ Ǐل علƮơل لم يƽƱال Ǉأ Ǐمعنƕ ةǀƛوال Ɣơالƕ

وقƥ يƚƥơ واǇ يǌمƫ الƽƱل أƛناء مناقشة Ü والƱمƋنينة واإلơساǀƕ ƩيمتǊ الشƮƤية

انƽعاليا وǋƍمالǊ  الوالƥيǇ لمشكƘǚ اǕسرƖ و Ʀǋا ما يƍ ǐƥƌلǏ سوء التكيƻ ونƦƕ الƽƱل
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 Ǉم Ǉيƥالوال ƘاơموƱ ƥوتجسي Ǌة لƱرƽماية المơوال ǊاتơموƱ Ǐعل ƖرƱوالسي Ǌرمانơو

Ǉيƥالوال Ƙاƕƹا لرǀـƼل وƽƱال ǁسلو Ǌل توجيǚـƤ.  

 ǊƕƦǌوت Ǌل سلوكǀƮلت Ǌالعين ƥراƼأ ǉƥكƌما ي Ɣسơ ضيريةơية التƕل الترƤƥنا تتǋو

 Ǌوجعل ǇماǕاƕ ل يشعرƽƱو جعل الơن Ǌǌير وتوجƥǀي تƼ Ǌسƽن Ǐا علƥرا معتمƥقا

Ʀƍ توƼر ǉƦǋ اƤǕيرƖ الƕيƑة Ü المسƌوليـاƘ االجتماعية التي تƺرسǌا ƼيǊ المƥرسة

الƮالơة المستوƼية لشروƱ الơـيـاƖ الơƮية والنƽسـيـة ومƛيراƘ النشاƱ التي 

تساعƥ الƽƱل Ǝƕرشاƥ المشرƼاƘ علǏ ترƕيتƎƕ ǊتƕاƳ اǕسƩ الترƕوية المƕنية علǏ النمو 

 Ǐضيرية علơية التƕي الترƼ Ƙياƕكما تعمل المر Ǌراتƥق ƾǚƱل وانƽƱال ƘاقاƱ Ơتƽوت

وتعوƯ الƽƱل مما Ü تơƮيـƠ كƛير مǇ اƱƤǕاء التي يƼ ƴǀيǌا الوالƥيǇ لسƔƕ أو ƤǕر

 Ǉم ƾلƱتن Ǉأ Ɣل يجƽƱال ƔيƥƋعملية تƼ ليةƨالمن ǊتƑيƕو Ǌي أسرتـƼ Ǌرم منơ

Ǉي عǌالن Ǉال مƥƕ Ǌوالتوجي Ƙاƥاإلرشا  Ǉتي عƋي Ǌقناعƍ أما Üةƕوƹير مرƺشياء الǕا

Ʊريƾ اǕسلوƔ الǌاƦ ǇǕ Əƥلǁ يمكǇ للƽƱل مǇ االعتماƥ علǏ نƽسǊ واƥƨياƥ الǀƛة Ƽي 

   .قƥراتǊ الشƮƤية

ƕǐǉالكرا ƅداƓإ üواƦ  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 71 88,75 88,75 88,75 
Ǘ 9 11,25 11,25 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

  ǃƽر üدوƜ09ال ƕǐǉالكرا ƅداƓإ üواƦ: Ǌـتƕما نس Ǉلنا أ Ơول يتضƥل الجǚƤ Ǉم

88.75%  Ƙيير السلوكياƺي تƼ ضيريةơية التƕور الترƥا لơوا ارتياƥƕأ ǇيƦولياء الǕا Ǉم

أƕناǌƑم تƺييرا ƍيجاƕيا Ʀƍ الơـƲ اǕولياء ƨوال لƕعƯ السلوكياƘ التي تتسم ƕالكراǋية 

للƺيـر سواء أكاƦǋ Ǉا الƺيـر ƽƱل أجنƕي أو ƽƱل مǇ اǕسرƖ نƽسǌا Ƽالعƥوانيـة 
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Ʊـر الƲي نƼ يرƺية للǋما والكراƥـر عنǌƲيعية ويƕƱ ةƕي استجاǋ Ǉالسـ ǉƦǋ يƼ لƽ

ǊاتـƦ ƾيـǀơأو ت Ǌتـƥمنـة أو سعاƈ مايةơ Ǐلƍ ƥرƽال Ɯتاơي Ü ـلƛمƕ ومǀي ǁلـƦل

 Ǌـيـتǋكرا ƾريـƱ Ǉع Ǌأقران Ǐـر علƱسيسي Ǌأن Ǌا منـƥاǀاعت ǁا السلوƦـǋ

رƖ الƽƱل لكǇ وƕمجرƤƥ ƥولǊ لǖقسام التơضيرية تƥƕأ Ƽي تơويل نÜƲ للتعامل مƴ الƺير

Ü نơو الǀـƥرƖ علƍ Ǐقامة ƮـƥاقاƘ مƕنيـة علǏ التسامƠ والمƕơة والتعاوƼ Ǉيما ƕينǌم

 Ƴاƕشƍ مƥع Ǉع Ɣƕسƕ يةǋللكرا ǊعƼƥالتي ت ƘاƱاƕơعال واإلƽواالن Ɲالتشن Ǉا عƥعيƕ

  .ơاجاتǊ اǕساسية

 ƣيƕم توƥع Ɩƥضيرية عاơقسام التǕي اƼ ǚƛل مƽƱا الǌƕالتي يكتس Ƙاƥالعا ǇمƼ

أو ضرƦƍ Ǌƕا ما أǎƥƕ أنماƱا سلوكية عƥوانية نơو أقرانǊ أو ƤƍوتǊ أو أƤواتǊ  الƽƱل

ƕالƕيƘ وƼƍساƟ المجال لƕ Ǌالتعيير عـƹ Ǉيرتƕ Ǌعيƥا عǇ المعاناƖ والكƘƕ والتƋلم النƽسي 

 ǊơيơƮت Ɣول ويجƕǀير مƹ ر سلوكاƕيعت Ǌم عليƥأق ǐƦال ǁالسلو Ǉل أƽƱم الǌƽت Ǐتơ

  .Ƽورا 

ا االơتكاƕ ǁاƽƱǕال اƤǓريƼ Ǉي مستواǉ العمرǐ أو أƺƮر كما يتعلم الƽƱل أيض

كما تلعƔ الترƕية .منǊ قليơ ǚتǏ يتعوƕ ƥوجوƥ أƽƱال ƤƈريǇ معǊ يشاركونǊ االǋتمام

 Ʃالنا Ǉيƕ يماƼ Ǉير والتعاوƤال Ɣơو Ơالتسام Ǐل علƽƱة الƑي تنشƼ ماǌورا مƥ ينيةƥال

 ƴي المجتمƼ ƖƥƑم الساǋاƽوالت Ǉالتعاو ƖورƮ Ɣرǀوت Ɩوƥǀل الǚƤ Ǉمي مǚاإلس

وتƽانيƼ Ǌي Ʀƕل Ü الơسـنـة التي يƥƕيǌا المرƕي ويتƛƋر ǌƕا الƽƱل Ƽي معاملتǊ مƴ الƺير

أقǏƮ مجǌوƥ للوƮول ƍلـǏ الƻƥǌ المنشوƥ وǋو التسامي والترƴƼ عǇ سلوǁ الكراǋية 

ǇريƤǔل ǊرتƲي نƼ ƻالعن Ʀƕون.  

مǇ أƼراƥ العينة يعتƕروǇ أǇ الترƕية التơضيرية لم تƛƌر  ƹ11.25%ير أǇ نسƕة 

ولم تعمل علǏ تعƥيل Ʀǋا السلوǁ الƹ ǐƦالƕا ما يتسƼ Ɣƕي ƥơƍاƼ Ü ƚي سلوǁ أƕناǌƑم

 Ǉا كاƦƍ ل سيماƽƱكير الƽت Ǐعل ƖرƱية المسيǋالكرا Ɩƥـǀع Ɣـƕسƕ Ɩسـرǖمشاكل ل

ǀƛاƼاƘ اƤǕرǎ يسيƱر عليǊ الوسƱ الǐƦ ينتمي ƍليǊ منƺلƾ علǏ نƽسƹ Ǌير متƽتƠ علǏ ال
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أو كاǇ للسلوǁ الكراǋية ارتƕاÜ Ʊ الƱاƴƕ التسلƱي واالستƥƕاƼ ƥي ơكم العǚقاƘ اǕسرية

 ƔǕوجة اƨ Ʊتسل Ǉم Ǉم يعانوǕال يتيمـي اƽƱǕا Ưعƕ Ʋơǚن ƚيơ ƖسرǕا Ʊنم

 Ǐا علƕر سلƛƌي المعاملة مما يƼ اǌوجƨ ناءƕا وأǌƑناƕأ Ǉيƕ اǌǀريƽناء وتƕǕا Ǐعل

يـة الƽƱل الƺƮير الǐƦ يƕ Ʃơالǌǀر ƥاƤل اǕسرƼ ƖتتكوǇ لƥيǊ الروƟ االنتǀامية نƽـس

Ǌيƥية لǋالكرا ƖرƑاƥ ƴوتتس Ü وجةƨ Ǉام مǀونية واالنتƥال Ƙوما يميل للسلوكياƥ ǉƥوتج

كما قƥ تكوǇ المرƕية Ƽي Ʀ ƥơاتǌـا ال تتƴƕ أساليƔ الترƕية Ü أƕيǊ كلما أتيƘơ لǊ الƽرƮة

ƴ اƽƱǕال وقƥ ينتƝ عǇ الƼ ƋƱƤي أساليƔ التنشƑة االجتماعية التي الƥơيƛة Ƽي تعاملǌا م

 ǁالسلو ǉƦǋ ولơير ويتƺي الƼ ةǀƛال ǇاƥǀƼو Ʊاƕơية واإلǋية الميل للكراƕا المرǌعƕتت

   .العƥواني تجاǉ المرƕية ƍلǏ كراǋية اǕسرƖ والمجتمƴ معا

  تǆƜب سرعƕ الƮƸب

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 üدوƜ10  : بƮƸال ƕب سرعǆƜة  :تƕنس Ǉأ Ɲول نستنتƥل الجǚƤ Ǉ91.25م%  Ǉم

أƼراƥ العينة أجاƕوا ƕتƛƋير الترƕية التơضيرية علǏ رƥوƥ أƼعال اƽƱǕال Ƽي تجنǌƕم 

ơيƚ نƲơǚ علǏ اƽƱǕال التعاƱي مÜ ƴ سرعة الƺضƦƍ Ɣا ما تعرضوا لسلوكاƘ عنيƽة

اƼǕعال المƤتلƽة والنشاƱاƘ التي يƦƕلونǌا ǚƤل تواجǋƥم ƕاǕقسام التơضيرية Ƽي جو 

  .ءيميل ƍلǏ التǌƽم والƥǌو

 ǉورƮت Ǐعل ǉƥة التي تساعƺلة يتعلم اللơالمر ǉƦǋ يƼ لƽƱال Ǉأ Ʋơǚوالم

ǊاتـƦل Üيرƺال Ƙاǋاتجا Ɣاكتسا Ǐعل ǉƥكما تساع Ü Ǉع ǊاتƦƕ ل واعياƽƱال ƠƕƮي ƚيơ

Ʊريƾ تƕنيǊ التجاǋاƘ المرƕية والتي تمكنǊ مǇ تكويǇ مجموعة مǇ االستجاƕاƘ المنƲمة 
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مƛـƼ ǚي لعƔ اƽƱǕال Ʀƍ نجǉƥ يميل الستơساơ Ǉيƚ نميـƦ ƨلÜ ǁ نơو اتجاǋاƘ الƺير

Ǌيƥور والƥل ǊƮمǀأو االستياء  يت Ü Ǌيƥوال Ǉم Ǌسنơما يست Ɣاللعـ Ǉم Ǉسơيست ƚيơ

Ǌيƥا والǋالتي يستاء Ɣاللع Ǉويستاء م.  

ƼاالتجاǋاƘ والميول عنƥ الƽƱل أو النƨوƳ نơو سلوǁ معيǇ لƥيǊ تكوƼ Ǉي الƥƕاية 

ǌƕم ơيƚ تكوƦ ǇاتǊ مرتƱƕة ƦƕاƘ الشƭƤ الǐƦ يǀوم مماƛلة لǖشƤـاƭ الƦيǇ تƛƋر 

لƦلǁ كلما كاǇ الشƭƤ الǐƦ يǀوم ƥƕ ÜورƼ ǉتراǉ يميل لتǀليǉƥ تǀليƥا أعمƼ Ǐي الƥƕاية

ƥƕورǋ ǉاƏƥ ومرǇ ويتمتǌƕ ƴامƫ مǇ الơرية كلـمـا جنƘƕ اƽƱǕال سرعة االنƽعال 

  .االضƱراƔوƕالتالي جنƕتǌم سرعة اتƤاƦ مواقƻ سلوكية تعرƯ الƽƱل للƺضƔ و

تعتمƥ علǏ أساليƔ التنشƑة Ü لƦلǁ نƲơǚ اƽƱǕال الƦيǇ يتلǀوǇ ترƕية تơضيرية

وتعتمƥ ƥوما علǏ تعليم الƽƱل كيƽية ƕناء عǚقاƘ مƴ أقرانƼ Ǌي Ü االجتماعية السليمـة

Ʀƍ تركƱƍ Ü ƨار مǇ التعاوǇ المشترǁ وƼي جـو يسوǉƥ الƔơ والơناǇ والمشاعر النƕيلة

ونƦƕ السيƱرÜ Ɩ لǀينǌم أساليƔ الوƥاعـة والمسالمة والƥƮاقـةǋنا المرƕية علǏ ت

  .والعƥواǇ واالƕتعاƥ عǇ كل مƲاǋر الƺرور والتشنƝ العƕƮي

 ƥـرƽية الƮƤش Ʊنم ƥيƥơي تƼ ضيريةơية التƕر الترƛأ Ơنا يتضǋ Ǉوم

واتجاǋاتـǊ وقيمǊ وعاƥاتǊ وأنماǊƱ السلوكيـة التي أكتسǌƕا مǇ وسǊƱ الجƥيƥ مƛل 

لتي يكتسǌƕا وأƥاƑـǊ للنشاƱ ومǎƥ نجاƼ Ǌơي الơياƖ وتƥǀيرǉ لƦǌا النجاƟ الƕƤراƘ ا

ƕاإلضاƼة ƍلǏ سلوكياƘ أƤرǎ كالƾƥƮ واǕمانة والتعـاوǇ والمناƼسة وكيƽية مواجǌة 

المشكƘǚ التي تعترضǊ والتي قƥ تعكر مƨاجـǊ وتƼƥعǊ للǀيام ƕسلوكياƘ تتسƼ Ɣƕي 

ƕة المستجƑƼ أماÜ Ǌيƥل Ɣضƺسرعة ال Ɩƥياƨ Ǉـروƕالعينة يعتـ ƥراƼأ Ǉم ǇريƤǓا Ǉي

الترƕية التơضيرية ال تجنـƔ اƽƱǕال سرعة الƺضƔ ويمƛل ǉƦǋ الƑƽة ما نسƕة 

والسƼ Ɣƕي Ʀلǁ قƥ يرجƍ ƴلƕƱ Ǐيعة الƕيƑة االجتماعية واǕسرية ƤاƮة التي  8.75%

واƾƼ ساǋمƼ Ƙي تنشƑتǌم تنشƑة انƽعالية ورƕما تكوǉƦǋ Ǉ اǕسرƖ أو ƕسơ Ɣƕالة عƥم الت

 Ǉيƕ مǋاƽم التƥا عǌيƼ Ɣƕم والتـي يتسǕوا ƔǕا Ǉيƕ ƘراعاƮال Ɣƕسƕ Ǉوجيƨال Ǉيƕ
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أƼراƥ اǕسرơ Ɩول قضايا مƮيرية كتƽرƥ اƕ ƔǕالسلƱة وتǌميـشـǊ لƥور الƨوجة 

 Ʃوتنعك ƾوارƽال ƥاƥƨت ǁلƦم لǌƑناƕير أƮول مơ مشتركة ƻمواق ƦاƤي اتƼ اǌƕييƺوت

ضƱرƕة يƛƌر علǏ رƥوƥ أƼعالǌا ƥاƤل المƥرسة وƼي سلƕا علǏ تنشƑة اƽƱǕـال تنشƑة م

الƕيƘ ويكوǇ الƽƱل Ƽي مǌƲر الǚمƕاالƖ أو يكƘƕ مشاعرƼ ǉتǌƲر Ƽيما ƕعƼ ƥي شكل 

  .اضƱراƕاƘ سلوكية

ƖǗاƴƻǆǗط اƓƮ  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 ǃƽر üدوƜ:11 ƖǗاƴƻǆǗط اƓƮ  

يƥƕو مǇ الجƥول أǇ نسƕة أƼراƥ العينة التي الƘƲơ انضƕاƱ اƼǕعال لǎƥ اƽƱǕال 

 Ƹلƕ87.5 %  ارƛƈ Ǌو عليƥƕل لم يƽƱال ǁسلو Ǉأ ǎرƤǕة اƑيƽال ƥراƼأ ǎير Ǉيơ ـيƼ

Ǌعاالتƽي انƼ Ʊاƕاالنض.  

أƼراƥ العينة التي تعتƕر أǇ للترƕية التơضيرية ƥورا Ƽعاال Ƽي ضƱƕ ورƕما يƽسر 

 ƴƼواƥا الǌيƼ كمơال تتƨلة ال تơالمر ǉƦǋ يƼ الƽƱǕا Ƙسلوكيا ǇǕ الƽƱǕا Ƙعاالƽان

ƠيơƮ شكلƕ اǌير عنƕل التعƽƱال ƴيƱوتة التي ال يستـƕالمك ƨƑراƺوال Ü لƤƥنا تتǋ Ǉوم

كما Ʋ Üـيـم عǚقاتǊ مƨ ƴمǊƑǚ وأقرانǊالمرƕية لضƱƕ سلوكƥ ǊاƤل الǀسم وƼي تن

 ǐƥالجس Ʊƕل عملية الضǚƤ Ǉم Ǌأسرت ƥراƼأ ƴية التعامل مƽول كيơ ورƮت ǊيƱتع

 ǉƥضانة والتي تساعـơور الƥ يƼ ǉاǀيتل ǐƦال Ɣريƥالت ƾريƱ Ǉلي وعǀسي والعƽوالن

 Ɣơال Ǉيƕ Ɩياơال Ƙة مجاالƼي كاƼ ǊيتƮƤناء شƕ يƼ Ǉƨعملية التوا ƾيـǀơا لتǀơال
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والكرǉ وƕيǇ الơسƥ والروƟ وƕـيǇ الƽرƥ والجماعة وƕيǇ الǀول والعمل وƕيǇ العǀل 

 Ʊƕوض ƠيơƮا لتǌƕ  يامǀال Ǐلƍ Ɩƥية عاƕل التـي تميل المرƑوالسا Ǉة ومƽƱوالعا

انƽعاالƘ اƽƱǕالơ Üيƚ تعمل علƍ Ǐشƕاơ ƳاجـاƘ التǚميƦ النƽسية و االجتماعية 

لơياƖ المƥرسية مليƑة ƕالơيوية والنشاƱ المتنوƳ واالنƽعالية والجسمية مǚƤ Ǉل جعل ا

Ǌيƥل Ɣƕơوالم Üالجميلـة Ǉنوƽوال Ƙǚơة  الرياضية والرƱنشǕكا Ü ـةƮǀة الƕوكتا

 ǁتل Ƹريƽال وتƽƱǕا Ɣضƹ ƭاƮامت Ǐة تعمل علƱنشǕا ǉƦǋ لƛم ǇǕ اǋيرƹو

ƦاƘ الوقƘ  الشơناƘ الƨاƖƥƑ والتي قƥ يتسƔƕ عƥم ƍشƕاعǌا ƨƕياƖƥ التوتر واالنƽعال وƼي

تعمل المرƕية علǏ توƼير قسƱ مǇ اǕمǇ والƱمƋنينة واالستǀرار ǉƦǋ ǇǕ السلوكياǋ Ƙي 

 Ʃơي Ʀسسة ويجعل التلميƌل المƤاƥ ـيƼ امƲوالن Ʊاƕاالنض Ʊسƕ Ǐلƍ ǐƥƌالتي ت

 ƠƕƮي ƚيơÜ Ƙيƕـل الƤاƥ Ǌير سلوكا تƺم تتƛ Ǉوم ƻوƤم الƥوع ǇماǓرار اǀاالستƕ

ل مƴ والƥيƼ Ǌي جو مǇ االرتياƟ والơوار ƕعيƥ عǇ الƤوƻ يتعامǋ ǚƽƱ ÜاƑƥا ومنƲم

 ǊعالƼأ ƥوƥي رƼ Ʊاƕاالنضƕ ƨتتمي Ǌأسرت ƥراƼوأ Ǌأقران ƴم ǊعالƼوأ Ǌسلوكا ت ƠƕƮوت

  .ومواقƽـǊ المƤتلƽة

لكǋ Ǉناǁ مǇ يرǎ عكǉƦǋ Ʃ الƽكرơ Ɩيƚ يعتƕر أƼراƦǋ ƥا النوƳ مǇ العينة 

Ʊ انƽعاالتǌم ƕسƔƕ الƮراعاƘ النƽسية أǇ اƽƱǕال ال تنضƕ % 12.5والمƥǀرƖ نسƕتǌم 

 Ɩيرơال Ǌيƥل ƥاƥƨتƼ ƱاƕơƎƕ لƽƱيشعر ال ƚيـơƕ ǊƼاƥǋأ Ǉيƕ Ưتعار Ǉع Ɲالتي تنت

Ɣضƺوال ǁاƕواالرت ƔراƱواالض Ü مƥع Ǐلƍ ǐƥƌا ما يƕالƹ ǁالسلـو Ǉم Ƴا النوƦǋو

Ǉƨم تواƥسية وعƽالن Ǌياتơƕ Ƙـǀا ما تعلƦƍ ةƮاƤ الƽƱǕا Ƙعاالƽان Ʊƕض Ǐعل Ɩرƥǀال 

جǌاǉƨ النƽسي Ƽƥƕعة Ƽي الƺالƔ مǇ اơǕياǇ للǀيام ƕسلوكاƘ انƽعالية قƥ تتسƼ Ɣƕي 

اضƱراƕاƱƤ ƘيرƖ لǎƥ اƽƱǕال Ʀƍا ما ƼشلƘ المرƕية Ƽي ƍيجاƥ أساليƔ جƥيƖƥ للتعامل 

ơ ǇǕالة عƥم الضƱƕ االنƽعالي يتسƼ Ɣƕي معضƘǚ نƽسية Ü مǉƦǋ ƴ الƑƽة مǇ اƽƱǕال

ƨتوا Ǐتر علƌسية تƽن Ưاوأمراǌكاملƕ ƖسرǕا Ǉ Ü ƖسرǕكر اƼ Ƙي تشتƼ Ɣƕتتس ƥل قƕ

  اǅǄ üǘƽǕ التوتر .وتنǌار المنƲومة الǀيمية لƥيǌا
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  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ:12 التوتر ǅǄ üǘƽǕا:   

 Ǌتƕما نس Ǉول أƥالج Ǉم Ɲا  % 91.25نستنتǌم أنǌƑناƕأ Ƙسلوكا Ǐعل ǇوƲơǚي

تơسنƘ وأƘơƕƮ أقل توترا مما كانƘ عليǊ قƕل Ƥƥولǌا الترƕية التơضيرية والسƼ Ɣƕي 

Ʀلǁ رƕما يرجـƍ ƴلـǏ الƕرامƝ التعليمية التي تتƕعǌا المرƕية Ƽي عملية تƥƋيƔ الƽƱل 

أساسا علǏ أسلوƕي اإلرشاƥ والتوجيƥƕ Ǌال مǇ النǌي والعǀاƔ والتƤويǇǕ ƻ والتي تǀوم 

Ɩƥيƥج Ƙي تعلم سلوكاƼ ƔراƱال التوتر واالضƽƱǕا Ɣال يجن ƥية قƕالتر Ǉم Ƴا النوƦǋ.  

Ü ولƦلǁ تلجƋ المرƕية ƍلǏ تƱوير شعور الǀƛة ƕالنƩƽ علǏ مشاعر عƥم الǀƛة

ا ƨاƘƥ انعكاساتǌـا علǏ مơيƼ ǊƱالƽƱل كلما أƕ ƩơجانƔ مǇ الǀƛة ƕنƽسǊ كلم

 Ǌم سلوكاتƲي معƼ رارǀة واالستơالرا ƾيǀơت Ǐلƍ Ǐيسع ǉترا ƚيơ Ɣريǀاالجتماعي ال

 ǁمشاعر الش Ǐعل Ɣلƺل و التǚǀاالستƕ ǉشعـور Ɩƥياƨ Ǌعلي Ʋơǚن Ʀƍ Ǌأسرت ƴسيما م

Ƽتراƥ ǉوما يسعƍ ǏلǏ التơرƼ ǁي ƕيƑتơ Ǌيƚ ينƱلƾ مǇ عالـم جƥيƥ مÜ Ǉ والƤجل

ơتƥ Ɩ Ü ǏوǇ أǇ يعتمƥ علǏ الوالƥيǇ وقƥ يǀوم مǀامǌما Ƽي كل ما يرƔƹ أǇ يعملǊالơير

  .يتƤلƭ مǇ العجƼ ƨي تلƕية ǉƦǋ التوقعاƘ واالرتƽاǌƕ Ƴا ƍلǏ مستواǋا الǀơيǀي

ƼالƽƱل ƥاƤل اǕقسام التơضيرية يعمل علǏ تƱوير شعورƕ ǉالعمل والمواƕƲة 

المǌاراƘ اǕساسية التي تلƨمơ Ǌتơ  Ǐيƚ يتعلمÜ للتƺلƔ علǏ مشاعـر النƭǀ والƥونية

Ǉيƥالراش ƴمجتم ƴاعل مƽيت Ü Ɣلƺوية والتǌوير شعور الƱت Ǐعل Ƙالوق ƘاƦ يƼ ويعمل

ǇǕ الƽƱل Ƽي اơتكاكƨƕ Ǌمƥ ǊƑǚاƤل Ü علǏ مشاعر اضƱراƔ الǌوية وعم تمييǋƨا
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الǀسم يƱرƟ عƖƥ أسƑلة مǇ أكوǇ وما عǚقتي ƌǌƕالء اƽƱǕال و ماǋي العǚقة التي 

مǋ Ǉنا نƲơǚ أǇ سلوǁ الƽƱل ƥاƤل أسرتǊ يƥƕأ ƕميل نơـو اإلقǚل Ü رƱƕني ƕمعلمتيت

 ƖسرǕاولة اơعال قوية كمƼأ ƥوƥر Ǐعƥتستـ ƥق ƻي مواقƼ عال سيماƽالتوتر واالن Ǉم

وƻƮ الƽƱل ƕالجموƥ الƽكرǐ وعƥم المرونة ومƦ ƴلǁ ال يتƛƋر الƽƱل ƕسǌولة كما 

ǌل Ǌƕمشا ƻي مواقـƼ اǀƕسا ǉناƥتعوƘاƦالƕ ƻا الموقƦ Ü ضيريةơية التƕير الترƛƋت Ǉلك

علǏ سلوكǊ مǚƤ Ǉل تجسيƥ المعلمة للمƛل اǕعلǏ والƥǀوƖ الơسنة ساǋم ƍلƥơ Ǐ كƕير 

Ƽي تضييƾ الƼǚƤاƘ وƨƍالة التوتر واالنƽعال الǐƦ كاǇ يƮاƔơ شƮƤية الƽƱل قƕل 

  .تلǀيǊ للترƕية التơضيرية

الƦيǇ يعتƕروǇ الترƕية التơضيرية تكاƕ  ƥينما يƼ ƔǋƦريƤƈ ƾر مǇ أƼراƥ العينة

 Ƙƺلƕ الءƌǋ ةƕالتوتر ونس Ǉل مǚي اإلقƼ  مǋ8.75التسا%  Ǐلƍ ƴيرج ǁلƦ يƼ Ɣƕوالس

ƼالƽƱل الǐƦ يتعرÜ Ư تƛƋير ƕيƑة الƽƱل Ƽي سلوكـǊ ورƥوƥ أƼعال Ƽي مواقƻ مƤتلƽة

Ǌ التي تميل لơالة عƥم ƍشƕاơ ƳاجتǊ اǕساسية كما Ƽي ơالـة الƽƱل الǐƦ لم تشơ ƴƕاجات

للعƔ والơركة والنشاƱ قƥ تتسƼ Ɣƕي Ʈƍاƕة اƽƱǕـال ơƕاالƘ اضƱراƔ المƮاƕơة 

لمƤتلƻ النشاƱاƘ التي يǀوم ǌƕا الǀơا وقƥ يǉƦǋ ǐƥƌ االضƱراƍ ƔلƥǀƼ ǏاǇ الƽƱل الǀƛة 

 ǊـƑǚمƨو Ǌأقران ƴم Ǌƽم تكيƥواء وعƱلة واالنƨالميل للع Ǌعلي Ʋơǚنا نǋ Ǉوم Ǌسƽنƕ

ما أǇ المعلمة Ʀƍا لم توƼر الجو المناسƔ للƽƱل وتشعرƕ ǉاǕمـاƥ ǇاƤل المƥرسة Üك

 Ǐلƍ ǐƥƌي ƥق ǊاتƦ Ǉير عƕالتع Ǐعل Ǌم تشجعƥي وعƽƱرار العاǀنيـنـة واالستƋمƱوال

 Ǉية عƕيجاƍ ƖورƮال لƽƱǕا ƾيǀơت Ǉوƥ ولơت ƥالتي ق Ƙاƕـǀالع Ɩƥياƨالتوتر و Ɩƥياƨ

اƘ نƽسية ơاƖƥ قƥ تƮل ƍلƥ Ǐرجة الƦاƘ وƦǋا ما يƼ ǐƥƌي ƹالƔ اơǕياƍ ǇلـǏ أƨم

ƖيرƱƤسية الƽالن ƯمراǕوا ƥǀالع.  
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  اǅǄ üǘƽǕ الƢوف

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 74 92,50 92,50 92,50 

Ǘ 6 7,50 7,50 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

 

 üدوƜ13  : وفƢال ǅǄ üǘƽǕة  :اƕنس Ǉأ Ʋơǚول نƥل الجǚƤ Ǉ91.25م% 

 ǎƥل ƻوƤال Ǉل مǚي اإلقƼ يرƕك ƥơ Ǐلƍ Ƙمǋضيرية ساơـيـة التƕالتر Ǉـروƕيعتـ

ơيƕ ƚرƥ ƨور المرƕية Ƽـي ǉƦǋ اǕقسام علǏ تƥريƔ الƽƱل علǏ الƥǀرÜ Ɩ اƽƱǕال

 ǁلƦو Ɩالشجاعة والجرأ Ƙتنمية سما Ǐلƍ لƽƱال ƴƼƥ لǚƤ Ǉم ƻوƤال Ǐعل Ɣلƺللت

Ƽƥƕعƍ ǊلǏ استƥƤام ǉƦǋ السماƮƕ ƘورƖ واضơة Ƽي مواقƻ متعƖƥƥ وتعويـƥ الƽƱل 

 Ʊƕا أو التي ترتǌعلي ƥالتعو Ǌل ƾƕالتي لم يس Ɩƥƥالمتع ƻالمواق Ǐريجية علƥت ƖورƮƕ

Ɩالشجاعة والجرأ Ƙر سماƼتوا ƔلƱي التي تتơالنوا Ưعƕƕ.  

 Ʊƕالسلوكية التي ترت ƻليل المواقơت Ǐية علƕل كما تعمل المرƕ ƻوƤعامل الƕ

ينƺƕي عليǌا مراعاƖ توƼر عاملي اǕمǇ والǀƛة ƕالنƩƽ تƽاƥيا إلƼ ǐشل قƥ تǊƛƥơ المرƕية 

 Ƙوير سماƱتنميـة وت Ǐر علƛƌسي ǐƦجام  والơالتالي اإلƕو ƻوƤال Ɩƥي عوƼ Ɣƕويتس

Ǌيƥل Ɩالشجاعة والجرأ.  

ǎƥ اƽƱǕال وتلجƋ كƦلǁ المرƕية ƍلƕ ǏعƯ اǕساليƔ الترƕوية لǘقǚل مǇ الƤوƻ ل

مǚƤ Ǉل االستجاƕة لمتƱلƕاƘ الƽƱل الضرورية وƦلƕ ǁتƽاǐƥ تكليƻ الƽƱل ƕالمǌام 

ǌƼي تتƤƥل لتƽơيÜ ƨ والواجƕاƘ التي تƨيƥ أو تǀل عـǇ قƥراتǌم ومستواǋم الǀơيǀي

الƽƱل علǏ النجاƦ ǇǓ Ɵلǁ مǇ شƋنǊ أǇ يƱلƾ مƨيƥا مǇ الƱاقـة ويساعƥ علǏ تنمية 
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نشاƱ لǎƥ اƽƱǕال وƦǋا ƥƕورǉ يƨيƥ الƽƱل االǋتمام والميل ƍلǏ اتجاǋاƘ اإلقƕال علǏ ال

  .ƍنجاƨ نشاƱ معيƕ ǇمǌارƖ كƕيرƼ Ɩي Ʋل ǀƛتƥǀƕ ǊراتǊ الشƮƤية

ƥيƥرسي الجƥالم ǊƱوس ƴم ƻالتكي Ǐل علƽƱال Ɩƥمساع Ǐية علƕكما تعمل المر Ü

 ƘراƕƤو Ƙاراǌم Ɣكساƍ Ǐعل Ǌتƥرسي ومساعƥالم ǊƱيơم ƻاكتشا Ǐلـƍ ǊعƼƥو

ǉƥتساع ƥيƥالعالم الج Ǉم ƻـوƤال ƨاجơ ƨتجاو Ǐعل Ü ǁتكاơǚل ǊعƼƥ Ǐتعمل عل Ʀƍ

ƨƕمǊƑǚ وأقرانƥ ǊاƤل المƥرسة التơضيرية والǀيام ƕƕعƯ النشاƱاƘ الجماعية مƛل 

نشاƱ الرسم والموسيǏǀ واǕلعاơ Ɣيƚ يƥƕأ الƽƱل Ƽي التƽاعل مƴ اƤǓريǇ والتواƮل 

ƕ ƴم ƾƼيتوا ƥق ǊنǕÜ ياƼاǀƛويا وƺم لǌل معǚƤ Ǉم مǌاتƕلƱلمت Ɣويستجي Ǌأقران Ưع

لƦلǁ تǀل نسƕة المƤاوƻ لƥيƕ Ǌمجرƥ تƽاعلÜ Ǌ عمليـة تƕاƥل اƥǕوار Ƽي مơيƱ المƥرسة

ǊƑǚمƨ ƴم Ü لƨمنع ƻƑاƤ لƽƱ Ǉول مơيتƼ ريجيƥي النمو التƼ لƽƱية الƮƤأ شƥـƕت Ʀƍ

ة يƕنما يƔǋƦ ال يƼ ƾƛي قƥراتǊ الƼƥاعية ƍلƽƱ Ǐل شجاƳ يƕني عǚقاƘ اجتماعية ƍيجاƕي

Ɣ مǋƥƥر عƥǀالعينة والم ƥراƼ6أ Ǉلل مǀضيرية ال تơية التƕالتر ǇƋƕ ƥاǀاالعت Ǐلƍ ƥراƼأ

Ü ومرƦǋ ƥا الƱرƟ أƌǋ Ǉوالء اƽƱǕال لم يتƤلƮوا ƕعƥ مÜ Ǉ الƤوƻ لǎƥ اƽƱǕال

المƤاوƻ التي كانƘ تراوǋƥم Ƽي أسرǋم ǇǕ أسلوƔ التنشƑـة االجتماعية المعتمƼ Ɩƥي 

Ǐ للƽƱولة تميƕ Ƙƨتعنيƻ سلوكاƘ اƽƱǕال ƕاستƥƤام أساليƔ قاسية سواء الƽتراƘ اǕول

Ǌني لƥƕال Ɣاǀالع Ǐلƍ ي اللجـوءƼ ل أوƽƱي معاملة الƼ Ü ƔساليǕا Ǉأ ǊيƼ ǁومما الشـ

ǊيتـƮƤش Ǉتكوي Ǐر علƛƌت ǉعمر Ǉم ǏولǕل اơي المراƼ لƽƱية الƕي ترƼ عةƕالمت Ü

ƽƱǕال ƎƕتƕاƳ  أسلوƔ التوجيǊ واإلرشاƥ لƦلǁ ومǌما ơاولƘ المرƕية توجيǊ سلوكاƘ ا

 Ƙيƕي الƼرسة وƥل المƤاƥ ǊعالƼأ ƥوƥر Ǐر علƛƌا ال يƦǌƼ Ǌأقران ƴاعل االجتماعي مƽوالت

  .ơيƚ تǏǀƕ شƮƤية الƽƱل تتسم Ʊƕاƴƕ التوتر والƤوƻ والƤنوƳ والتƕعية للƺير
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üاعƻالت Ǎǂع ƲǐƜالتش  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 75 93,75 93,75 93,75 

Ǘ 5 6,25 6,25 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

 

 üدوƜ14 üاعƻالت Ǎǂع ƲǐƜالتش:  Ǉيƕة المجيƕنس Ǉلنا أ Ǉيƕول تƥل الجǚƤ Ǉم

 Ƙƺلƕ العينة ƥراƼأ Ǉنعم مƕ93.75%  ةƕنسƕ ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ6.25%.  

 ƴأرج ƥوق ǉاǀل ما يتلǚƤ Ǉاعل االجتماعي مƽالت Ǐعل ƴولياء عملية التشجيǕا

الƽƱل Ƽي اǕقسـام التơضيرية Ʀƍ تعمل ǉƦǋ اƤǕيرƖ علǏ تكويǇ شƮƤية الƽƱل 

 Ƙاǋيم واالتجاǀوال Ƙاƥǀالمعت Ǉمجموعة م Ǉوتتضم ǊاتƦ ولơ معينـة ƖورƮ ǊƑاƱعƍو

ǇريƤǓا ǉوتجا Ǌسƽن ǉتجا Ǌي سلوكƼ Ǌƽمواق ƥƥơالتي ت.  

Ƽالترƕية التơضيرية تساعƥ الƽƱل علǏ التƽاعل االجتماعي مƴ اƤǓريǇ نتيجة 

 ǊاتƦ Ǉوتكوي Ǌاتǋاتجا ƥيƥơت Ǐولية علƌي المسǋالء وƌǋ يمǋاƽوم Ƙاǋقيم واتجا Ɲمƥل

ǊيتƮƤوتشكل ش Üǉيرƹ ƴم Ǌاعلƽنتيجة لت ǊاتƦ Ǉر عƕل يتعلـم كلمة أنا التي تعƽƱالƼ Ü

اƽƱǕال الƺƮار كيƽية التعامل مƴ اƤǓريƕ ǇاǕساليƼ Ɣالمرƕية التي تشرƻ علǏ تعليم 

 ƘاƦال Ǉع Ɩƥالسليمة والجي Ɩكرƽال ƨƨة تعơاالجتماعية الناج Ƙقاǚناء العƕية ولƕالسل

 ǊـƱـي وسƼ Ơاعل الناجـƽالت ƥيـƨم يƛ Ǉا ومơاالجتماعية نجا Ƙقاǚالع ƥيƨوت

اƥ مشاركتƼ Ǌي كƛيـر ơيƚ ترتƴƽ اǋتماماتǊ وقƥراتǊ وǀƛتƕ ǊنƽسǊ وتÜƥƨ االجتماعي

 ǇريƤǓكما يعامل ا ƖƥƑة لمعايير الجماعة الساƕاالجتماعية استجا ƘاƱالنشا Ǉمـ

والعمل علƕ Ü Ǐمعاملة مƕنية علǏ العƻƱ والتǀـƕل ƦƍÜ يشاركǌم Ƽي ơل مشكǚتǌم

ǇريƤǓا ƴل مƮوالتوا ƥيƥالج Ʊالوس ƴم ƻالتكي.  
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ال تشجƴ اƽƱǕال علǏ التƽاعل  أما الƑƽة اƤǕرǎ التي ترǎ أǇ الترƕية التơضيرية

مƴ اƤǓريـƕ ǇسƔƕ التنشƑة التي تلǀاǋا الƽƱل Ƽي أسرتǊ والتي لم تƲơ الƽƱل ƕالعناية 

 ƭƤكش Ǌسƽل نƽƱال ǁرƥي ǇƋك ǊاتƦ ولơ ƐƱاƤ ـومǌƽاء مƱعƍ ǐأ Ɣƕتتس Ʀƍ لƕǀوالت

Ǌƕ ƾـوƛير موƹ أو Ʃي أو مشاكـƕƹ Ü ǇريƤǓا ƴم ƻƱم التعاƥالية وعƨاالنعƕ ƨيتمي

أسرƖ متƥƮعة يسوǋƥا جو مǇ التوتـر ƍلƦƍ Ǐا كاƦǋ Ǉا الƽƱل ينتمي  يماس

 Ƙاجاơƕ Ʃơال ي ǊنǕ الجماعية ƘاƱالنشا Ǉل عƽƱال ƥعƕالسلوكية التي ت ƘاƕراƱواالض

ƖƥƑلمعاييـر الجماعة السا Ɣم ال يستجيƛ Ǉوم ǇريƤǓا Ü لƽƱا الƦǋ ǁسلو Ǐعل ƲơǚنƼ

النشاƱاƘ االجتماعية ويƠƕƮ ال يƕالي Ƽي الميل ƍلǏ الƤجل واالنسơاƔ مǇ معƲم 

وƹالƕا ما يميل لممارسة سلوكياƘ عƥوانية ǕنǊ يشعر Ƌƕنƹ Ǌير مƕǀول Ü تعاملǊ مƴ الƺير

ǇريƤǓا Ǉم ÜǇريƤǓا ƴوم ǊاتƦ ƴسي مƽن ƾƼتوا ƾيǀơأو ت ƻالتكي ƴيƱوال يست.  

وǋنا مǇ المƽروƯ أǇ تتƤƥل المرƕية للتعرƻ علǏ شƮƤية ǉƦǋ اƽƱǕال 

Ƥي وتشƼ مǌأقران ƴم ƻالتكي Ǐم علǋƥلتساع Ƙǚالمشك ƻنƮم وتǌوضعيات ƭـ

Ƙيـƕي الƼرسة وƥالم ÜƔكما يستوج ƌǋ Ǐعل ƻية أيضا التعرƕالمر Ǐال علƽƱǕالء ا

مما يجعلǌم عرضة للƤضوƳ واالستسǚم Ü والƦيǇ قƥ يơƕƮوا ضơايا عƥواƨ ǇمǌƑǚم

ـا الكاملة  واالǋتمام مƈ Ǉجل والǀلƾ واالنعƨال وعƥم اǕمǇ لƦلǁ توجǊ نơوǋم الرعاي

  .تمكينǌم تجنƔ الكƛير مǇ المواقƻ التي تجعلǌم موضوƳ العƥواǇ مǇ قƕل ƨمǌƑǚم

ƧƻǆالƓ ƕƾƙال ƦǐƦƴت  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 76 95,00 95,00 95,00 
Ǘ 4 5,00 5,00 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 ǃƽر üدوƜ15  :ƧƻǆالƓ ƕƾƙال ƦǐƦƴنعم لي  :تƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

 % Ƽ05ي المǀاƕل أجاƔ أƼراƥ العينة اƤǓريƕ ǚƕ Ǉنسƕة  % 95أƼراƥ العينة ƕلƸ نسƕة

ويƔǋƦ المجيƕيƕ Ǉنعم ƍلƍ ǏرجاƳ عملية تعƨيـƨ الǀƛة ƕالنƍ ƩƽلǏ ما تلعǊƕ الترƕية 

 Ǌسƽن Ǉا عǌية التي كونƕاإليجا ƖورƮال ǁة تلƼمعر Ǉل مƽƱال Ǉتمكي Ǉضيرية مơالت

Ƽرضاǉ عÜ Ǉ ويشعر ǀƕيمتƕ Ǌالنسƕة لƤǔريǇ مǚƤ Ǉل تعاملǊ مƴ الƺير Ʊƕرƍ ƾيجاƕية

Ʃƽالنƕ ةǀƛال Ǌيƥل ƥيول ǊسƽنÜ  ǊƑǚمƨ ƴاعل مƽللت Ɩƥيƥج ƾرƱ ƻاول اكتشاơي ƚيơ

Ǌوأسرت.  

 Ǉم Ǌل ما تلمسǚƤ Ǉم Ǌسƽن Ǉوما عǌƽل مƽƱال ǎƥل Ǉضيرية تكوơية التƕالترƼ

 Ǌل ǇريƤǓييم اǀل تƽƱل الƕǀما يت Ɩƥم وعاǌمع Ǌية تعاملƽوكي ǇريƤǓا ƖرƲون ƘاعاƕƱان

واللƼ ƻƱي تعاملǊ مƦƎƼ ƴا كانƈ Ƙراء المعلمة ơول الƽƱل يوǌƽƮا ƍياƕ ǉالكƻء 

اƤǓريǇƎƼ Ǉ الƽƱل يـسǀـƦǋ Ʊا الوƻƮ علـǏ شǊƮƤ وƕمرور الوقƘ يتƮور 

 Ɩƥيƥعوامل ع Ǌـي تشكيلƼ Ƙمـǋسا ǐƦي والƕوم اإليجاǌƽا المƦǋ ي ضوءƼ لƽƱال

 Ɣơوال ǇمـاǓوا ƴعاية والتشجيƥعل الƽƕ اǌƕالتي اكتس Ƙاراǌية والمƑيƕال ǊƼروƲ اǌمǋأ

ƥواإلرشا Ǌوالتوجي.  

  Ǉƍ  ةƑيƕال ƴة مƮاƤال Ǌاتƥاƥواستع Ǌراتƥوق ǊياتƱاعل معƽل تǚƤ Ǉل مƽƱنمو ال

 Ǉا النمو مƦǋ ويم مسارǀة لتƮرƽة الơتاƍو Ǌتوجي Ǐلƍ اجةơƕ عملية النموƼ اǌكل مكوناتƕ

ǚƤل ما تƥǀمǊ المعلمة وƼـǀا إلجراءاǋ Ƙامة تƋتي Ƽي مƥǀمتǌا توƼير المناƢ النƽسي 

Ʀƍ تشجعǊ علơ Ǐرية التعƕير Ƌ Üنينة واالستǀرار العاƽƱيالǐƦ يوƼر للƽƱل اǓمǇ والƱم

 Ǐعل Ɣلƺللت ƖسرǕا ƴـم والعمـل مـǌواتƦ Ǉي عƕيجاƍ ومǌƽوتنمية م ƘاƦال Ǉع

ƻƥǌول للƮالو Ǉوƥ ولơوي Ǌǌالتي تواج Ɣاǀالع.  

كما تعمل المرƕية علƍ Ǐشƕاơ ƳاجاƘ الƽƱل الجسمية والعǀلية والنƽسية   

واالجتماعية لتجاوƨ كـل اإلƕơاƱاƘ التي قƥ تتسƼ Ɣƕي ǀƛ ƨǋتƕ ǊنƽسǊ مǚƤ Ǉل 

 ƴم مǌارنتǀم Ɣوتجن ǁسلو Ǉل مƽƱال Ǌيƥƕمية ما يǋأ Ǉليل مǀم التƥال وعƽƱǕترام اơا
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Ƴية التي لم تراƥرƽال ƾروƽال Ɣƕسƕ مǌمƲمع Ü Ƙاراǌتنمية م Ǐية علƕتعمل المر ǁلـƦل

 Ɣما يتناسƕ Ƙاءاƥويم اإلǀويم عملية تǀي تƼ اǌƽيƲلتو ƭيƤوالتش ƻƮة والوƲơǚالم

  .وقƥراƘ الƽƱل

 ǇيƦال الƽƱǕا Ǉا لكوǌياتƕيجاƍ ƨرƕت Ʃƽالنƕ ةǀƛال ƨيƨم تعƥعƕ Ƙƕة التي أجاƑƽال Ǉأما ع

 ƥكƌم ما يǌوا عليƲơǚضيرية لم يơـيـة تƕتر ǇوǀيتلƩـƽالنƕ ةǀƛال ƨيƨتع Ü ǇǓ

اǕساليƔ المتƕعـة Ƽي التنشـƑـة االجتماعية لم تراƕ ƳعƯ الجوانƔ سيما منǌا توƼير 

الجـو المناسƔ لرعاية ƌǋالء اƽƱǕال وعƥم السماƟ لǌم ƕالتعƕير عƦ Ǉواتǌم وƦǋا ما 

Ʊاƕơاإلƕ لƽƱشعور ال Ǐلƍ ǇياơǕا Ɣالƹ يƼ ǐƥƌي Ü Ǉم ǊاتƦ Ǉي عƕوم سلǌƽم Ǉوتكوي

 ƨية التي تميƥرƽال ƾروƽم للǌم مراعاتƥوع Ǌƕ Ǉوموǀمية ما يǋأ Ǉليل مǀل التǚƤ

اƽƱǕال عƕ Ǉعضǌم الƕعƯ وƦǋا ما يجعلǌم أƽƱال منعƨليǇ وƹير متƽاعليǇ اجتماعيا 

تراǋم منƱويǇ علǏ أنƽسǌم Ƽـي أقسام الترƕية التơضيرية يجƥوƮ Ǉعوƕة Ƽي التعلم 

ƽم النǋنمو ƋƱاƕيت ÜƘراƕƤيل الƮơوت ǉƦǋ لƛيل مƥية لتعƕل المرƤƥا لم تتƦƍلي وǀسي والع

السلوكياƘ الناجمة عƥǀƼ ǇاǇ الǀƛة ƕالنƩƽ قƥ يƮاƔ الƽƱل ƥǀƽƕاǇ اǕمل Ƽي كل 

Ǌم أسرتǌيƼ ماƕ ƭاƤشǕا.   

ƅكاƓال ǅǄ üǘƽǕا  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 75 93,75 93,75 93,75 
Ǘ 5 6,25 6,25 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 ǃƽر üدوƜ16  :ƅكاƓال Ɣرƙك ǅǄ دƟت ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالعينة  : التر ƥراƼأ ƟرƮي

Ƽي ơيǇ تƔǋƦ الƑƽة المجيƕة ƕ ǚƕنسƕة  % 93.75المجيƕيƕ Ǉنعم والƕالƺة نسƕتǌم 

6.25%.  
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 Ǉأ Ǉوƥǀالعينة يعت ƥراƼية أƕالƹ Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت Ǐر علƛضيرية أơية التƕللتر

وǋي الƽƮة التي تميƨ سلوǁ الƽƱل Ƽي Ü سلوǁ الƽƱل Ƽي الƥơ مǇ كƛرƖ  الƕكاء

ƢراƮكاء والƕال Ɩرƛك Ǌعلي Ʋơǚي ƚيơ ǉعمر Ǉم ǏولǕل اơالمرا Ü ƥايƨالمت ƾلǀوال

تتƤƥل المعلمة ƥƕاية Ƽي Ü لكǇ وƕعƥ التơاقƕ ǊاǕقسـام التơضيريةÜ لسƔƕ أو ƤǓر

 ƥالكامنة وراء اعتما ƴƼواƥة الƼل لمعرƽƱال Ǉم Ɣرǀل التǚƤ Ǉة مƛيƥơة الƑالتنش Ɣأسالي

Ǌليƍ ƚƥơالت ƥمجرƕ Ǌيƥƕي ǐƦي الشكل الƼ ولƕǀير مƺال ǁا السلوƦǋ Ü Ɣاولة االقتراơأو م

Ǌمن Ü ǊـƱوس Ǉع ƻتـلـƤالم ƥيƥالج Ʊا الوسƦǋ لƕǀت Ǐعل ǊتƑيǌت Ǐكما تعمل عل

ǐسرǕا Üريơال Ǌơمن Ǐتعمل عل Ʀƍ سريةǕا Ǌياتـơ ـيƼ Ǌơنجا Ǉية لضماƼة الكا

 ǇǕ Ǉناơوال ƻƱوالع Ɣơا الǋƥيسو Ƙقاǚناء عƕ لǚƤ Ǉم ǐضيرơالت ƻƮل الƤاƥو

 ƨإلنجا ǚر ميƛأك ƠƕƮي ƚيơ Ǌيƥوال Ǉيƕو Ǌينƕ Ɣر الجو المناسƼيو Ǉأ ǊنƋش Ǉم ǁلƦ

ƥƕل Ʊ ÜونƲاƼة المơيÜ مشاريƴ لƥƤمة الƕيƑة كƺـرƩ اǕشـجـار والنƕاتاƘ المنƨلية

مǇ الǀيام ƕسلوكاƘ قƥ تتسƼ Ɣƕي تعريƯ الƽƱل لمشكƘǚ يƮعơ Ɣلǌا وقƥ تتسƼ Ɣƕي 

لƦلǁ تسƤـر الترƕية Ƥ Üلƾ عواƾƑ نƽسية قƥ تترƛƈ ǁار سلƕية علǏ نمو شƮƤية الƽƱل

 Ʃسية التي تنعكƽالن ƘراعاƮوال Ƙاƕǀالع ǉƦǋ ƨتجاو Ǐل علƽƱال Ɩƥضيرية لمساعơالت

ǎƥ الƽƱل ومǋ Ǉنا يستوجƔ علǏ المرƕية أǇ تƨيƥ مǇ علǏ النمو الƽكرǐ واللƺوǐ ل

 Ǌاتƥاƥواستع ǊƑكاƦو Ǌراتƥوق ƾƼا لما يتواǀƼل وƽƱال ƴتمن Ǉوأ ƭرƽا الƌƼأ تكاƥƕم ƾيǀơت

ǇǕ مƛل Ʀǋا التواƾƼ مǇ شƋنǊ أǇ يƻƽƤ مÜ Ǉ وسماتـǊ الشƮƤية وƕيƑتـǊ االجتماعية

وƾ الƽرƥية ƕيǇ أƽƱǕال وتǀơيƖƥơ ƾ الƕكاء لǎƥ اƽƱǕال وƦلƕ ǁالتƋكيـƥ علǏ أǋمية الƽر

 ƥǀơوال Ɩيرƺير الƛال ت Ǐتơ يةƮƤالش Ƙاƕساơوال Ɩاƕاơالم Ǉا عƥعيƕ مǌينƕ يماƼ Ɩالمساوا

وتƥƨاƥ رƥوƥ أƼعالǌم مǚƤ Ǉل الƕكاء والƮراƢ وƼي المǀاƕل يƼ Ü ƔǋƦيما ƕيǇ اƽƱǕال

Ƽي المساǋمة أơƮاƔ النƲرƖ السلƕية إلمكانية ƥơƍاƚ الترƕية التơضيرية ƛǓر ƍيجاƕي 

 ƴل مƽƱال ƻاƥǋأ Ưتعار Ǉع Ɲالنات ƳراƮار الƛƈ ǇǓ كاءƕال Ɩƥơ Ǉم ƾيǀơي التƼ

اǕسرƖ مǇ جǌة ومƴ اǕقسام التơضيرية مǇ جǌة أƤرƕ ǎسƔƕ التƥاƤل أو العرقلة Ƽي 

 ǊتƑيƕ ƘاƕلƱمت ƴم ƻƥǌا الƦǋ Ưوتعار Ǌسƽل لنƽƱال Ǌيرسم ǐƦال ƻƥǌال Ǐلƍ ولƮالو
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Ɣ والơيرƖ واالرتƕاǁ والضيƾ والƺضƔ والتعƕير عƦǋ Ǉا مما يجعلǊ يشعر ƕاالضƱرا

ƥيƥالش ƢراƮلل ƾƼكاء المراƕالƕ ǇياơǕا Ɣالƹ يƼ ƾƑالعا Ü يةƕور للمرƥ ǐل أƕǀم تƥوع

ǉتوتر Ǉم ƻيƽƤا للتǌيƥƕالتي ت Ƙاƥواإلرشا ƠƑاƮل النǚƤ Ǉسواء م Ü لǚƤ Ǉا مƦوك

ƽƱال Ǐا علǌرضƼ اولơالسلوكية التي ت ƱنماǕوا ƔساليǕاǊƽƮ لƤاƥ ل Ü Ɣأسلو ƳاƕتƎƕ

ƻوƤم الƥرار وعǀنينة واالستƋمƱوال ǇماǕاƕ لƽƱام العام ليشعر الƲوالن Ʊƕالض Ü يرƹ

أǇ استƥƤامǌا إلجراءاƘ التعƨيƨ قƥ تكوǇ لƛƈ Ǌار سلƕية علǏ نƽسية الƽƱل سيما Ʀƍا ما 

 ƾوƽت Ƙاƕواجƕ لƽƱال ƻم تكليƥع Ɣƕسƕ نيƥƕال Ɣاǀالع Ǐلƍ ية اللجوءƕالمر Ƙاولơ

Ǌرتƥق Üـاǋƨويل إلنجاƱ Ƙوق Ǐلƍ Ɯتاơت ƥوق.  

وتƥƨاƥ المƤاوƻ لƥيǊ مما ينعكÜ Ʃ ومǋ Ǉنا نƲơǚ أǇ الƽƱل يǀƛ ƥǀƽتƕ Ǌالمرƕية

 Ǌǌالتي تواج Ƙǚة المشكǌمواج Ǐرا علƥير قاƹنموا سليما و ǊيتƮƤنمو ش Ǐا علƕسل

  .Ƽي ơياتǊ اليومية وƼي عǚقتƕƕ ǊيƑتǊ اǕسرية

  رƕǐالǄساعدǏƺ Ɣ الترƕǐƓ األس

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 76 95,00 95,00 95,00 
Ǘ 4 5,00 5,00 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 üدوƜ17  : ƕǐاألسر ƕǐƓالتر Ǐƺ ƔساعدǄال:  

 Ƹلƕ العينة ƥراƼأ Ǉنعم مƕ Ǉيـƕة المجيƕنس Ǉول أƥل الجǚƤ Ǉلنا م Ơيتض

95.00%  ǚƕ ǇريƤǓا ƥراƼǕا Ɣأجا Ǉيơ يƼ5.00% Ü ƥاǀاالعت Ǐلƍ ولياءǕا ƔǋƦ ƥوق

Ʀƍ تساǋم علǏ توƼير الƕيƑة الƮالơة ǇƋƕ Ü الترƕية التơضيرية تساعƼ ƥي الترƕية اǕسرية

Ƙالوق ƘاƦ يƼ يةơƮالسليمة وال Ɩياơال Ʊية لشروƼالمستو Ü Ɩƥمساع Ǐكما تعمل عل

ǕسƩ ترƕوية سليمة ơيƚ توƼر لǊ اإلمكانياƘ التي تعمل الƽƱل علǏ ترƕيتǊ استناƥا 
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ǉنمو Ǐعل ÜǇممك ƥơ ƥعƕأ Ǐلƍ قةǚƤال ǊاقاتƱ ƾلƱوتن ǊاقاتƱ Ơتƽوت Ü يةƕل الترƤƥكما تت

التơضيرية لتƠơƮ لǊ كƛير مǇ اƱƤǕاء التي يƼ ƴǀيǌا الوالƥيƼ Ǉي تنشƑتǌم ƕǕناǌƑم 

ƴية للمجتمǀيǀơيم الǀوال Ʊƕالضوا Ǉا عƥعيƕ ÜالتƼ رƥاƮم ƖرƑاƥ ƴاول توسيơت ǚƛية مƕر

والÜ ǐƦ وتجعلǊ يتعامل مƨ ƴمƼ ǊƑǚي جو مǇ تكاƌƼ الƽرƍ Üƭرضاء رƕƹاƘ الƽƱل

يساǋم ƍلƕ ƥơ ǏعيƼ ƥي تكويǇ شƮƤية الƽƱل مƤ Ǉـǚل ƍتاơة الƽرƮة لǖولياء 

ويكونوا Ƽي اتجاǉ واƼ ƥơي التعامل معÜ Ǌ الكتساƔ المƲơǚة العميǀة Ƽي ترƕية أƕناǌƑم

ويƕرƥ ƨور المرƕية ǋنا Ü وتعƨيƨ نموǉ  مǇ جميƴ الجوانÜƔ اƕ ƦƤǕيǉƥ وقƘ الơاجةو

Ƽي تƥريƩ أǕنشƱة التعليمية المƤتلƽة وتǀويم اǕعمال والنشاƱاƘ التي يǀوم ǌƕا الƽƱل 

 ƯرƼو ƥواإلرشا Ǌل عملية التوجيǚƤ Ǉم Ǌسلوكا ت Ǌوتوجي ǊيتƮƤتنميـة  ش ƻƥǌƕ

Ɣأسلو ƥاعة واعتماƱام والƲالن  Ɣوƹير مرƹ سلوكية Ʊيل أنماƥيير أو تعƺلت Ɣاǀالع

Ƙيƕي الƼسم وǀل الƤاƥ اǌيƼ Ü سنةơال Ɩوƥǀوال ƜƦتيار النموƤƍ Ǐكما تعمل أيضـا عل

 ƨيƨـا لتعǌليƍ Ƌالتي يلج Ƙاإلجراءا Ǐعل Ʃينعك ǁا السلوƦǋ لƛم ǇǕ ƔيƱل الƛوالم

ǊاتƦل ǉيرƥǀي وتƕاإليجا ǁالسلو.  

Ǌأسرت ƥراƼǕ ǉيرƥǀم تƛ Ǉوم  ǁسلو Ʊǀل يسƽƱال ǇǓ ƴالمجتم ƥراƼوأ ǊƑǚمƨو

Ǌيƥوال Ǐالمعلم عل Ü مƛ Ǉوم ǊƽƱرضا المعلم وع Ɣلكس ǇياơǓم اƲي معƼ ƥǌيجت ǉتراƼ

  .رضا الوالƥيǓ ǇنǊ يعيƥ االعتƕار لنƽسǊ وƨياƖƥ شعورƕ ǉاǓمǇ واالستǀرار

ƕ ÜيـƘويعتƕر الƽƱل Ƽي اơتكاكƕ Ǌمرƕيتƕ ǊالƻƮ التơضيرǐ كƥƕيل لوالƥيƼ Ǌي ال

Ƙيƕي الƼ اǋاǀة التي تلƑƱاƤال Ƙالسلوكا Ǉير مƛيير الكƺي تƼ Ơينجـ ǁلـƦل Ü يرƥǀكت

 Ƙقاǚر العƛƈ Ǉم Ǉر اإلمكاƥق ƻيƽƤوالت ƻالتكي Ǐعل Ǌتƥومساع ÜلƽƱة للƕالنسƕ ƘاƦال

Ǌيƥل ووالƽƱال Ǉيـƕ يةơƮير الƹ.  

الترƕية اǕسرية وقـƥ أما الƑƽة الƛانية التي تعتƕر الترƕية التơضيرية ال تساعƼ ƥي 

وتعتǉƦǋ ƥǀ الƑƽة أǇ سƽƤƍ Ɣƕاƾ المرƕية ǋنا رƕما يرتƕ Ʊƕعƥم   ƕ5%لƘƺ نسƕة ƌǋالء  

ƥيƥالج Ʊالوس ƴم ƻالتكي Ǐعل ǉƥلم تساع Ʀƍ ةƮاƤ سيةƽية النơالنا Ǉل مƽƱالƕ اǌلƽتك Ü
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ولم تساعƥ الƽƱل علǏ معرƼة ƦاتǊ ولم توƼـر لǊ اǓمƥ ǇاƤل الǀسم  مما تسƔƕ لƼ Ǌي 

الƽشل الǐƦ قƥ ينتƝ عنǊ تƥǌيƱƤ ƥير إلơساسǀƕ Ǌيمة شƮƤيتǊ مǇ جǌة ومǇ جǌة 

وƼي ƹالƛ Ü Ɣانيـة قƥ تكوǇ المرƕية  Ǝƕقƥامǌـا علƕ ǏعƯ السلوكاƘ الƤاƑƱـة

اơǕياǇ تنǀل المرƕية تجرƕتǌا الشƮƤية والمتسمة ƕعƥم االستǀرار والتوتر والعƥاء 

النƲام عـƱ Ǉريƾ التƥǌيƥ واستƥƤام  أو مơاولة ƼرÜƯ والسلوǁ االنƱواƑي والƤجل

العنـƻ الجسǐƥ واللƲƽي معا وƦǋا ƥƕورǉ يولƥ مشاعر الǀلـƾ والتوتراƘ االنƽعالية 

 ƻـƮالƕ Ǌوأقران Ǌأسرت ƴل مƽƱقة الǚي عƼ يةƥاƕ يةƕا السلǋارƛƈ Ǉا ما تكوƕالƹ التي

ƴƕاƮǕا ƭل مƛية مƕسلوكيـة سل Ʊأنما ƨروƕ Ǐلƍ اǋاƥتتع ƥوق ÜضاǓرأو وقضم اƼ

 .الƥƮاƳ أو التƕـول ألǘراǐƥ والتǌتǌة

ƿوǂالس ǈǐƜتو Ǐƺ ƔساعدǄال 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 ǃƽر üدوƜ18  :üƻالط ƿوǂس ǈǐƜتو Ǎǂع ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƔساعدǄ.  

 %87.50نƲơǚ مǚƤ Ǉل الجƥول أǇ أƼراƥ العينة الƦيǇ أجاƕوا ƕنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

 ǚƕ Ǉوƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ12.5%. يرƛƋتƕ مǋƥاǀالعت Ɣاƕولياء أسǕسر اƽوي

 Ƙيراƺالت ǁتل Ǐلƍ الƽƱǕا ǁسلو Ǌتوجي Ǐضيرية علơية التƕالتر ǁسلو Ǐيـة  علƥاƕال

ơيÜ ƚ أƕناǌƑم الƦيǇ كانوا يƽتǀتـƥوƍ ǇلǏ الضƱƕ واالنضƕاƥ ƱاƤل أقسامǌم التơضيرية

Ǌقسم Ǐلƍ ƖسـرǓا Ǉم Ǐوضƽرية والơال ƖورƮ لƽƱل الǀين Ü يةƕل المرƤƥت Ǉير أƹ

وتơƮيƕ Ü Ơتوجيǌǌا وƍرشاǋƥا للƽƱل Ƽي ضرورƖ تجنƕ ƔعƯ اǕعمال الƺير الǀƑة

ơيƚ تستƥƤم المرƕية ألƽاƲا ƥƤ Üمǌا الƽƱل Ƽي التعƕير عǇ موقƻ معيǇالمƽاǋيم التي يست
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 Ɣضƺعالية والƽاالنƕ ƾƕي الساƼ Ƙƨالتي تمي ǊعالƼأ ƥوƥر Ǐعل Ɩرƛƌم Ƙاƥرشاƍير وƕوتعا

 Ǐيرا علƛك ƨقسام تركǕا ǉƦǋ يƼ عةƕوية المتƕالتر ƩسǕا ǇǓ ةƑƥاǋ عالƼأ ƥوƥر Ǐلƍ

واǓماǇ لƦلǁ يتǀمƭ الƽƱل ǉƦǋ السلوكاƘ  التعاوƼ Ǉي Ʊƍار مǇ االنسجام والمƕơـة

ƼنƲơǚ علǉƦǋ Ǐ الشƮƤية المتƛƋرÜ Ɩ وتƕƮـƠ جƨء مساǋم Ƽي تكويǇ شƮƤية الƽƱل

ƕما تلǀتǊ مǇ المرƕية التميƕ ƨانضƕاƱ سلوكا تǊ وميلǊ للتنƲيـم والمواƕƲة علǏ الǀيام 

ƖسرǕا Ǉي أوامر مǀتل Ǉوƥ Ƙيƕي الƼسـم وǀل الƤاƥ ƘاƱنشاƕ Ü كما تتسم ƴم Ǌقاتǚع

 ǇريـƤǓا ƴـل مƮاعل والتواƽالتعاوني والت ƴƕاƱالƕ ǊƑǚمƨ  

 ǁسلو Ǌتوجي Ǐضيرية علơية التƕالتر Ƙرƛأ ƻكي Ʋơǚن Ǉأ ƴيـƱنا نستǋ Ǉوم

أو الƽƱل المشاكƩ والƽƱل العƥواني  الǐƦ تتƺيـر سلوكاتƕ Ǌمجرƥ تƤƥل Ü الƽƱل المƥلل

ƥيƥالج ǊƱي وسƼ ƻالتكي Ǐعل Ǌتƥية لمساعƕالمرÜ  ǊاتƦ Ǉع ƻالكش Ǐعل Ǌتƥي مساعƼو

 Ǌتǀƛو Ǌسƽن Ǉع ǊورتƮ لǚƤ Ǉا مǌار لƕاالعت Ɩƥعاƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƦال ǉƦǋ ƾيـǀơوت

واعتƕار Ʀǋا اƤǕير مǇ العوامل Ü وƍعƱاء مǌƽوم عام للعالم الƤارجي وعǚقتǌƕ ÜǊƕ Ǌا

  .المساعƖƥ علǏ نمو الƽƱل نƽسيا وعǀليا ومتواǚƮ اجتماعيا

ǎ تعتƥǀ أǇ الترƕية التơضيرية ال تساعƥ علǏ توجيǊ سلوƹ ǁير أǇ الƑƽة اƤǕر

Ǖنǌا تƲơǚ أƌǋ Ǉالء اƽƱǕـال لم تتƺيـر سلوكاتǌم ƥاƤل Ü اƽƱǕال توجيǌا سليما

Ƙمضيعة للوق ƥا مجرǋرƕضيرية وتعتơقسام التǕا ǐرسة أƥالمƕ مǌاقơالت ƥعƕ Ƙيـƕال Ü

Ǌلكن Ɣسơوي Ɣيكت ƻرأ وكيǀي ƻا كيǌيƼ ل يتعلمƽƱال ǇǓ  عاليةƽاالن Ǌƽمواق Ǉير مƺلم ي

Ƽتراǉ كƛير التسرƼ Ƴي ƥƕƍاء رƼضǊ لكل ما يƥƮر مÜ Ǉ سواء ƥاƤل الƕيƘ أو Ƥارجǌا

ƖسرǕا Ü ءǚمƨال Ưعƕƕ Ǌتكاكơا Ɣƕسƕ Ƙالسلوكا Ưعƕ Ǌيƥـور لƱتت ǁلƦ Ǉر مƛل أكƕ

Ʀƍ يتعلم منǌم مƽاǋيم ƤاƑƱة وسلوكاƘ عƥوانية تميل ǕمراƯ التي تƮيƔ شƮƤية 

Ƽ لƽƱالǉعمر Ǉمة مƥǀل المتơي المرا Ü ةǌموج Ǉتكو Ǉو أƥنا ال تعǋ يةƕور المرƥ Ǉم أƛ

ơيƚ تǌتم ƕ ƱǀƼكيƽية ƍنǌاء وقتǌا مƴ اƽƱǕال إلتمام واجǌƕا ƥوǇ أÜ Ǉ وƹير Ƽاعلة
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تتƤƥل لتơƮيƠ أساليƔ تنشƑة ƤاƑƱة مǇ شƋنǌا التƛƋيـر علǏ النمو العǀلي والنƽسي 

 .لم يستƽيƥ مǇ الترƕية التơضيريةلƦلǁ نرƦǋ ǎا الƽƱل Ü لشƮƤية الƽƱل

  الǄساعدǏƺ Ɣ اكتشاف اƴƻǆǗاƖǗ وƓƮطǊا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 ǃƽر üدوƜ19 : ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƔساعدǄاǊطƓƮو ǈتǗاƴƻǆاكتشاف ا Ǎǂع :  

: مǚƤ Ǉل الجƥول نơǚـƲ أǇ أƼراƥ العينة الƦيǇ أجاƕوا ƕنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

87.5%  ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ12.5%.  

 Ǐل علƽƱال ƥضيرية تساعơية التƕالتر Ǉنعم أƕ Ǉيƕالعينة المجي ƥراƼر أƕيعت Ʀƍ

علǏ مساعƖƥ الƽƱل علǏ التعƕير عǇ اكتشاƻ انƽعاالتǊ وضǌƱƕا Ʀƍ تعمل المرƕية 

 Ưعƕ عالية واالجتماعية وتنميةƽاالن Ǌاراتǌوم Ǌاتǋوتنميـة اتجاÜ Ǌعاالتƽوان ǉمشاعر

الكƽاءاƘ والƥǀراƘ لƥيǊ سيما تعƨيƨ اإلơساƕ Ʃالǀƛة ƕالنƽي و االستǚǀل الƦاتي تمǌيƥا 

Ǌ وƦǋا رƕما ƨ ƦƤǕمام المƕاƥرƤ  ƖاƮة وأنǊ يعيƼ ƫي ǉƦǋ اǕقسام ƕمعƨل عǇ أسرت

يƼƥعƍ ǊلǏ مواجǌة Ʀǋا الواقƴ الجƥيƕ ƥاستƥƤام Ʊرƾ لơماية الƦاƘ العاƽƱية Ƽي مواجǌة 

أو واقƴ مجǌول ƕالنسƕة لǊ وǋنا تعمل المرƕية علǏ مساعƥتǊ علÜ Ǐ واقƹ ƴير مƕǀول

التعامل مƴ اƨǕماƘ الơاƖƥ والơواƚƥ التي قƥ تƌلمǊ وتƛƌر علǏ نƽسيتǊ لƦلǁ  تƤتƕر 

ƕسơت ǉمشاعرǊيƼ كمơة للتƕالمناس ƾرƱوتعلم ال ƏارƱ ـة مشكلǌا لمواج Ü كما تعمل

ǉƦǋ ǇǓ المرơلة تتسم عاÜ Ɩƥ علǏ تعليمǊ أساليƔ التعاƻƱ مƴ اƤǕرييǇ والتعايƫ معǌم

 ǇريـƤǓأجل ا Ǉم Ǌاتƕƹر Ǉل عƽƱل الƨا تناǌيƼ ƔعƮي ƚيơ ƘاƦول الơ ƨالتمركƕ
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ǀơلت Ƙاراǌالم Ưعƕ Ǉاǀتƍ Ǐلƍ اجةơƕ لƽƱال ǇǓ اعلƽي مجال التƼ Ɩاءƽالك ƾي

لƦلǁ تتƤƥل المرƕية لتوجيǉƦǋ Ǌ المǌاراƘ نơو تنمية المشاعر اإليجاƕية Ü االجتماعي

التي تعƱيƼ Ǌكرƍ Ɩيجاƕية عƦ ǇاتـǊ والتي ستساعƼ ǉƥيما ƕعƥ ضƱƕ الميول العƥوانية 

Ǉم ǉƨما أنجƕ Ƴو االستمتا ǇريƤǓال اƽƱǕا Ǉم ǉƥما يري Ǐل  علƽƱول الƮơ لƕاǀم 

ومǋ Ǉنا يعتƕر أƼراǉƦǋ ƥ العينة أǇ .أعمال تمنǊơ الǀƛة ƕالنƩƽ وتƼƥعـǊ لمساعƖƥ الƺير

للترƕية التơضيرية ƥور ƍيجاƕي Ƽي ضƱƕ انƽعاالتǊ والƥơ مǇ الǀيام ƕسلوكاƹ Ƙير 

ƥǀƼ تƕرƨ المرƕية ƛƈار ǉƦǋ التƮرƼاƘ علÜ Ǐ مƕǀولة تتناǏƼ وقيم المجتمƴ واǕسرƖ معا

ƥيƥالج ǊـƱي وسƼ Ǌƽتكي Ɣاǀللع Ǌي تعرضـƼ اƦوك Ü Ǐلƍ وماƥ يةƕالمر Ƌتلج ǁلƦل

Ǌويـم سلوكǀت Ǐل علƽƱال Ɩƥلمساع ƥواإلرشا Ǌالتوجي Ü Ǐتơسم وǀل الƤاƥ Ʊاƕواالنض

Ƽي ƕيƑتǊ اǕسرية مǚƤ Ǉل االلتƨام ǀƕواعƥ السلوǁ السوǐ واơترام الǀيم اǚƤǕقية 

ƴية للمجتمơوالرو Üاالنضƕ ليơي التƼ ǊقرانƋƕ اءƥواإلقت Ǌاتƕواجƕ يامǀل الǚƤ Ǉم Ʊاƕ

Ǌة منƕلوƱالم.  

يمƛلوǇ نسƕة ضعيƽة مƹ10 .%  Ǉير أǇ أƼراƥ العينة والƕالƺة نسƕتǌم  

 Ƙعاالƽان Ǉع ƻي الكشƼ ضيريةơية التƕالتر Ɩƥمساعƕ Ǉوƥǀال يعت ǇيƦال Ǉيƕالمستجو

 Ǉوƥ لƽƱال ǁارجي لسلوƤر الǌƲالمƕ وماƥ لƺية تنشƕالمر ǇǓÜ اǌينơ يƼ الƽƱǕا

ƺƼ Üالƕا ما تنشƺـل Ƽي التƋكƥ مǇ قيام الƽƱل ƕƕعƯ الواجƕاÜƘ اعاƖ رƕƹاتǊ الملơـةمر

وتوƼير الجو المناسƔ لعمل Ü أو الơرƭ علǏ تنƲيم اƽƱǕال Ƽي ƽƮوƻ منƲمـة

ƹير أنǌا ال تƕالي ƕƕعƯ المƕاƥراƘ الشƮƤية للƽƱل العتǀاǋƥا أنǌا ال ترقÜ Ǐ اƽƱǕال

ƨل ال يƽƱال Ǉلكو Ɩرƥاƕالم ǎي معالمستوƽƱلي والعاǀلة النمو الجسمي والعơي مرƼ ال Ü

متناسية مميƨاǉƦǋ Ƙ المرơلة التي تƕرƼ ƨيǌا المواƔǋ والمǌاراƘ والكƽاءاƘ سيمـا 

ƾارƤ كاءƦƕ Ǉيتمتعو ǇيƦال الƽƱǕا Ưعƕ ǎƥل Ü Ɣƕتتس ƥق Ɣا الجانƦǌية لƕمال المرǋوإل

  .Ƽي عƥم ƍنƕƲاƱ انƽعال اƽƱǕـال
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 ƕالƦإ Ǐƺ ƔساعدǄو الكذبال üƜƢكال ƕǐƓǂشاعر السǄ  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ20  : üـƜƢكال ƕـǐƓǂشاعر السǄال ƕالƦǕ Ǎǂع ƕǐرǐƮƟالت ƕǐƓالتر ƔساعدǄ

  والكـذب 

نƲơǚ مǚƤ Ǉل الجƥول أǇ عƥƥ المستجوƕيǇ الƦيǇ أجاƕوا ƕنعـم ƕلƸ نسƕـة 

91.25% ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ8.75%  ǇيƦال Ǉيƕـر المستجوƕعتƍ ƥوق

 Ɩƥعاƍة وƑƱاƤة الƑالتنش Ɣأسالي Ưعƕ الةƨƍ Ǐعل ƥضيرية تساعơية التƕالتر Ǉأ Ǉوƥǀيعت

 Ǐا علǌل منƽƱال ǎƥيم لǋاƽالم ǉƦǋ ƠيơƮت ǉية تجاƕالة المشاعر السلƨƍ ƭوƮƤال

 Ǌي تعاملƼ ة سواءƕعƮ ƻل لمواقƽƱـة الǌمكانية مواجƍ ƾيعي ƥق ǐƦجل الƤكال ƘاƦال

 ǇياơǕا Ưعƕ يƼ لƮت Ƙة سلوكاǌي مواجƼ Ǌسƽن Ǉع ƳاƼƥي الƼ سم أوǀء الǚمƨ ƴم

ƕƤال Ǉقا مǚƱان ƴة الواقǌمواج Ǐعل Ǌتƥية لمساعƕل المرƤƥتت ǁلƦوانية لƥالع Ǐلƍ Ƙرا

Ǌأسرت Ǉسـم أو مǀال Ǉا مǌƕالتي يكتس Ü لƛم ǇǕ ǊـƑǚمƨ أمام ǊƤيƕتو ǚƛم Ɣتتجن Ʀƍ

 Ǐلƍ Ǉياƥƌي ƥق ǇاƦوالل Ɩلم والمعناǕاƕ Ǌساسơƍل وƽƱاء الƦƍ يƼ Ɣƕيتس ƥق ƻرƮا التƥǋ

وƨياǌƲ Ü Ɩƥور رƥوƥ أƼعال وơركاƘ عƕƮية كعƥم اإلقƕال علǏ الƱعام وانƱǀاƳ الشǌية

ƥاƽوت Ǌيƥل ƻاوƤية أيضا المƕل المرƤƥا كما تتǌعالƼأ ƥوƥر Ƙما كانǌة مǌمواج ǐإل Ǌي

والمتمƛل Ƽي لجوء الƽƱل للكƔƦ لتƕرير ƕعÜ Ư إلƨالة سلوƹ ǁير مƕǀول اجتماعيا

ƻالمواق ÜƔمكس Ǐول علƮơال ǊƼƥǋ يƮƤش ƳاƥƤأو ل Ü أشياء Ǉم ƭجل التملƈ Ǉأو م

Ɩير سارƹ Üينƕ ƨلة ال يميơالمر ǉƦǋ يƼ لƽƱال ǇƎƼ وللعلم ƥتج ǁلƦة لǀيǀơيال والƤا ال
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 ǁلƦل Ǌاتƕƹر Ƴاƕشƍ يةƽي كيƼ كيرƽي التƼ ةƺالƕوالم ƘاƦال ƳاƥƤال عرضة لƽƱǕالء اƌǋ

ƴي الواقƼ Ǌǀǀơي Ǉأ Ǉوما يمك ǊيƼ Ɣƹما ير Ǉيƕ ـلƽƱال Ɯƨيم Ü ƔƦالك Ǐلƍ Ƌيلج ǁلƦل

ǇƋƕ ƖسرǕل اƤاƥ ولƕǀير مƹ ǁسلوƕ ا قامƦƍ سيما Ɣاǀالع Ɣة وتجنƹكوسيلة للمراو 

  .يǀلƔ الǀơاƎƕ ƾƑتǌامǊ لشǀيǊǀ وƍنكار قول الǀơيǀة

أو المƕالƺة Ƽي Ü كما قƥ يƥǀم الƽƱل علǏ رواية تƽاƮيل رơلة لم يǀم ǌƕا أƮل

 Ǌǋاƕوت ǉرƤاƽت ƥل تجسيǚƤ Ǉم ǊƑقاƥƮأ ƾوƽي ليƕƮالع Ǌاجƨوم ǉƥوال Ɩقو ƻƮو

Ɣمكانية االقتراƍ Ǉم ǊƑقاƥƮأ Ɣتمام ويجنǋواال Ɣل اإلعجاƮơكي ي ǉƥوالƕ  ǉƥوال Ǉم

 Ǉم Ǌسƽي نǀوي Ǌـǋوانيـة تجاƥع ƘاƼرƮل لتƽƱال Ưتعر Ǐلƍ ǁلƦ ǐƥƌال ي Ǐتơو

الƥƮماƘ المƌلمة التي قƥ تترƛƈ ǁارا علƦ ǏكرياتǊ ومشاعرǉ وƤياالتǊ لƦلǁ تǀوم 

 Ǐعل ƾرƱالـ ǉƦǋ مǋأ Ǉوم ƔƦمشكلة الك Ǉم ƥơية للƑوقا ƾرƱ ƳـاƕتƎƕ يةƕالمر

 ƾƥƮومي الǌƽم Ǉيƕ ƨالتميي ƾǚƱالتي اإل ƾƥƮمعايير الƕ امƨل اإللتǚƤ Ǉم ƔƦوالك

 ƔƦر الكƕا يعتƦلما Ơقية لتوضيǚƤǕضايا اǀول الơ Ƙالمناقشا ƥاعتماƕ اǌتم وضع

 Ǐل وعلƽƱال Ǐعل Ƙالسلوكا ǉƦǌيـة لƕار السلƛǓا ǇتياƋي ǐة أƑعال سيƼأ ƫƺوالسرقة وال

ƴوالمجتم ƖسرǕا ÜƤاست Ɣتجن Ɩضرورƕ Ǉيƥتوعيـة الوالƕ ومǀكما ت ƥيƥالش Ɣاǀام العƥ

 ƔƦتنمية الك Ǐلƍ لƽƱال ƴƼƥت Ǉا أǌنƋش Ǉية مƕنا سلǋ Ɣاǀوسيلة الع ǇǕ والمتكرر

ƔƦالكاملة وراء الك ƔاƕسǕة اƼل لمعرƤƥنا تتǋو Ʃƽالن Ǉع ƳاƼƥكوسيلة لل Ü اولơت Ʀƍ

أǇ تƥǀ م استراتيجية ممارسة الƾƥƮ مǇ قƕل اƕǓاء Ƌƕنƽسǌم ǇǓ قول الǀơيǀة مǇ قƕل 

ǌƑأوليا ƴي جميƼ مǌƑاƕأ ƥليǀلت Ǉوما يميلوƥ مǌنǕ ضلƼشكل أƕ Ǌƕاكتسا Ǐلƍ مǌعƼƥم ي

ƻوالمواق Ƙالسلوكا Ü يةơقية والروǚƤǕيم اǀمية للǋاء أƱعƍ Ǐية علƕالمر ƨترك ǁلƦل

لتنمية الوعي ƕالƦاƼ Ƙي قول الǀơيǀة Ƽي ممارسة الƾƥƮ لمواجǌة العǀاƕاƘ التي 

  .اتعترضƼ Ǌي ơياتǊ الƽƮية واǕسرية مع

أما المƌيƥيǇ لعƥم Ƽعالية الترƕية التơضيرية Ƽي ƨƍالة ƕعƯ السلوكاƘ السلƕية 

ƔƦجل والكƤكال Ü Ƙال لسلوكاƽƱǕا تعلم اǌمتƥǀي مƼ تيƋت Ƙرراƕم Ǐلƍ Ǉوƥم يستنǌƼ
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ƹير مƕǀولة أسريا وتشعرǋم ƕاالنƨعاƜ عنƥما يجƥوǇ اƕنǌم ƹير ƮاƼ ƾƥي نǀل الǀơيǀة 

Ǖا ƾا تعلƦƍ سيما Ǌيƥوال Ǐلƍاǌلơ Ǐل علƽƱال ƭرơية ولم يƽƮ Ƙاƕواجƕ Ǌƽتكليƕ مر Ü

 Ɣاǀالع Ɣوتجن Ǌسƽن Ǉع ƳاƼƥلل ǁللسلو Ɩير السارƹ ƝƑالنتا Ǉم Ǌƕرǌالة تơ يƼ أو

ǐوƕǕا Ü تكرارƕ ǁلƦو Ǌسƽن Ǉة عƑƱاƤال ǊورتƮ اǌمن ǎرƤأ Ɣاƕأس ƔƦللك Ǉاليكو ƥوق

ƽƱل ƋƕنǊ كاƔƦ سلوǁ الكƔƦ علǏ الƽƱل ووƽƮة ƕالكاƔƦ ومƴ مرور الوقƘ يǀتنƴ ال

ǚعƼ Ü ة مماǀيǀơالƕ ماǋرƕƤما يƥعن ǊقانƥƮرجة ال يƥ Ǐلƍ لƽƱي الƼ ةǀƛال Ǉاƥǀƽأو ي

يجعل الƽƱل يƽضل الكƔƦ علǏ قول الǀơيǀة وƼي ƹياƔ التكƽل الǀơيǀي للمعلمة ƕتنشƑة 

 ƥǌيش Ǉأ Ǌمن ƔلƱما تƥة عنƮاƤÜ ǊيتƮƤي شƼ مǌم Ɣا لجانǌمالǋƍ لǚƤ Ǉل مƽƱال

وƍرƹامǊ علǏ االعتراƻ عنوǋ Ɩنا ƕ Ǌƕ Üاالعتراƻ وتجريـم نƽسǊعلǏ نƽسǊ أǐ تƱال

ǊƑǚمƨ أمام Ǌراجơƍ يƼ Ɣƕتتس Ü ƴƼƥة مما يǀƛƕ Ǌسƽن Ǉير عƕالتع Ǐعل Ɩرƥǀال ǉƥǀƽوت

Ǌأمام أقران ƣيƕوالتو Ɣاǀالع Ɣلتجن ƔƦالك Ǐلƍ و اللجوءǋي وƕعلي سلƼ ƥرƕ يامǀلل Ü ƥوق

ƔنƦالƕ جل والشعورƤال Ǌيƥل ƥيول ÜǇول مơيتƼ  Ǐعل ǐوƱـل منƽƱ Ǐلƍ Əƥاǋ لƽƱ

Ǌǋتجا ǇريƤǓعال اƼأ ƥوƥر Ǉم ƻاƤلة ـ يƨيميل للع Ǌسƽن Ü مƥلع ƔنƦال Ɩƥǀعƕ يشعر

Ǌسƽي نƼ ةǀƛل الƽƱال ƥǀƽي Ɲريƥالتƕـة وǀيǀơال Ǌقول Ü Ǉير عƕالتع Ǐر علƥير قاƹ ƠƕƮوي

Ʀ ǇاتǓ ƾƥƮƕ ǊنǊ متƋكƥ مǇ رƥوƥ أƼعال المرƕية وƨمƥ ǊƑǚاƤل الƻƮ التơضيرǐ وم

 ƥǀƼ لƽƱي معاملة الƼ يةƱالتسل ƔساليǕا ǉƦǋ يةƕالمر ǁارƥا لم تتƦƍو ƖسرǕل اƤاƥ مƛ

   .تتسƼ Ɣƕي ƼشلǊ وعƥم كƽاءتـƕ ǊسƔƕ تكرارǋا للنƥǀ لǌم Ǝƕستمرار

ƖاƓƷو الر ƧǐاسƟاأل ǅر عǐƓƴو الت ƦǐƻƟالت Ǎǂع ƔساعدǄال  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 74 92,50 92,50 92,50 
Ǘ 6 7,50 7,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 ǃƽر üدوƜ21  : ǈاتƓƷور ǈسǐاسƟƈ ǅر عǐƓƴوالت ƦǐƻƟت  

 Ƙƺلƕ نعمƕ واƕأجا ǇيƦالعينة ال ƥراƼأ Ǉم Ǉيƕالمستجو ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉو مƥƕي

  .Ƽ7.5%ي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجƕيǚƕ Ǉ  %92.5نسƕتǌم 

وقƔǋƦ ƥ الƽريƾ اǕول الǐƦ يمƛلǊ رأǐ أƹلƕية المستجوƕيƥƕ Ǉور الترƕية 

التơضيرية Ƽي التƽơيƨ والتعƕير عǇ أơاسيسǊ ورƕƹاتǊ مǚƤ Ǉل ما يتلǀاǉ الƽƱل ƥاƤل 

 ƚيơ ǉومشاعر Ǌاسيسơأ ƨراƕƍو ǊاتƦ Ǉير عƕالتع ƾرƱ لƽƱال Ɣيكتس ƚيơ قسامǕا ǉƦǋ

يǊ التجاǋاƘ الƺير نơوǉ ومƱ ƴريƾ تكويǇ يƠƕƮ الƽƱل واعيا ƦƕاتǊ عƱ Ǉريƾ تƕن

  .مجموعة مǇ االستجاƕاƘ المنƲمة

ƼالƽƱل Ƽي ǉƦǋ المرơلة يتعلم اللƺة وتƕرƨ لƥيǊ الƥǀرƖ علǏ التƽكير ƕاستƥƤام 

 Ɩƥƥơم Ƙالالƥ ملơمعينة ت ƻي مواقƼ أشياء Ǐلƍ تشير Ƙماǚوع ƨوالرمو Ƙالكلما

نة تơمل ألƽاƲا ومعاني تعƕر عǇ موقƼ ƻالمرƕية تơاول أǇ تركƨ علǏ مƽاǋيم لƺوية معي

سلوكي معيơ Ǉيƚ يƠƕƮ استƥعاء اللƺة مرتƕ Ʊƕموقـƻ الƽƱل والǐƦ سيساعƼ ǉƥيما 

ƕعƥ علǏ استƥعاء الجوانƔ المƤتلƽة للموقƻ مǚƤ Ǉل استƥعاء التعاƕير اللƺوية 

Ǌƕ ةƱƕالمرت Üضيريةơية التƕالتر Ǉا مǌƕة التي يكتسƑل عملية التنشǚƤ Ǉل ومƽƱالƼ 

يتكوǇ لƥيǊ الضمير اǚƤǕقي والǐƦ يƕرƨ مǚƤ Ǉل مجموعة مǇ اǕوامر والنواǋي 

وǋو اǕساƩ الǐƦ يƨƽơ الƽƱل علǏ الضÜ Ʊƕ والتعليماƘ والƥǀوƖ الơسنة للمرƕية واƕǓاء

Ǌاتي لƦال Ü نتيجة لنمو Ǌاتƕƹر Ǉع ƻوالكش Ǌاسيسơوأ ǊاتƦ Ǉير عƕالتع ƠƕƮي ƚيơ

 Ǌسƽن Ʊƕض Ǐعل Ɩرƥǀي الƼ ǉة ضميرǌج Ǉم ǇريƤǓا Ƙاǋاتجا Ɣة واستيعاǌج Ǉم

ǎرƤأ Ü م أوƨلية أوميكانيƈ لǚƤ Ǉير االجتماعية مƹ ǊعƼواƥ Ơƕل كƽƱال ƴيƱكما يست

ƴل المجتمƤاƥ ǉورƥ ƦƤي أƼ ƾƼتوا ƾيǀơت Ǉم Ǌمتنوعة تمكن Ƙماƨميكاني Ü Ǉل مƽƱالƼ

 ƾواƦوأ ƻومعار Ƙاراǌم Ɣيكتس Ǌاتƕƹور Ǌاسيسơأ Ǉير عƕالتع ƨيƨل تعǚƤ

ƱموơاƘ تǋƌلǊ للمشاركة Ƽي ơياتǊ اǕسرية ومجتمعƦƍ Ǌ يعمل علƕƍ Ǐراƨ مشاعر و

ǊƑǚمƨ ƴم Ǌي تعاملƼ قةƥاƮة الƕơالم  
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كما يتعلم الƽƱل أيضا تعƨيÜ ǉƨ وميلǊ للتعاوǇ معǌم Ƽي جو مǇ المناƼسة واإلنسجام

لƥǀرتǊ علǏ التƮور والƤيال المستمƥ مǇ تƛƋرƕ ǉشƮƤياƘ ومواقƻ وأشياء معينة 

 Ƙياơرامية ومسرƥ ي أعمالƼ Ǉنانيƽوار الƥأ Ưعƕ ƥليǀة الرسم وتƱواسƕ نيƽير الƕكالتع

ومǋ Ǉنا يƕرƥ ƨور المرƕية Ƽي ƹ ÜناƑية أواإلعجاƕƕ ƔعƯ الǚعƕيǇ سيما Ƽي كرƖ الƥǀم

 Ǉوƥ يالƤوال ƴالواق Ǉيƕ ƨالتميي Ǉم ƥيƨم Ǐلƍ لƽƱالƕ Ǌتتج Ǉأ Ɣيج ƚيơ لةơالمر ǉƦǋ

Ǐ قالƕ ƔعينƼ Ǌي ơيǇ يعتƥǀ أơƮاƔ اإلتجاǉ المعايير والǐƦ اللجوء ƍلǏ اإلƮرار عل

 Ơم ال تتيǌي رأيƼ يةƕالمر ǇǓ ǉمشاعر Ǉير عƕالتع ƨƨضيرية ال تعơية التƕر الترƕيعت

الƽرƮـة للتلميƦ قƥر مǇ تعليم نƽسƕ ǊنƽسǊ وال توƼر لƕ ǊيƑة أقرƍ ƔلǏ االستجاƕة 

Ɵم السماƥوع ǉل لمشاعرǋوالتجا ƯƼكالر Ǌتياجاتơال  Ǉا عƥعيƕ Ǌسƽن Ǉير عƕالتعƕ Ǌل

ǇǕ كƘƕ ميول ورƕƹاƘ اƽƱǕال قÜ ƥ مǌƽوم التسلƱ والتƽرƥ الǐƦ قƥ تعتمǉƥ المرƕية

يƍ ǐƥƌلƕơƍ ǏاǌƱم نƽسيا وƥǀƼانǌم للشعور ƕالǀƛة ǇǓ قمƴ المشاعر واơǕاسيƩ وعƥم 

ر السماƕ Ɵالتعƕير Ƽي مواقƻ علƈ ǏراǊƑ وƤلƽياتǊ يƥ ǐƥƌوما ƍلǏ تƤƋر نمـو التƮو

 ƥمما ق ƻللموق ǉيرƥǀم تƥي عƼ Ɣƕيتس ƥوق ǊاتƦ Ǉع ƐƱاƤ ومǌƽم Ǉل وتكويƽƱال ǎƥل

ƴوالمجتم ƖسرǕا Ǐا علƕسل Ʃة تنعكƑƱاƤ Ƙسلوكاƕ يـامǀلل ǊعƼƥي. 

ǃسƾال Ǐƺ ƅǘǄƦال ƲǄ فǐالتك  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 75 93,75 93,75 93,75 
Ǘ 5 6,25 6,25 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ22 :ǃسƾال Ǐƺ ƅǘǄƦال ƲǄ فǐالتك : Ǉم Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ɲستنت

Ƽي المǀاƕل نجƥ عƥƥ المجيƕيƕ ǚƕ ǇلƘƺ نشƕتǌم  %93.75أƼراƥ العينة ƕنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

6.25%  ƥضيرية تساعơية التƕالتر Ǉأ ƥǀيعت ǐƦول الǕا ƾريƽار الƮأن ƔǋƦي ƚيơ



 عـرȏ وتفسƘ النتائȑ Ž ǰوǒ الفرȑياȰ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ǧ السـادȃـالفص

 
 

-205- 

الƽƱل علǏ التكيƻ مƨ ƴمƥ ǊƑǚاƤل الǀسم واإلنتǀال التƥريجي مǇ الƕيƍ ƘلǏ اǕقسام 

والتكيÜ ƻ التơضيرية مǚƤ Ǉل تعريƕ ƻيƑتǊ ومساعƥتǊ علǏ تنمية مشاعر اإلنتماء ƍليǌا

وتƕǀلǊ لمشاركة اƤǓريƼ Ǉي Ü اǕوقاƘ والنƲاممƴ متƱلƕاƘ الجو المƥرسي كơƎترام 

Ǌتمام معلمتǋƍ Ü Ǉيƺالƕال ƴجتماعية سوية مƍ Ƙقاǚع Ǉناء تكويƛور سيما أƥار الƲنتƍو

وأقرانƼ Ǌي ƦاƘ الوقƘ وƦلǁ مǚƤ Ǉل السماƟ لƨمƕ ǊƑǚمشاركتǊ ألعاǊƕ وتعاǊƽƱ معǌم 

ǇريƤƈ الƽƱأ ƻرƱ Ǉوانية مƥع Ƙا ما تعرضوا لسلوكاƦƍ. لƽƱالƼ يةƕتر Ǐǀو يتلǋو

 Ǉسơ يƼ لةƛاية أساسية والمتمƹ ƾيǀơت Ǐلƍ Ǐية يسعǀلƤ يةƕا ترƦينية وكƥجتماعية وƍ

ومǋ Ǉنا يƥƕأ الƽƱل Ƽي توسيƥ ƴاƑرƖ تعامǚتǊ وعǚقاتÜ Ǌ معاملة النƩƽ والƺير

Ǉوالجيرا Ǌيسكن ǐƦي الơوال Ǌأقران Ǐلƍ ƥلتمت Ǌأسرت Ǉم ƾلƱين ƚيơ اإلجتماعية. .. ƣال

 ƥيمت ƥوقǏتعال Ÿا ƘلوقاƤة مƼليشمل كا Ǌة .تعاملƮرƼ اءƱعƍ Ǐوما علƥ يةƕوتعمل المر

 ƘاƦوم الǌƽلتنمية م Ǌل سنƛي مƼ ǇريƤǓال اƽƱǕا ƴم Ɣل اللعƑل وساǚƤ Ǉل مƽƱلل

واالنتماء اǕسرǐ والمƽاǋيم المرتƱƕة ǌƕا وأنشƱة ƤاƮة ƕتعميƍ ƾيماǇ الƽƱل ƕرǊƕ ـ 

كما تنمي لƥيƼ ǊكرƖ المơاƲƼة Ư Ü والشيƣ الكƕيروتوجيǊǌ نơو مساعƖƥ الǀƽير والمري

 ǎƦأ ƾơتل ƥا قǌنǕ Ƴي الشارƼ Ɩƨشياء المميǕرمي ا Ɣلتجن Ǌǌيƕي وتنƑيƕال Ǉƨالتوا Ǐعل

كاƥǕوية الƽاسƖƥ واإلƕر الملوƛة ƕ ÜاƽƱǕال Ǖنǌم أكƛر عرضة للتعاƱي مǉƦǋ ƴ اǕشياء

ƘوراƦاǀورمي ال.  

 Ʃالمعاك ǉاإلتجا ƔاơƮأ ƔǋƦينما يƕ ƥضيرية ال تساعơية التƕر الترƕيعت ǐƦال

علǏ التكيƻ مƨ ƴمƑǚـƼ Ǌي الǀسم ورƕما يرجƌǋ ƴوالء Ʊرǌơم ƍلǏ كوǇ اƽƱǕال 

 Ǐا علǌعضƕ ةƽتلƤجتماعية مƍ ƠƑشرا Ǐلƍ Ǉضيرية ينتموơقسام التǕاƕ Ǉيƥالمتواج

ومÜ Ǉ الƕعƯ اƤǓر مơ Ǉيƚ اإلنماƱ السلوكية التي ساǋمƼ Ƙي تكويǇ شƮƤيتǌم

وقƥ يƮعƔ عليǊ أƦƤ وجǌاƘ نƲر Ü لǀيم واإلتجاǋاƘ اإلجتماعيـة والƤلǀيةơيƚ ا

قƥ نجƥ الƽƱل يميل ƍلǏ اǕنانية Ü اƤǓريƼ Ǉي اإلعتƕار أو أǇ يضơي ƕرƕƹاتǊ مǇ أجلǌم

ونƨوǊơ نơو اإلنƾǚƺ علƦ Ǐاتƕ ǊسƔƕ المƤاوƻ المتƨايƖƥ لƥيǊ وانƕƱاعاتǊ السلƕية Ƽي 
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ǇريƤǓا ƴقة مǚللع ǊرتƲن.ơت ƥوالء وقƌǋ ƴستراتيجية للتعامل مƍ ƴتض Ǉية أƕاول المر

اƽƱǕال الƦيǇ يعانوǇ مǇ مشاكل نƽسية وƍجتماعية تعرقل عملية التكيƻ مƴ أقرانƼ Ǌي 

ومǇ اǓنشƱة التي قƥ تلجƋ اليǌا ƍعƱاء الƽƱل الơرية Ƽي تƥơيƥ النشاƱاƘ التي Ü الǀسم

ƥǕا Ɣلع ƻي مواقƼ ولية سيماƌالمس ƥيƥơا وتǌواريميل الي Ü أسر ƴقة مǚالع ƾƼتو Ǉوأ

اƽƱǕال ƺƕرƯ تǀơيƾ التواƕ ƾƼيǇ أساليƔ التنشƑة اإلجتماعية التي تشجƴ علǏ التƽاعل 

اإلجتماعي التلǀاƑي ƕيǇ اƽƱǕال Ƽيما ƕينǌم ơيƚ يجƔ أǇ يƴƼƥ اƽƱǕال للعمل التعاوني 

 ƘراƕƤ Ǉم Ɩƥاƽاإلست Ǐعل Ǌلƨم عƥية وعƕاإليجا Ƙاǋاإلتجا ƨيƨمر وتعƛيرالمƺال Ü

وتƽاƍ ǐƥنتǀاƼ ǉƥي كل مناسƕة ǇǕ مƛل Ʀǋا السلوǁ قƥ يƍ ǐƥƌلǏ تƕعية شƮƤية الƽƱل 

   .وعƥم استǀرارǋا مǇ اǕوامر التي يتلǀاǋا Ƽي كل موقƻ يستƥعي التƮرơƕ ƻرية

  üƻـاداƖ الطـتǐƸر ع

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

Ɯـ ǃƽر ü23دو  üƻالط Ɩعادا ƖراǐƸت ĉ "  

 Ƙƺلƕ نعمƕ واƕأجا ǇيƦالعينة ال ƥراƼأ Ǉم Ǉيƕالمستجو ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

Ƽي ơيـƕ ǇلƸ عƥƥ أƼراƥ العينة المجيƕيǚƕ Ǉ والمƥǀرƖ نسƕتǌم  %91.25نسƕتǌم 

8.75% ƚيơ ƥراƼأ Ǉم Ǉيƕية المستجوƕالƹ لƛيم ǐƦول الǕا ǉاالتجا ƔاơƮسر أƽي

 ƴم ƚيƥơي الƼ لƽƱال Ƙاƥيير عاƺي تƼ ضيريةơيـة التƕور الترƥƕ ƥاǀاالعت Ǐلƍ العينة

أƼراƥ اǕسـرƖ وƨمـơ ǊƑǚيƚ يƠƕƮ الƽƱل يميل ƍلǏ استƥƤام المƽرƥاƘ المناسƕـة 

وƦلǁ مƤ Ǉـǚل Ü يـا  تعليميـةللتƺييـر عǇ شعورǉ وƕƍـƥاء اǋتمامǊ تجاǉ قضا

Ǌأسـرت ƥراƼأ Ǐيـة علơاء التǀلƍ Ɩƥلعا Ǌتعلمـ Üسمǀل الƤاƥ Ǌومعلمت ǊƑǚمـƨول Ü كما
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Ɣالمناسـ Ǉي المكاƼالسليم و Ʃالجلو Ƙاƥيتعلم عا Üيـرƺمة الơاƨم Ɣوتجن Ü كما

 ƘاƥرشاƎƕ ƦƤǓل اǚƤ Ǉم Ƙيƕال Ǐلƍ Ǌتـƥعو Ɣǀع Ǌسƽنƕ Ǌسƕǚيير مƺت Ɩƥيتعلـم عا

كما يتƤلƭ الƽƱل مƕ ǇعƯ العاƥاƘ الƺير مƕǀولة ترƕويا كǇƋ يتكلم الƽƱل Ü لمرƕيةا

ƥاƤل الƽƮوƻ التơضيرية ƥƕوǇƦƍ Ǉ مǇ معلمتǊ وǋنا تعمل المرƕية ƮƕورƖ تƥريجية 

واإللتƨام Ü لضƱƕ لسلوكـƥ ǊاƤل الǀسـم مǚƤ Ǉل تعليمة ƥƈاƔ الƥơيƚ مƴ الƺيـر

ƚيƥơي الƼ ǇƦاإل ƦـƤƋƕ ÜريƱƕ والتكلمƴومة للجميǌƽـة مǀ Ü ناءƛأ ǊƑǚمƨل Ƴواإلستما

قيامǌم ƦƕاƘ السلوǁ كما يتعلم الƽƱل عاƖƥ اإلعتماƥ علǏ نƽسƼ Ǌي الǋƦاƍ ƔلǏ المƥرسة 

ǊƑǚمƨ ةǀƼر Ƙيƕال Ǐلƍ Ɩƥوالعو Ü Ɩكرƽل Ǌلƕǀكت Ɩƥيƥج Ƙاƥلعا Ǌƕاكتسا Ǐلƍ ـةƼاإلضاƕ

والتƉلƻ كما يتعلم عاƖƥ مشاركة اƽƱǕال Ƽي لعƕة وتعاونǊ معǌم Ƽي جو مǇ المƕơة 

ƫاǀالن Ƙي موضوعاƼ Ǌاء رأيـƥƕƍـر وƤǓا ƻرƱال ƴوار والمناقشـة مơأما .ال

اإلتجاǉ الƛاني إلƼراƥ العينة والمجيƕيǚƕ Ǉ ينƲروǇ للترƕية التơضيرية مƨ Ǉاوية سلƕية 

ơيƚ يعتƥǀ أơƮاƦǋ Ɣا الرأǐ أǇ العاƥاƘ التي يكتسǌƕا الƽƱل مǇ الترƕية التơضيرية 

سيما وأƕ ǇعƯ اǕسـر تساǋم Ƽي تنشƑة Ü عƥوأǇ تكوǇ عاƥاƘ مƋلوƼة لǎƥ اǕسرƖال ت

أƕناǌƑـم وǀƼا لنموƜƦ معيǇ تتơكم ƼيǊ جملـة مǇ العاƥاƘ والتǀاليƥ والǀيم التي ƥƥơتǌا 

وقƥ تجƥ المرƕية Ü سواء أكانǉƦǋ Ƙ العاƥاƘ مƕǀولة ƍجتماعيا أو ƹير مƕǀولةÜ اǕسرƖ سلƽا

ƺ Üيير ǉƦǋ العاƥاƘ والتǀاليƥ والǀيم التي تكوǇ شƮƤية للƽƱلƮعوƕة كƕيرƖ جƥا Ƽي ت

Ǌومعلمت ǊƑǚمƨ Ǐية علơاء التǀلƍ Ɩƥية كعاƕالسل Ƙاƥوالعا Ƙالسلوكا Ưعƕ Ʋơǚن ƚيơ Ü

Ǌية معلمتơتƕ ƱǀƼ يƽل يكتƽƱال Ʋơǚن ƚيơ Ü ǁرơم التƥع Ɩƥعا Ʃالجلو Ǉم ƦƤيت

ƥوالجمو Üال ƴم ƚƥơالت ƯƼل رƽƱا الƦǋ Ǐعل Ʋơǚن ƚيơǊƑǚمƨ ƴية ومƕمر Ü ƯƼر

اǕوامر والنواǋي التي مǇ شƋنǌا ƼرƯ النƲام واإلنضƕاƥ ƱاƤل اǕقسام التơضيرية كما 

ǊƑǚمƨ ƴية جماعية مǀيƕƱي أعمال تƼ ǊƑǚمƨ ƴم Ǉالتعاو ƯƼير Ü تتسم ƥكما ق

ƻأو موق ǁسلو ǐإل Ưا ما تعرƦƍ  ǐم التروƥوع ƳاƼƥاإلنƕ ǊيتƮƤش Ü ƴال يستم ƚيơ

لƦلǁ تكوǇ مƤتلƻ رƥوƥ أƼعال .أكانƘ معلمتǊ أو ƨمǊƑǚ أو عاƑلتǊ نƽسǌا إلǐ أƥơ سواء

الƽƱل مƕنية علǏ ما تلǀاǉ مǇ أسرتǊ مǇ تعاليم وقيم وعاƥاƘ يƮعƔ علǏ الƽƱل 
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 Ǉم Ǌأسرت Ǌتǀما تل Ǐة علƲƼاơالم Ǐلƍ الميلƕ ǊيتƮƤتتسم ش ǁلƦسرعة لƕ اǌمن ƭلƤالت

  .مƛل ǉƦǋ العاƥاƘ الƺير مƕǀولة ƍجتماعيامƽاǋيم وقيم ويơتاƍ ƜلƼ ǏترƱ Ɩويلة لتƺيير 

Ɣراد األسرƺƈ ƲǄ ǅسƟƈ وارƟال Ǎǂع Ɣدرƾاكتساب ال  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 69 86,25 86,25 86,25 
Ǘ 11 13,75 13,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ24  : ǈسرتƈ رادƺƈ ƲǄ ǅسƟƈ وارƟال Ǎǂع Ɣدرƾاكتساب ال:  

يƌكƥ المستجوƕوǇ مǇ أƼراƥ العينة أǇ للترƕية التơضيرية ƥور Ƽي اكتساƔ الƽƱل 

Ƽي ơيǇ يرƯƼ  %86.25الƥǀرƖ علǏ الơوار أơسǇ مƴ أƼراƥ أسرتơ Ǌيƚ أجاƕ Ɣنعم 

لǏ الơوار المستجوƕوǇ اƤǓروǇ أƥ ǐور للترƕية التơضيرية Ƽي اكتساƔ الƥǀرƖ ع

  .%13.75أơسǇ مƴ أƼراƥ أسرتơ Ǌيƚ أجاƕ ǚƕ Ɣنسƕة 

 Ɩرƛƌالعوامل الم Ǉضيرية مơية التƕر الترƕيعت ǐƦول الǕا ǉاالتجا ƔاơƮأ ƴويرج

Ʀƍ تعمل المرƕية علǏ السماƟ للتلميÜ Ʀ علǏ اكتساƔ الƥǀرƖ علǏ الơوار مƴ الƺير

ƫاǀالن Ƴي موضوƼ Ǌاء رأيƥƕإل Ǌرأي Ǐرية علơƕ يرƕالتعƕ  لƑول مساơ سمǀالƕ ǐالجار

كما قƥ يعƕر Ü معينة قƥ تتعلƕ ƾالتعƕير عǇ مشاعرǉ ورƕƹاتǊ واǋتماماتƕ ǊمساƑل معينة

Ƽيǐƥƕ رأيƕ ǊالرÜ ƯƼ عǇ رƼضǊ الǀيام ƕعمل أو ƕنشاƱ معيǇ لعƥم اقتناعǊ لƦǌا العمل

ǊضƼر Ǐل علƥت Ƙشاراƍ معينة أو Ƙل استعمال كلماǚƤ Ǉم Ü يةƕالمر Ǌنعǀت Ǐتơو

تعمل علǏ مơاورتǊ ومناقشة أƼكارǉ وعƥم التǀليل Ü رƖ مساǋمتƼ Ǌي Ʀǋا النشاƕƱضرو

مǇ رأيǊ أƛناء المناقشة وعمل المرƕية علƍ ǏقناعƱƕ Ǌريǀة منǀƱية تراعي قƥراتǊ العǀلية 

Ʀƍ تلجƋ مƍ ǚƛلǏ مشاركة ƨمƼ ǊƑǚي الơوار ƍ ƻƥǌƕسماعǊ لوجǌاƘ نƲر Ü والعمرية
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مشاركة اƤǓريƼ Ǉي الǀيام ƕنشاƱاƘ مƤتلƽة سيما منǌا تساعǉƥ علǏ االقتناÜƕ Ƴ مƤتلƽة

النشاƱاƘ الجماعية كاللعƔ وتشكيل أشكال مƤتلƽة ƕاستعمال مƤتلƻ اƥǕواƘ التي 

Ǌأقران ƴم مǋاƽل التǚƤ Ǉل مƽƱا الǌيملك Ü ƥراƼأ ƴم ƥوار الجاơال ƾرƱ لƽƱكما يتعلم ال

Ǌأسرت Üنƕأ Ƙسلوكا Ǐة علƑارƱ Ƙيراƺت ƖسرǕا ƻتكتش ƚيơ وارơلل Ǌل ميلƛم مǌƑا

 Ǐعل ǉƨتركي Ǉي مسار المناقشة مƼ لƤƥوالت ƚيƥơال ƻراƱار أƕوالمناقشة ومشاركة الك

Ǌأسرت ƥراƼأ Ǐعل Ǉمعي ǐرأ ƯرƼ Ü Ǐعل ƨوالتركي Ǌالتƌتسا Ǐة علƕجاǘم لǌعƼƥل

ǉرƲي نƼ امةǋ لةƨة ومنƕتل مرتơضايا السياسية التي تǀال Ü ينية معينةƥ Ɩƥيتعلم قاع ǇƋك

تمريرǋا لوالƥيǊ العتǀاǉƥ أǉƦǋ Ǉ الǀاعƖƥ تعƥل مǇ اتجاǋاƘ ومواقƻ اǕسرƖ  تơاول

Ǉالجيرا ƴالمعاملة م Ǉسơ Ɩƥاعǀك ÜƾريƱال Ɣاƥƈو Ü ناǋ ǎنرƼ راءǀƽال Ǐعل ƾƥƮوالت

Ʀƍ يǀنƴ والƥيƕ ǊضرورÜ Ɩ الƽƱل يلƠ علǏ ضرورƖ منǊơ نǀوƥ لتƕ ƾƥƮنƽسǊ علǏ الǀƽراء

 ǇريƤǓا Ǐم علǚية والسơاء التǀالƾسواǕي اƼو Ɩƥور العياƥ يƼ أو Ƴي الشارƼ سواء.  

 Ɣاكتسا Ǐضيرية علơية التƕير الترƛƋلت Ưالمعار ǉاالتجا ƔاơƮأ ƔǋƦي Ǉيơ يƼ

 ǁل سلوƽƱضيرية ال يتعلم الơقسام التǕاƕ ƾơينما يلتơ لƽƱال ǇǕ وارơال Ǐعل Ɩرƥǀال

واجǌة المعلمة ǓنǊ يعاني مǇ مƤاوƻ كƛيرƖ أǋمǌا الƤوƻ مǇ مÜ الƥǀرƖ علǏ الơوار

ƕ ǇǓعƯ المرƕياƘ يعتƕرǇ الƥǀرƖ علƍ ǏكتساƔ الơوار يعƥ ضرƕا Ü مǚƤ Ǉل الơوار

وتǀوم المعلمة ƕتوƕيÜ ǊƤ مǇ الوقاơة سيما ơينما يǐƥƕ الƽƱل وجǌة نƲرƮƕ ǉراơة

 Ǐعل ƥالتمر Ǐعل ǊƑǚمƨ اقيƕ ƴƼƥي ƥق ǁا السلوƦǋ لƛم ǇǓ وارơلة الƮموا Ǉم Ǌومنع

لƦلǁ يƲơǚ أƼراƥ اǕسرƖ أǇ قƥرƖ أƕناǌƑم علÜ Ǐ لضƼ Ʊƕي الǀسمنƲام الǀسم ويƺيƔ ا

ơيƚ يƲơǚـوǇ عليǊ كƘƕ مشاعرÜ ǉ الơوار تǀل ƕعƍ ƥلتơاقǌم ƕاǕقسام التơضيرية

Ǌأقران ƴة مǌالمواج Ǉم مǌƼاوƤم Ɩƥياƨا وǌعن ƟاƮƼم اإلƥوع Ü لƽƱال Ǐعل Ʋơǚن ƚيơ

Ƥاƥ وارơال Ɣرار وتجنǀال ƦاƤتƍ يƼ ƥƥسمة التر ƨروƕǊارجƤو Ƙيƕل ال.   
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 واƼƺ الǃǐƾـت

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ25  :ǃǐƾال Ƽƺتوا:  Ƙƺلƕ نعمƕ Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥل الجǚƤ Ǉم Ʋơǚن

وقƥ أرجƼ12.50%  ƴي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕيƕ ǚƕ Ǉنسƕة  %87.50نسƕتǌم 

Ʀƍ تلعƔ المرƕية Ü المƌيƥوǇ لتƛƋير الترƕية التơضيرية علƥơƍ Ǐاƚ تواƼ ƾƼي قيم الƽƱل

 Ƙاجاơ Ƴاƕشƍ يƼ Ǌƕتلع ǐƦور الƥال ǁلƦ لǚƤ Ǉة االجتماعية مƑي التنشƼ اماǋ وراƥ

ơيƚ يتضƥ Ơورǋا Ƽي Ü مƖƥƥơ التي يواجǌǌا ƥوماالƽƱل ومعاينتƼ Ǌي تƥơيƥ المواقƻ ال

ǌƼي التي تƥǀم نسǀا Ü تƥơيƥ ƥالالƘ اǕشياء لǖشƤاƭ واƥơǕاƽƮƕ ƚة تƥƕو منسǀة

مƥƥơا لما ǋو مƑǚم وما ǋو ƹير مƑǚم مǇ أنواƳ السلوǁ وتƕعا ǕساليƔ التنشƑة 

شياء ơيƚ تƕرƨ الترتيƔ الǌرمي المعتمƼ ƥي تƽضيل اǕشƤاƭ واÜǕ االجتماعية

  والمواقƻ المƤتلƽة ومǋ Ǉنا تƥƕأ شƮƤية الƽƱل Ƽي ƕناء نسǌǀا ألǀيمي

وتركƨ المرƕية علǏ المƛƌراƘ االجتماعية واالقتƮاƥية والƥينية والسياسية التي 

ƼالƽƱل يتعلم الƋƱƤ والƮواƔ مǚƤ Ǉل ما يتلǀاǉ مÜ Ǉ تساǋم Ƽي توجيǊ قيم الƽƱل

Ɣ والعǀاƔ تماشيا والǀيم اǕساسية التي ơيƚ تعمل علǏ تعƨيƨ أسلوƕي الƛواÜ الكƕار

وتمنƴ السلوǁ الǐƦ يتعارƯ معǌا مǚƤ Ǉل استƥƤامǌا ǕلƽاƲ تساعƥ الƽƱل Ü يǀتنǌƕ ƴا

Ǌسƽاء نǀتل Ǉم ǊيƼ Ɣوƹسلوكا مر ǁيسل Ǉأ Ǉريجيا مƥت Ǌوقيم تمكن Ƙاǋني اتجاƕت Ǐعل.  

االجتماعية ǌƼي ويكمƥ Ǉور المرƕية أيضا Ƽي اعتماǋƥا علǏ أساليƔ التنشƑة 

 Ǉم ومǌتƑيƕضارية لơية والƼاǀƛية الƮوƮƤيلة تراعي الƮم قيم أǌيƼ Ʃرƺت Ǉاول أơت

ƴيلة للمجتمƮǕة اƼاǀƛال ƴƕمنا Ǐة علƲƼاơا قيم المǌلتƛأم ÜǊتƑيƕاالنتماء لƕ ƨاƨواالعت Ü
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كالتعوƥ علǏ مساعÜ Ɩƥ وƹرƩ روƟ التسامƠ والتكاƼل االجتماعي Ƽيما ƕيǇ اƽƱǕال

الƣ انǚƱقا مǇ تعاليم ƥيننا .. .الشǀƽة علǏ الكƕير والتƋلم لمرƯ الƨميل واǋǕلالǀƽراء و

الơنيƻ وƍقتƥاء ƕرسولنا الكريم الƛơ ǐƦنا علǏ توقير الكƕير واơترام كƕر سنǊ والشǀƽة 

ƾريƱال ƴƱق Ǐعل Ǌتƥومساع Ǌعلي Üاجةơال Ƙوق Ǌل Ǉالعو ƥيم يƥǀوت.  

اƕ ƔعƯ العاƥاƘ والǀيم االجتماعية ومǋ Ǉنا نستƱيƴ أǇ نƲơǚ علǏ الƽƱل اكتس

Ʀاƥ Ƙاللة قيمية وتơتل ƕعÜ Ư التي تعلمǌا وأƠƕƮ يمارسǌا Ƽي شكل أنماƱ سلوكية

الǀيم مراتƔ ومنƨلة عالية لƥيƕ Ǌل تƠƕƮ سمة لشƮƤيتǊ كǇƋ يƱلƾ عليǊ والƥيǊ اسم 

ǊيتƮƤش Ǉء مƨج ƠƕƮينية تƥيم الǀال ǇǕ تيƽالم Üوالتع ƲاƽلǕا Ưعƕƕ Ʋƽير التلƛير كƕا

كما قÜ ƥ الƥينية أƛناء اǕكل والشرƔ والنǌوƯ الƕاكر والعوƍ ƖƥلǏ الƕيƘ وƍكƛارǉ لƥǖعية

 ƴم Ɣاللع Ɩƥكعا ǐسرǕا ǊƱيơوم ǊتƑيƕ ةƼاǀƛƕ Ǌعƕتش Ǉعة مƕقيم اجتماعية نا Ɣيكتس

ولكوǇ .الكƕار ومراǀƼتǌم لƨيارƖ أضرơة اǕولياء وƍقامة الوالƑم وƛƍارƖ معتƥǀاƘ شعƕية

جƨء مǇ المجتمƥǀƼ ƴ ال تƚƥơ تواǀƼاƼ Ƙي نسǊǀ ألǀيمي ƕسƔƕ اƤتƦǋ Ʊǚا الƽƱل 

المƽاǋيم والتعاƕير Ƽي ǇǋƦ الƽƱل ƕسƔƕ اơتكاكƨƕ Ǌمǚء لǊ ينتموƍ ǇلǏ أوساƱ اجتماعية 

ƕل وقƥ تتعارÜ Ư قƥ تتميƨ قيمǌا االجتماعية ƕسماƹ Ƙير تلǁ التي تعلمǌا الƽƱلÜ معينة

تسǌƕا الƽƱل مǇ الشارƳ أو مǇ تƛƋير وساƑل Ƽي ƕعƯ اơǕياǇ مƴ أنماƱ سلوكية أك

Ǌيƥم لǚاإلعـ Üاليومية Ǌسلوكا ت Ǉء مƨيم جǀال ǉƦǋ ƠƕƮتƼ يةƕا المرǌليƍ Ǌƕوال تنت Ü لƕ

 ƴالمجتم ƴيم المتعارضة مǀال Ưعƕ ƨروƕل ـ كƽƱية الƮƤا لشƨعا مميƕاƱ يƱوتع

وتتơول Ü روالمتمƛلة Ƽي تơرير الƽƱل مǇ وƮاية والƥيǊ تƘơ اسم العƮرنة والتơض

ǉƦǋ السلوكاƘ مƴ مرور الوقƍ ƘلǏ تمرƥ الƽƱل علǏ أسرتǊ ورƼضǊ لمƤتلƻ اǕوامر 

التي يتلǀاǋا مǇ منƱلƾ تنشƑة المعتمƖƥ علǏ أسلوƔ االنƽتاƟ والتعاƱي مǀƛ ƴاƼاƘ ال 

 Ưعƕ ƠيơƮا لتǌلƤƥية وتƕعال للمرƽور الƥال Ɣياƹ يƼوÜ Ǌة مجتمعƼاǀƛلة لƮƕ Ƙتمي

ǀيم اƮǕيلة للمجتمƴ لƦلǁ يجƔ علǏ المرƕية أǇ تكوơ ǇريƮة المƽاǋيم والتعريƕ ƻال

وال تنتǀل ƕالƽƱل ƍلÜ Ǐ علǏ تƥǀيم قيم للǀƛاƼاƘ اƤǕرǎ الǀريƕة مƕ ǇيƑة وǀƛاƼة الƽƱل
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 ǐƦال ƴالمجتم Ƙاƥقيم وعا Ǉة تماما عƽتلƤة مƑيƕ Ǉعة مƕية ناƕرƹ ƘاƼاǀƛل ƜƦيم نموƥǀت

ة يكوǇ قريƕا ƍلǏ التǀليƥ واƕ ƦƤǕالنموǕ ƜƦنƼ Ǌي مƛل ǉƦǋ المرơلÜ ينتمي اليǊ الƽƱل

Ǌم أمامƑاǀال الƛوالم Üيرƕيم وتعاǋاƽي مƱتع Ǉا أƥƕأ Ɣال يج ǁلƦل Ü لƽƱا الǌمǌƽال ي ƥق

لƦلÜ ǁ والƽƱل ƥاƑما يكوǇ مياال للواقعية والتجريƼ ÜƔي Ʊƍارǋا ƕل يǌƽمǌا كما يراǋا

والرسوماƘ واǕعمال تعتمƥ المرƕية ƥوما Ƽي ƍكساǊƕ قيما معينة مǚƤ Ǉل الƮور 

  .الƥرامية التي يكوǇ الƽƱل Ʊƕلǌا ƕƕراعة ƼاǀƑة

  تردǐد السور الƾرƕǐǆƆ التǏ تǊǄǂƴا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 üدوƜ26  اǊǄǂƴتǐ Ǐالت ƕǐǆƆرƾتردد السور ال  

Ƽي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة  %91.25نƲơǚ أǇ عƥƥ المجيƕيƕ Ǉنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

 ǚƕ Ǉيƕ8.75المجي% Ǉسلوكية معينة م ƥرساء قواعƍ يƼ ضيريةơية التƕور الترƥ ƨرƕت

ǚƤل التركيƨ علǏ تعليم اƽƱǕال الƺƮار تعاليم ƥيننا الơنيƻ مƲƽơ Ǉ الǀرǇƈ الكريم 

ƚيơ  السور Ǉءا مƥƕ الكريم Ǉƈرǀال Ǉسور م Ǌتعليمƕ لةơالمر ǉƦǋ يƼ  يةƕأ المرƥƕت

الƮǀيرƖ كالƽاتơة ơيƚ تƦƤƋ المرƕية الوقƘ الكاƼي لتƽơيƲ اƽƱǕال وال تلجƍ ƋلǏ السرعة 

 Ǉƈرǀم للǌƲيƽơي تƼ اǋƥالتي تج ƘاƕعوƮال Ưعƕل Ɩة ومراعاǌج Ǉل مƽƱال Ǉارا لسƕاعت

Ʊي نƼ ةơيơƮ ةǀريƱƕ ا الكريمƥج Ɩيرƕمية وعناية كǋاء أƱعƍا وǌركاتơو Ƙالكلما ƾ

Ǉƈرǀي تعليم الƼ Ü لƽƱال ǇǋƦ يƼ ƣيرس Ǐتơ يوميا Ʋƽơتكرار ال Ǐلƍ وماƥ Ǐوتسع

ǊƲƽơ يƼ للƤ ǐأ ƚوƥơيا لƥاƽوت Ü Ʀميǚالت Ǉيƕ يماƼ يةƥرƽال ƾروƽية الƕكما تراعي المر

لƦلǁ يƲơǚ اƕǓاء Ü الƲƽơألسريعي الƲƽơ والتǚميƦ المتوسƱيǇ والمتƤƋريƼ Ǉي عملية 
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ترƥيƥ أƕناǌƑم لسور قرƈنية تعلموǋا مǇ المƥرسة ơيƚ يرƥƥ الƽƱل يوميا للسور التي 

ǌƲƽơا Ƽي ƕعƯ اơǕياǇ تƮل ƍلƥ Ǐرجة Ʋƽơ اǕولياء لǉƦǌ السور مƴ أƕناǌƑم ƽƮƕة 

كما يƲơǚوǇ علǏ الƽƱل ǊƲƽơ لƕعƯ اơǕاƥيƚ النƕوية الشريƽة ƤاƮة Ü منتƲمة

نǌا ƕاƥǓاƔ العامة والنƲام العام مƛل اơترام عǚقة الجيرƖ والسǌر علǏ تƥǀيم المتعلǀة م

 Ǉقا مǚƱية انơالت Ɣاƥƈ تعلمÜ اجةơال Ƙوق Ǌومواسات ƥعيƕوال Ɣريǀللجار ال Ɩƥالمساع

الƥơيƚ النƕوǐ الشريĊ ƻ أƼشو السǚم Ċ وƍماƱة اǎƦǕ عǇ الƱريƾ الشǀƽة علǏ الƺƮير 

  .وتوقير الشيƣ الكƕير

ǇريƤǓا ƴيتعامل م ƻكي ƻليعر Ǉضيرية لم يكơقسام التǕاƕ ƾơو يلتǋل وƽƱالƼ Ü

ƕل ويƮعƔ عليƲƽơ Ǌ ولو ƈية واƼ Ɩƥơي الƕيƘ وƕمجرƥ التơاقǉƦǌƕ Ǌ اǕقسام يƥƕأ Ƽي 

وما يساعƼ ǉƥي Ʀلǁ اعتماƥ المرƕية Ü اكتساƔ مǌارƖ تساعǉƥ علƲƽơ Ǐ الǀرǇƈ الكريم

يتشجƴ اƽƱǕال الƦيǇ يعانوǇ مƮ ǇعوƕاƘ الơ ƲƽơيÜ ƚ علǏ الƲƽơ الجماعي لƽƱǖال

Ʋƽơال Ɩارǌم Ɣاكتسا Ǐعل ǇريƤǓا ƴل مƮوالتوا Ü جلƤال ǁلƦ ƨتجاو Ǐعل ǉƥكما تساع

Ʋƽơناء عملية الƛأ Ǌǀيعي ƥق ǐƦال Ü السور Ʋƽơل ƥǌالج Ǉم ƥيƨل المƦƕ Ǐلƍ ǊعƼƥل تƕ

ƨية وألعاƔ يميل ƍليǌا الǀرƈنية واعتماǋƥا علǏ أسلوƔ التعƨيƨ والتƽơيƨ كتƥǀيم ƥǋايا رم

وقƥ تعǉƥ المرƕية ƕالƤروƍ ƜلǏ رơلة نǋƨة Ʀƍا ما Ʋƽơ سورƖ معينة Ƽي وقÜ Ƙ الƽƱل

وƦǋا ما يƤلƾ روƟ المناƼسة لǎƥ اƽƱǕال ويƼƥعǌم للƲƽơ السريƴ والǀياسي Ƽي Ü قƮير

Ƙالوق ƘاƦ Ü Ƙيƕي الƼ نيةƈرǀلسور ال ǊƲƽơ ƥيƥترƕ ƨƼاơا الƦǌل Ǌتƕالستجا Ʃتنعك ǁلƦل

ƹير أنǊ يوجƥ مǇ اǕولياء مǇ يعتƕ ƥǀالتƛƋير السلƕي للترƕية التơضيرية علƲƽơ Ǐ .يايوم

سور مǇ الǀرǇƈ الكريم Ʀƍ يƲơǚ اǕولياء علǏ أƕناǌƑم ضعƻ تƮơيلǌم Ƽي Ʋƽơ سور 

قرƈنية ƕسƮ ƔƕعوƕاƘ يعاني منǌا اƽƱǕال ولم يتم معالجتǌا علǏ مستوǎ اǕقسام 

ǚميƕ Ʀل اƽƱǕال الƺير متƋقلميǇ نسƕتǌم ال تتجاوƨ التơضيرية ƕالرƹم مǇ أǇ عƥƥ الت

8.75% Ü قسامǕا ǉƦǌƕ مǌم لƥǀوما ي Ʀميǚالت Ƙراƥق ƾƼال تتوا ƥق ǇياơǕا Ǉير مƛي كƼو

ƕمعنƤƈ Ǐر االمرƕية ǋنا لم تراƼ Ƴي تعليمǌا ǉƦǋ الƽوارƾ الƽرƥية كƦلǁ قƥ نجǉƦǋ ƥ الƑƽة 
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قƥ تƛƌر Ƽي تƮơيلǌا وقƥرتǌا علǏ مǇ اƽƱǕال رƕما تعاني مƕ ǇعƯ اǕمراƯ التي 

لƦلǁ يǐƥƕ اǕولياء ƍنƨعاجǌم لعƥم قƥرƖ أƕناǌƑم علǏ ترƥيƥ سورƖ قرƈنية Ü الƕ Ʋƽơسǌولة

  .كƕاقي اƽƱǕال

  تردǐد األدعƕǐ التǏ تǊǄǂƴا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 ǃƽر üدوƜ27  اǊǄǂƴت Ǐالت ƕǐد األدعǐترد:  

 %87.50نستنتƝ مǇ الجƥول أǇ عƥƥ المجيƕيƕ Ǉنعم مǇ أƼراƥ العينة ƕلƘƺ نسƕتǌم 

 ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ12.50%  ميةǋƋƕ ƥاǀاعت Ǐلƍ نعمƕ Ǉيƕالمجي ƔǋƦي

 ǊتƑيƕ Ǉعة مƕنا Ɩƥيƥج Ƙتعلما Ɣاكتسا Ǐل علƽƱال Ɩƥي مساعƼ ضيريةơية التƕالتر

  الجƥيơ ÜĊĊĊĊĊĊĊĊ Ɩƥيƚ يكتسƔ أنماƱ سلوكية جƥيƖƥ لم يتعوƥ علǏ ممارستǌا ساǀƕا وتƥơيƥا

Ǌي أسرتƼ Üميةǚشريعتنا اإلس Ǉم Ɩƥعية المستمƥǕا Ưعƕ يتعلم ƚيơÜ  وتعمل

المرƕية مǚƤ Ǉل ǉƦǋ التعلماƍ Ƙلƹ ǏرƩ الǀيم النƕيلة Ƽي ǋƦنǊ ومساعƥتǊ علǏ ترƥيǋƥا 

ومƕ Ü Ǉل وتنƠƮ اƽƱǕال ƕترƥيǋƥا ƥاƤل الǀسم وƤارجǊ وƼي الƕيƼ ÜƘي كل مناسƕة

وƥعاء اǕكل Ü اƥǕعية التي أكتسǌƕا ويرǋƥƥا ƥوما ƥعاء الƖǚƮ عنƥ االنتǌاء منǌا

ويلÜ Ƙƽ وقƥ يƦكر الƽƱل أƼراƥ أسرتǉƦǌƕ Ǌ اƥǕعيةÜ والكوارƚ وƥعاء المريƯ والسƽر

انتƕاǌǋم ƕترƥيǉƥ لǉƦǌ اƥǕعية كلما ơلƘ مناسƕة مǇ المناسƕاƘ التي ينƾƕƱ عليǌا الƥعاء 

 ǉƦǋ لƛم Ƴوقو ǐƥاƽا لتǋƥيƥتر ǊويƦ Ǉم ƔلƱعية ويƥǕا ǉƦǋ ƥƥل يرƽƱال Ƙال ورأيƍ

لƽƱل Ċ اللǌم ƥمǌا نعمة واǌƲƽơا مǇ الƨوالĊÜ الكوارƚ عنƥ االنتǌاء مǇ اǓكل كǇƋ يǀول ا
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ومƛ Ǉم تكوǇ .وقƥ يرƕ ƥƥعƯ اƥǕعية المƛƋورƖ لǎƥ الرعيل اǕول  مƕƈ ǇاƑنا وأجƥاƥنا

المرƕية ƥاƤل اǕقسام التơضيرية قƥ عوƘƥ اƽƱǕال علƦ Ǐكر ǉƦǋ اƥǕعية لتƦكير 

ǋƥوتجسي ƻنيơيننا الƥ تعاليم Ʋƽơا لǌل معƮالتوا Ɩضرورƕ لةƑي واقعنا اليوميالعاƼ ا Ü

 Ǐلƍ Ǐويسع ƴا المجتمǋƥيجي Ɩƥميơ قيةǚƤوقيم أ Ƙاǋاتجا Ɣل الكتساƽƱال ǉاƕانت Ƙƽول

كما قƥ يعƨƨ سلوǁ الƽƱل ƕرÜ ǊƱƕ تƕƛيتǌا وتكريسǌا Ƽي سلوكاƘ اƽƱǕال ƽƮƕة ƥاƑمة

Ɩƥاƕور العƥƕ Ü Ɩƥالمجس ǏعلǕل اƛسية والمơال Ɩرƥǀل الǚƤ Ǉل يتعلم مƽƱال Ǉأ ǁلƦ

Ǌي  أمامǀلƤيم وتنمية الضمير الǀال ǉƦǋ Ǐة علƲƼاơالم Ǐعل ǉƥستساع Ɩƥاƕور العƥ ولعل

Ǌيƥل.  

Ƽي ơيǇ يƔǋƦ االتجاǉ المعاكƩ لتƛƋير الترƕية التơضيرية Ƽي اكتساƔ الƽƱل 

 ǎسو Ǉلوƛال يم ǐا الرأƦǋ ارƮأن Ǉأ Ǉم مƹالرƕ عيةƥأ ƥيƥتر Ǐعل ǉƥتساع Ƙلتعلما

 ƥơ لƮيلة تƑة ضƕ12.5نس%  Ƴمجمو ǇمǇيƕالمستجو Ü يƕير السلƛƋا التƦǋ Ǉسروƽوي

ƕعƥم وجوƍ ƥستجاƕاƘ لǎƥ اƽƱǕال Ƽي ترƥيǉƦǋ ƥ اƥǕعية ƥƕليل أƌǋ Ǉوالء اƽƱǕال ال 

Ǌعاء يعينƥƕ ƚƥơال Ʊƕر Ǐلƍ Ǉروƥاƕي Ü ƫال يعيƨلة ال يơالمر ǉƦǋ يƼ لƽƱال ǇǕ

ƴالواق Ǉع ƥعيƕور الƮيال والتƤلة الơمر Üعاءƥ ǐية إلƕكر المرƦ ليلƥƕ  اءƺƕƕكال ǉƥƥير

ƦƎƼا ما سƑل عما تعلمƥ ǊاƤل اǕقسام ƛ Üم سرعا Ǉ ما ينساǉ وال يǊƕƋ لƱƍ Ǌـǚقا

وقƥ يتƲاǋر ƕالنسياǇ الكامل لما Ü التơضيرية ال يƍ ǐƥƕستعƥاǉƥ لǘجاƕة عǇ السƌال

Ǌمعلمت Ǌمتƥق Üةƕاإلجا Ǉم Ɣروǌل للƮƽال ƜارƤ ƚƥơ ƻة أو موقƮق ǁكي لơي ƥوق Ü

اƤ ƘاƑƱة ƚƥơ أƛناء عوƥتƍ ǊلǏ الƕيƘ كالشجار واƽƱƮاƨ ƻمǊƑǚ وقƥ ينǀل لǁ سلوك

   .للتƽرƜ علǏ الشجار Ƽي ơضرƖالمرƕية أو ƕالǀرƔ منǌا
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  تردǐد األǆاشǐد التǏ تǊǄǂƴا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 

Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

  

 ǃƽر üدوƜ :28  اǊǄǂƴت Ǐد التǐاشǆǔتردد ل:  

Ƽي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة  %91.25نستنتƝ مǇ الجƥول أǇ نسƕة المجيƕيƕ Ǉنعم 

 ǚƕ Ǉيƕ8.75المجي%. Ǐلƍ لƽƱا الǌالتي تعلم ƥناشيǕا ƥيƥتر Ɣاƕول أسǕا ƾريƽال ƴويرج

مǇ التعلماƘ التي تساعǉƥ علƥ  Ǐور الترƕية التơضيرية Ƽي تƨويƥ الƽƱل ƕمجموعة

Ʀƍ تعمل Ü اكتساƔ لƺة وتعاƕير ومƽاǋيم أساسية يơتاجǌا الƽƱل Ƽي ơياتǊ الƥراسيـة

المرƕية علǏ مساعƖƥ الƽƱل علƲƽơ Ǐ قƮاƥƑ شعرية ƕƥǕاء كƕار مǚƤ Ǉل ƍضƽاء أنƺام 

موسيǀية تجƔƦ الƽƱل لǌƲƽơا ƕل تƨيǉƥ رƕƹـة Ƽي Ʋƽơـǌـا ƕاعتماƥ نƺماƘ موسيǀية 

ƼالƽƱل Ƽي Ü رقيǀة ƥƕاية لتمƛل Ƽي تنشƥيǌا ƥوǇ االعتماƥ علƈ ǏالƘ موسيǀيـة معينة

Ƙراما والجمالياƥوال Ǉنوƽو الơن Ƴƨلة العمرية ينơالمر ǉƦǋ Ü قةǚع Ǌكل مال Ɣơي ǉتراƼ

ومƛ Ǉم يتƛƋـر ƕ ÜالƕƱيعة مǇ ألواǇ وأشكال وأƮواƘ كتƺريƥ العƮاƼير وƨقƨقتǌا

لƦلǁ يعجƔ أيما ƍعجاƔ ترƥيƥ اǕناشيƥ التي Ƽ Üي تǀليǋƥاƕسرعـة ǉƦǌƕ اƮǕواƘ ويƥƕأ 

Ǌكما يسمع Ǌينơاولة تلơاستمرار ومƕ نيƱالو ƥالنشي ƥيƥكتر Ǌمعلمت Ǉا مǌتعلم Ü ǎƥƕل يƕ

ƥا النشيƦǌل ƴو يستمǋو ǊƱاƕي انضƼ عسكريا ǚرج Ǉكما لو كا ǉƥاƥاستع Ü ƥƥكما ير

وينشƥ مǀاƴƱ مǇ قƮاƥƑ شعرية Ü أناشيƥ وƱنية أƤرǎ تتعلƕ ƾمƛƉر الƛورƖ التơريرية 

Ǉيƥور الوالƥ يرƥǀم وتǕا Ɣơƕ Ǐنƺتت Ü اǌيعة وجمالƕƱال Ǉر عƕتع ƥƑاƮق ƥكما ينش

ƴيƕل الرƮƼ يƼ ƔǚƤال...ƣل .الƽƱال Ɣكساƍو ƥناشيǕا Ʋيƽơت Ǉيةيƕالمر Ɯƨتم ƥوق

 كماÜ تعلماƘ ومƽاǋيم جƥيƖƥ تساعǉƥ علƍ ǏكتساƔ قيم جƥيƖƥ كǀيمة Ɣơ الوǇƱ واǕنتماء
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Ǉيƥاعة الوالƱو Ǉناơوال Ɣơقيم ال Ǌƕتكس Ü Ǐعل Ǌامƥقƍ Ɩƥياƨ يƼ لƛوقيم جمالية تتم

ƼالƽƱل ميال ƥوما نơو الƺناء واإلنشاÜ ƥ اǕعمال الƽنية كالرسم والموسيǏǀ والƺناء

ƍال أǋ ǇنالÜ ǁ والرسم ليƽرƱ ƷاقتǊ اإلƥƕاعية مǚƤ Ǉل ترƥيƥ اǕناشيƥ والموسيǏǀ العƕƦة

ǚƕ Ɣاني أجاƛ ƾريƼ ةƕنسƕ 8.75%  ǁي سلوƼ ضيريةơية التƕير الترƛƋتƕ ƥǀال يعت Ǉمم

وتعتƕر ƥور المرية Ƽي ǉƦǋ اǕقسام ال يعƥ وأǇ يكوƥ Ǉور مƥرƕة موجǌة لسلوÜ ǁ الƽƱل

 ƥر قƛكǕا Ǐمنية معينة وعلƨ Ɩترƽقاء لƥƮǕا ƴم Ɣواللع Ɵو والمرǌو اللơال نƽƱǕا

Ǉية التلويƽوكي Ƙالرسوما Ưعƕ يتعلم Ü وال Ǐل علƽƱال Ɩƥمساع Ǐية علƕتعمل المر

 ǚƛو ال يتعلم مǌƼ ǊيتƮƤش Ơمǚيير مƺي تƼ مǋتسا ƥق Ɩƥيƥيم جǋاƽومÜ ةƺل Ɣكتساƍ

 ǚƛقسما م ƥي سنة كنشيƼ رƺƮال الƽƱǕا ǎƥل Ɩƥوǌالمع ƥناشيǕا Ǉم ƥنشي ǐأ ƥيƥتر

نجƥ مǚƛ  ومǋ Ǉنا قÜƥ يكتسƔ تعلمơ ǊتǏ اƽƱǕال الƦيǇ لم يلتǀơوا ƕاǕقسام التơضيرية

وقƌǋ Ü ƥوالء اƽƱǕال يعانوǇ مƮ ǇعوƕاƘ نƽسية كعƥم التƋقلم مƨ ǇمƼ ǊƑǚي الǀسم

يكوǇ الƽƱل يعاني مƮ Ǉعوƕة تعيƾ إلكتساǊƕ للƺة وقƥ تƛƌر Ƽيما ƕعƥ علǏ نموǉ العǀلي 

 Ƙاراǌال لمƽƱǕا Ǉيǀناء تلƛي أƼ تمامǋƍ ǐية أƕا االمرǋال تعير ƥوقÜ سي معاƽوالن

Ɩƥيƥج Ƙوتعلما Ü قياسي ƻرƲ يƼ التعلم Ǐم علǌرتƥم وقǋƥة عنƺنمو الل ǎƥم Ǐعل ƥتعتم

ǇريƤǓم اǌƑǚمƨ ƴارنة مǀالمƕ Ü ضيريةơقسام التǕا Ǉية عƕسل ƖكرƼ ولياءǕا ƦƤƋي ǁلƦل

   .ǓنǊ ال يƲơǚ أǐ تơسƕ ǇعƤƥ ƥولǊ المƥرسة

  تردǐد الƫƬƾ التǏ تǊǄǂƴا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 65 81,25 81,25 81,25 
Ǘ 15 18,75 18,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 ǃƽر üدوƜ29  :اǊǄǂƴت Ǐالت ƫƬƾد الǐترد:  Ǉيƕة المجيƕنس Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

 Ƙƺلƕ نعمƕ81.25%   ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ18.75%  .  

ǋƋƕمية الترƕية التơضيرية Ƽي ơياƖ الƽƱل ơيƚ تساعǉƥ علǏ يعتƥǀ المجيƕيƕ Ǉنعم 

Ǌسƽة نƼمعر Ü نمو Ưة التي تعترƮاƤال Ƙǚوالمشك ǉة مشاعرǀيǀơ Ǐعل ƻوالتعر

شƮƤيتƱƕ Ǌريǀة سليمة ƼالƽƱل وǋو يتعلم يسرƥ الƭƮǀ التي ترويǌا معلمتƥ ǊاƤل 

ƛيل الƥرامي مǚƤ Ǉل اǕقسام التơضيرية ƍنما ǋي Ƽي الǀơيǀة ƼرƮتǌا لتعليم الƽƱل التم

 ǇريƤǓلمشاعر ا ǊمǌƼو Ǌاسيسơوأ ǉكارƼوأ ǊاتƦ Ǉل عƽƱا الǌلǚƤ Ǉر مƕوار يعƥأ Ɣلع

 Ǌاجاتơو Ǌسƽن Ǉع ǏولǕرجة اƥالƕ رƕنما يعƍ اǌالتي تعلم ƭƮǀال ƥƥو يرǋل وƽƱوال

ƻوƤال Ǉا عƥعيƕ ويةƽية وعƑاǀرية وتلơƕ  مǌاتƕƹور.  

Ƽ ƦƤƋي ơسƕانǌا ơسǇ اƤتيار والمرƕية وǋي تروǐ قƭƮ معينة يجƔ أǇ ت

اǕسلوƔ المناسƔ لتƥǀيم الƮǀة الǌاƼƥة التي تراعي المعرƼة ƕƱƕيعة نمو الƽƱل 

 ƖرƲعال المنتƼǕا ƥوƥور ƻا للموقǌليلơت Ǉسơا وǌǌاليومية التي يواج Ƙǚوالمشك

  .والمتوقعة مǇ الƽƱل

ƥم ƨرƕنما يƍ Ǌمعلمت Ǉا مǌالتي تعلم ƭƮǀلل ǉƥيƥل ترǚƤ Ǉل ومƽƱالƼ تنمية ǎ

 Ǐل علƽƱال Ɩرƥق ƥاƥƨت ǁلƦل ǇريƤǓر اƲة نǌوج Ǉشياء مǕية العالم واƌر Ǐعل Ǌرتƥق

Ǌاسيسơوأ ǉمشاعر Ǉير عƕالتع ÜǊي وقتƼو Ǌمع ƚƥơال ƫلتعي ǊسرتǕ ةƮǀل الǀون Ü

ويمكǇ كƦلǁ أǇ تƕرƲ ƨاǋرƖ جƥيƖƥ لǎƥ الƽƱل كالƥǀرƖ علǏ اإلƥƕاƳ واالكتشاƻ والƕناء 

Ƴا النوƦǋتكار وƕواال  Ɩروƛ Ɣاكتسا Ǐة علƮاƤ ǉƥا تساعǌƕالتي يكتس Ƙالتعلما Ǉم

 ƥƥو يرǋجة وǌƕوال Ɵرƽالƕ اء الشعورƽضƎƕ ƘاƕراƱاالض Ƙاالơ Ưعƕ وية ومعالجةƺل

ǊƑǚمƨو Ǌأسرت ƴمسام Ǐعل ƭƮǀال ǉƦǋ.  

 ǁي سلوƼ ضيريةơية التƕير الترƛƋم تƥعƕ ǚƕ Ɣر المجيƤǓا ƾريƽال ǎير Ǉيơ يƼ

ƕƤ لǀي نƼ ةƮاƤ الƽƱǕا ƭƮǀال ƥيƥي ترƼ ةƮاƤ Ƙيƕال Ǐلƍ Ɩƥيƥج Ƙوتعلما Ƙرا
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ƹ Ʀƍالƕا ما ينسǏ ما أǉƦƤ مǇ معلوماƘ ومƽاǋيم ƕمجرƤ ƥروجÜ Ǌ التي تعلمǌا Ƽي الǀسم

 ǐوƺر النمو اللƤƋل تƕ مǌيƥة لƺم نمو اللƥع Ǐلƍ ƴيرج ƥق ǁلƦ يƼ Ɣƕرسة والسƥالم Ǉم

ƭƮǀال ǉƦǋ Ǐمعن Ǉوƕم ال يستوعǌم مما يجعلǌعضƕ ǎƥل Üƥوق  Ǌمƥǀال لكل ما تƕ Ǉوǀيل

وقƥ .وقƥ ينشƺل اƽƱǕال Ƽي أشياء أƤرǎ سيما منǌا اللعƔ والرسم والتلويÜǇ المعلمة

Ʀƍ نجƥ أǉƦǋ Ǉ الƑƽة ليسÜ Ƙ تكوǇ للƽروƾ الƽرƥية ƥورا مǌما Ƽي نǀل الƭƮǀ كما ǋي

وƹالƕا ما تơول سلوكǌا ƍلƛƍ ǏارƖ تشويƫ وƛرƛرÜ Ɩ لǌا رƕƹة وميل Ƽي تعلم الƮǀة

ƥاƽالتǌƲƽơ رجةƥ Ǐلƍ ةƮǀال ƥيƥتر Ǉنوǀيت Ǉم ممǌأقران Ưعƕƕ ǁتكاơاإل ǐ Ü ال Ǐتơو

 Ǐلƍ عة للمعلمةƕالمتا Ǉم مǌسلوكات Ʊي أنماƼ ييرƺتƕ الƽƱǕوالء اƌǋ ومǀي Ɯرơي

الǚمƕاالƖ وǋƍمال Ʀǋا النوƳ مǇ التعلماƘ التي قƥ تساعǉƥ علƍ Ǐكتساƛ ƔروƖ لƺوية 

مƴ اƤǓريǇ لƦلǁ يستنتƝ اǕولياء أǇ أƕناǌƑم لم ومƥǀرƼ ƖاǀƑة علǏ التعƕير والتواƮل 

ǊƑǚمƨ اقيƕة كƮǀال ƥيƥتر Ǐعل Ɩرƥǀوا الƕيكس Ü ǐوƺر النمو اللƮق ǁلƦاء كƕǓا Ʋơǚوي

 ƾوƦال ƥم وتجǌاسيسơم وأǋمشاعر Ǉقـة عǚƱƕ يرƕالتع Ǐم علǌرتƥم قƥم وعǌƑناƕأ ǎƥل

Ơير واضƹ والءƌǋ ǎƥرامي لƥالجمالي وال.  

  تǏ  تǊǄǂƴاتردǐد الكǄǂاƖ ال

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ:30 اǊǄǂƴت Ǐالت ƖاǄǂد الكǐترد :: Ǉم Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ʋơǚن

Ƙƺلƕ نعمƕ العينة ƥراƼة  أƕ87.5نس%  ǚƕ Ǉوƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ12.5% 

ويƔǋƦ المƌيƥيǇ لترƥيƥ الكلماƘ التي تعلمǌا الƽƱل مǇ الترƕية التơضيرية ƍلǏ تƽسير 

Ʀلƕ ǁمǎƥ تƋقلم الƽƱل ƥاƤل ǉƦǋ اǕقسام وƨياǀƛ Ɩƥتƕ ǊنƽسǊ وتƽاعلǊ مƴ أقرانƽƕ Ǌعل ƥور 
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ǋاƽتعلم م Ǐعل ǉƥساع ǉورƥƕ اƦǋل وƮƽي الƼ Ǌا معلمتǌلǚƤ Ǉم ƥير يجسƕوتعا Ɩƥيƥيم ج

الƽƱل التƮريƕ Ơمجموعة مǇ الرƕƹاƘ والميول والمشاعر ƕاستƥƤام كلماƘ معينة تعƕير 

ǊيتƮƤو ش ǊاتƦ Ǉع Ü ǊƕعجاƎƕ اǌلǚƤ Ǉر مƕمعينة يع Ƙتسميا Ǌسƽن Ǐعل ƾلƱي ƥǀƼ

الƽƱل يǀلƼ ƥيǌا Ü قƥ يستمǋƥا مǇ مشاƥǋتǚƼǕ Ǌم ورسوم متơركةƕ ÜنماƜƦ سلوكية معينة

كما قƥ يرƕ ƥƥعƯ اǕلƽاƲ التي تستƥƤمǌا المعلمة أƛناء ǉƦǋ Ü النماƜƦ ويستƥƤم كلماتǌا

Ʀميǚي التƑناƕأ ƠلƱƮال كمƽƱǕاƕ اǌتكاكơا Üشكرا Üم عليكمǚالس Üمةƥاǀال Ɩي المرƼ Ü

كما يرƥƥ جل ماتعلمǊ أيضا لتجسيƥ مǌƽوم معيǇ مƛل عاƥ أƕي ƍلƍ Ü ǏنتÜǊƕ ضƴ الǀلم

ǋنا نرǎ الƽƱل يكƛر Ü وƨينة تستعƥ للǋƦاƍ ƔلǏ المƥرسةƔ Ü عمر الƥرƩالƥار وكƦا كت

 Ƙيم والكلماǋاƽالم Ƴسترجاƍ يƼ أƥƕي ƚيơ Ƙيƕال Ǐلƍ Ǌتƥعو Ɣǀع Ƙالكلما ǉƦǋ ƥيƥتر Ǉم

 Ǐوالجمل عل Ƙة الكلماƕي كتاƼ Ǌمعلمت Ɣأسلو ƳاƕتƎƕ ǊويƕǕ اǌơاول شرơا ويǌالتي تعلم

Ɩورƕالس Üو Ǌواتƥيكلم أ ǊƲơǚن ƥشياء وقǕا ǉƦǋ Ǐعل Ǌمعلمت ƖورƮ Ʊاǀإلس Ǌƕلع

Ǌلما تعلم Ǌراكƥƍو Ü ورƱالت ƥنا يتجسǋة وƺي اللƼ كمơالت ǎƥم Ǐعل Ǌراتƥǀل ǊƼكتشاƍو

اللƺوǐ عنƥ الƽƱل عنƥما يكوǇ قاƥرا علƍ Ǐستعمال جمل للتعƕير علǏ موقƻ معيƼ Ǉي 

مƼ Ǌي اǕلƽاƲ كما تتƱور قƥراتǊ العǀلية وتƦكرǉ لǖشياء مǚƤ Ǉل تơكÜ سلوǁ يعينة

والكلماƘ والتعاƕير المƤتلƽة سواء Ƽي ƥƕƍاء رƕƹة Ƽي التواƮل مƴ اƤǓر وكƦا Ƽي 

 Ɩƥǀع Ǉرر مơوالت ƾǚƱاالن Ǐعل ǉƥم يساعǚالك ǇǓ Ǌاسيسơوأ ǉمشاعر Ǉير عƕالتع

 ƻالƤالم ǉاالتجا ǎنر ǁلƦراسي لƥال ǉمسار ƾتعي ƥة المشاكل التي قǌومواج ƻوƤال

 ǇƋƕ ƥǀال يعت ǐƦوال ƥعن ǐوƺر النمو اللƕة ويعتƺالل Ɣي اكتساƼ ورƥ ضيريةơية التƕللتر

ƖسرǕل اƤاƥ لƽƱا الǋاǀة التي تلƑللتنش Ɯو نتاǋ لƽƱال Ü Ǉا مǋاǀالتي يتل Ƙوما التعلما

Ǌأسرت Ǌمتƥتكملة لما ق ǎسو Ǌمعلمت Ü التي Ƙاراǌوالم ƘراƕƤال Ǉأ ƖيرƤǕا ǉƦǋ رƕتعت Ʀƍ

مǚƤ Ǉل ƕƍراƨ قƥرتǊ Ü Ǌ علǏ التƽاعل مƴ اƤǓريǇلǀنتƍ Ǌياǋا أسرتǋ Ǌي التي ساعƥت

Ǌسƽنƕ Ǌسƽن Ǉير عƕالتع Ǐعل ÜǊƑǚمƨ اقيƕ Ǐعل ǐوƺالل ǉم نموƥǀيت ƥا قƦǋ Ǉر مƛل أكƕ Ü

 ǊوقƽوتÜ ƾارƤال ǊƑكاƦرا لƲن ǇريƤǓا ǊƑǚمƨل وƽƱا الƦǋ ƾƼتو Ǉالمعلمة أ ƴيƱوال تست

ƍ ƾرƱلم يتم الت Ƙكلما ƥيƥي ترƼي المناقشة وƼ Ơضيريةالواضơقسام التǕي اƼ اǌلي Ü ƥوق
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يƮعƔ علǏ المعلمة أǇ تجƥ أسلوƕا تواǀƼيا يراعي قƥراتǊ العǀلية وقƥراƨ Ƙمƥ ǊƑǚاƤل 

 ƖيرƱƤ يةƕار سلƛƈ يةƥرƽال ƾروƽال ǉƦǋ يراعي ƔسلوǕ اǌاعƕتƍ مƥع Ɣƕيتس ƥل وقƮƽال

Ƥيت ǁلƦل Ƙالوق ƘاƦ يƼ ǐوƺلي واللǀالع ǉنمو ƴتراج Ǐلƍ ǐƥƌت ƥل قƽƱال Ǐعل ƻو

ƖيرƱƤعكسية و ƝƑنتا Ǐلƍ ضيريةơية التƕالتر ǐƥƌت Ǉأ Ǉولياء مǕا.  

ƕǐǆǄƦال Ɩاƽاألو ƕƺرƴǄ  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 68 85,00 85,00 50,0 
Ǘ 12 15,00 15,00 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ:31 ƕǐǆǄƦال Ɩاƽاألو ƕƺرƴǄ  نعمƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ85%  Ƙƺلƕ يماƼ

 ǚƕ Ǉيƕة المجيƕم  %15نسǌتƕنس Ƙƺلƕ نعمƕ Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥل الجǚƤ Ǉم Ʋơǚن

85%  Ǐم علǌتƥمساع ƚيơ Ǉال مƽƱǕا Ǐير علƛƋضيرية تơية التƕالتر Ǉأ Ǉروƕيعت

تي يتعلمǌا ƕاǕقسام معرƼة اǕوقاƘ الƨمنية المƮƮƤة لمƤتلƻ النشاƱاƘ ال

ơيƚ يƲơǚ الƽƱل ƥƕاية اƤتƻǚ تنƲيم وقتƼ Ǌي Ʋل منƝǌ النشاƱ المƽتوÜ Ɵ التơضيرية

ǎرƤǕل اơوالمرا ƘوقاǕأ ƴارنة مǀالمƕ Ü راسيةƥاول الƥالج Ǐعل ƻيتعر Ɩول مرǕو Ʀƍ

الƛاƕتة والمƕ ƖƥƥơالƭƮơ اǕسƕوعية والموƨعة أيضا علǏ المواƥ الƥراسية ƥǀƕر 

 ƔمتناسǎرƤيانا أơراسة أƥيانا والơأ Ɣاللع Ǉيƕ.  

ƹير أƥƍ ǇراكǊ لموعƹ Ü ƥير أǇ اƽƱǕال ال يلتƨموƋƕ ǇوقاƘ واƖƥơ لتنƲيم وقتǌم

Ǌة لƕالنسƕ Ƙƕاƛ Ǌمعلمتƕ ǊƑاǀالت Üرسةƥللم ǊولƮو ƥمجرƕ ǇماǓة واơالراƕ الشعور ƚيơ Ü

Ǌل معلمتƕق Ǉم Ǌالƕǀواست ǊƽƮل ǊولƤƥو Ü Ǐقة علƥƕ لƽƱال ƻا يتعرǌمن Ǌتناول Ƙأوقا

كما ينتƲر وقƘ الراơة ƕشÜ ƻƺ "اللمجة " للوجƕاƘ الƽƤيƽة التي يƱلƾ عليǌا اسم  
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لينƱلƾ مƨ ƴمǊƑǚ نơو المرƟ والجرƼ ǐي Ƽناء المƥرسة Ƽالمرƕية تركƨ اǋتمامǌا Ƽي 

كيƽية مساعƖƥ الƽƱل علǏ معرƼة اǕوقاƘ الƨمنية ƕل وتنƲيمǌا مǚƤ Ǉل تơميل للƽƱل 

ƕالمƕاƥرƎƕ Ɩعتماƥ أسلوƔ المرونة ƻƥǋ ǇǕ المرƕية مǇ تعريƻ الƽƱل مسƌولية الǀيام 

وƍنما تƥƕأ Ƽي ƕ ÜاǕوقاƘ الƨمنية وتنƲيمǌا ال يعني ƕالضرورƍ Ɩلƨامƕ ǊنƲام Ʈارم

الƥƕاية ƕترǋ ǁامƫ مǇ الơرية للƽƱل ƛم تƥƕأ تƥريجيا ƕتƥơيƥ أوقاƘ معينة كتناول 

ƥما يتعوƥ الƽƱل علƦǋ Ǐا النمƱ مǇ وعنÜ الوجƕة والƤروƜ للعƼ Ɣي Ƽيناء المƥرسة

السلوǁ ويستǀر عليƕ ǊعƯ الشƐ تƥƕأ المرƕية Ƽي تنƲيم ƕعƯ اǕنشƱة الجماعية 

ƥيƥالج ǊƱوس ƴل مƽƱال ƻار تكيƲي انتƼ Ɩƥاعƕمت ƘوقاǕ ةǌالموج Ü ƥƥƮا الƦǋ يƼو

Ü تعمل المرƕية علǏ وضƱƤ ƴة تنƲيم اليوم ƕيǇ اǕنشƱة الجƥيƖƥ واǕنشƱة الموجǌة

Ǉ اǕنشƱة الƽرƥية والجماعية واǕنشƱة الơركية واǕنشƱة الǌاƑƥة ƥوǋƍ Ǉمالǌا وƕي

 ƾǚƱاالن Ǐلƍ وماƥ ل يميلƽƱال ǇǓ Ɩترƽال ǉƦǋ يƼ ركيةơل السيكوƽƱال ƭƑاƮƤل

 Ǌوميوال ت Ǌاتƕƹي رƕونل Ǌة لƕا مناسǋرƕالتي يعت ƘاƱتيار النشاƤي اƼ ريةơوال

ام الƽƱل علǏ ممارسة أنشƱة ơرƼ Ɩي لƦلǁ عنƥما تƲơǚ المرƕية ƍقÜƥ الشƮƤية

 ƻƥǌƕ Ɣقاء اللعƥƮتيار أƤاعل االجتماعي واƽة  للتƮرƽال Ǌي لƱة تعƽتلƤالم ǇركاǕا

Ƽي ơيǇ يƕ ƔǋƦعƯ .تنمية مǌاراƘ لƺوية ومƽاǋيم رياضية وعلمية وألعاƔ ترƕوية

ممǇ يǀللوǇ مǇ شǇƋ الترƕية التơضيرية وƥورǋا Ƽي  %15اǕولياء والƕالƺة نسƕتǌم 

مساعƖƥ الƽƱل علǏ معرƼة اǕوقاƘ الƨمنية سيما ƑƼة اƽƱǕال الƦيǇ نشƋوا Ƽي ƕيƑة 

Ǌوميول ƾƼسلوكية تتوا ƜƦتيار نماƤاإلƕ لƽƱلل Ơتسم Ɩررơاجتماعية مت Ü ǉƦǋ ƥنج ƥوق

ơيƚ يستجيƔ اǕولياء لكل Ü الƑƽة مǇ اƽƱǕال رƕما مǇ اƽƱǕال المƥلليǇ لǎƥ أولياǌƑم

ǇوƦƤم ويتǌƑناƕأ ƘاƕلƱمت  Ǐلƍ ƴيرج ƥق ǁلƦ يƼ Ɣƕم والسǌƑناƕأ Ǉيرية مكاƮم Ƙقرارا

لƦلƤ Ü ǁوǌƼم مƕ Ǉروƕ ƨعƯ الƮعوƕاƘ والعراقيل التي قƥ تƛƌر علǏ شƮƤيتǌم

يوƼروǇ لƦǌا الƽƱل كل المتƱلƕاƘ وال يتƤƥلوƼ Ǉي ơياتơ ǊتǏ وǇƍ أرتكƔ أعمال 

نǌم الوơيƥ ال يơơƮوǇ لƕ ǊعƯ المƽاǋيم مǇ منƱلƾ أنǊ اÜƕ وسلوكياƹ Ƙير مƕǀولة

 ƖرƤƋمت Ƙأوقا Ǐلƍ Ɣيلع ǉتراƼ ميةǋية أƈ Ǌوال يولي Ƙمية الوقǋل أƽƱال يتعلم ال ǁلƦل
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 Ƙيم الوقƲتن Ǐمعن ǁرƥو ال يǌƼ Ƙيƕر الƥاƺال ي ǎرƤأ Ǉياơوأ ǇياơǕا Ưعƕ يƼ اƥج

وƹالƕا ما يƤلƕ ƱيǇ أنشƱة الƕيÜ Ƙ والرƕ ƱƕيǇ متƱلƕاتƼ Ǌي الƕيƘ واǕقسام التơضيرية

وال يستجيƥ Ü Ɣرسة وقƥ يجƮ ƥعوƕة Ƽي التƋقلم مƨ ƴمƥ ǊƑǚاƤل الǀسموأنشƱة الم

   .لمرƕيتة

  الǆطƼ الƞǐƟƬ لƟǂروف

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

ǃƴǆ 65 81,25 81,25 81,25 
Ǘ 15 18,75 18,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 üدوƜ32  : روفƟǂل ƞǐƟƬال Ƽطǆم :الǌتƕنس Ƙƺلƕ نعمƕ Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉأ Ʋơǚن

81.25%  ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ18.75%  

ترجƴ أسƕاƔ تƛƋير  ƕ81.25%النƲر ƍلǏ النسƕة الƺالƕة للمجيƕيƕ Ǉنعم والƕالƺة 

ƻروơلل ƠيơƮال ƾƱا النǌوية سيما منƺل Ƙاراǌم Ɣاكتسا Ǐضيرية علơية التƕالتر Ü

ǎرƤǕا Ƙاراǌالم Ǐي شتƼ Ǌل عامل أساسي لتنميتƽƱة للƕالنسƕ ةƺاللƼ Ü ǉƥي التي تساعǌƼ

وتتƤƥل Ü علǏ التƽاعل مƴ اƤǓريǇ يستمƍ ƴليǌم ويركƔ الجمل ليوƮل أƼكارƍ ǉليǌم

 Ɩراءǀوال Ƴواالستما ƚيƥơال Ɩارǌوية كمƺل Ƙاراǌال مƽƱǕا Ɣريƥتƕ يةƕالمر

ومعرƼة تعاƕير Ü الستماƳ واكتساƔ المƽرƥاƘ الجƥيƕƖƥالنسƕة لمǌارƖ التƚƥơ وا.والكتاƕة

ومƽاǋيم وƦلƕ ǁتسمية اǕشياء والتعƕير عǇ اƼǕكار والمشاعر ونǀل اƥơǕاƚ كما يراǋا 

 ǉƦǋ Ǉيƕ قةǚالع ǁراƥƍشكال وǕا ƻتلƤلم ǐرƮƕال ƨالتميي Ǐعل Ɩرƥǀال ƨراƕƍل وƽƱال

ƻروơال ƜارƤلم ƠيơƮال Ʋƽوالتل ƘوƮوال ƖورƮالƕ شياءǕا Ƙوالكلما Ü Ʊƕا للرƥيǌتم

 Ǉأساسيتي Ǉعمليتي Ʊƕلر ǐرƮƕال ƨة والتمييơيơƮة الƕي الكتاƼ ƥركة اليơ Ǉيƕ) Ɩراءǀال

والتƚƥơ يعتƕر الوسيلة اǕساسية التي تكشƻ عǇ مǎƥ قƥرƖ الƽƱل علǏ  .)والكتاƕة
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 Ʃاسيơمشاعر وأ Ǐا علǌتƱواسƕ رƕالتي يع Ƙل الكلماǚƤ Ǉم ǉيرƹ ƴل مƮالتوا

 Ƙاƕƹقة ورƥƕ اǌƽƮشياء ووǕتسمية اƕ اǌالتي تعلم Ƙاƥرƽل المǚƤ Ǉا مǌاعƕإلش Ǐيسع

ومǋ Ǉنا يƥƨاƥ نمو المƮơول اللƺوǐ لƥيƼ Ǌي تكويǇ جمل تنمو ويƥƨاƥ تركيǌƕا تعǀيƥا 

يǀوم ƕتوجيÜ Ǌ وơتǏ تتمكǇ المرƕية مǇ معرƼة مǎƥ اكتساƔ الƽƱل ƥƕقة للƺة.لǎƥ الƽƱل

الƥقيǀة والتǚƱƕ ƚƥơقة مǚƤ Ǉل التعƕير عǇ موقƕ  ƻعƯ اǕسƑلة التي تنمي المƲơǚة

Ʀالتلمي ƻƥاƮي Ǉمعي Ü Ƙوالكلما Ƙاƥرƽالم Ǐǀيتل Ǉأ Ɣة سليمة يجƺيتعلم ل Ǐتơو

وأǇ تساعǋƥم علǏ التƚƥơ عما يريƥوƼ ǇعلǊ أو يريƥوǇ عملǌم Ü والتعاƕير ƕلƺة سليمة

Ɩرƛمتنا Ƙاƥرƽوم Ƙام جمل كاملة ال كلماƥƤاست Ǐم علǌتشجيعƕ.يرƹ  ولياءǕا Ưعƕ Ǉأ

ال ترǎ أǋمية للترƕية التơضيرية Ƽي تعليم  %18.75المجيƕيǚƕ Ǉ والƕالƺة نسƕتǌم 

ǎرƤǕا ƘواƦال Ǉوع ǊاتƦ Ǉير عƕالتع Ǐعل ǉƥة تساعơيơƮ ةƺل لƽƱال Ü ǚƛل مƽƱالƼ

 Ǉتكو ƥتكا ƻروơ Ǉم Ǉالتي يتكو ǁسيما تل Ƙالكلما Ưعƕ ƾƱي نƼ Ɩيرƕة كƕعوƮ ƥيج

ƕل وƼي ƕعƯ اơǕياǇ يتƽاƥاǋا الƽƱل Ü لǏ الƽƱل ترƥيǋƥا ǚƱƕقةمƥمجة مما يƮعƔ ع

Ǌة لƕالنسƕ سيƽن ƾƑل عاƛا تمǌنǕ Ü Ǐلƍ Ƙل للكلماƽƱال Ɣم اكتساƥع Ɣƕس ƴيرج ƥوق

وƦǋا ما يترÜ ǁ الƱريǀة التي تعتمǋƥا معلمتơ Ǌيƚ تمر ƕƕعƯ الكلماƘ مرور الكرام

ǉƦǋ Ü الكلماƼ Ƙي الوقƘ المناسơ Ɣيƚ ال تستƥعǏ مƛلÜ انƕƱاعا سلƕيا Ƽي ƦاكرƖ الƽƱل

 Ưعƕ ƾƱن Ǉم Ǉم التمكƥيسي عƑا الرǌƕƕس Ǉيكو ƥل قƽƱال ǎƥا لǌاتƦ ةƕعوƮال ƥنج ƥوق

 Ǉل يعاني مƽƱما الƕشكل سليم رƕ لجمل ǇياơǕا Ưعƕ يƼو Ƙالكلما Ưعƕ أو ƻروơال

لƦلǁ ال يتواƮل مƴ معلمتƍ ( ǊنƱǀاƼ Ƴي ƤƍراƜ الơروƻ ( أو التƋتƮ Ü ǉƋعوƕة سمعية

ǊƑǚمƨ علƼ Ċ  Ǉم ƥيƥالش ǊƼوƤ Ɣƕسƕ سمǀل الƤاƥ Ü Ǉم Ɣروǌال Ǐلƍ وماƥ Ƌيلج ǁلƦل

Ǌǌيواج ǐƦة المشكل الǌمواج Ü التي يعاني ƘاƕعوƮتراعي المعلمة ال Ǉأ Ɣيج ǁلƦل

  .منǌا ƕاعتماƥ أساليƥƕ Ɣيلة تơول ƥوǇ وضƴ الƽƱل Ƽي مƥ ƾƨƋاƤل الǀسم
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üواألشكا ǅاأللوا ǅǐƓ ƦǐǄالت  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 

Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

  

 üدوƜ33  :üواألشكا ǅاأللوا ǅǐƓ ƦǐǐǄالعينة : الت ƥراƼأ Ǉم Ǉيƕة المجيƕنس Ǉأ Ʋơǚن

 Ƹلƕ نعمƕ87.5%  ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ12.5% Ǉولياء أǕم اƲمع ƥǀيعت

 ǉكيرƽت ƨتجاو Ǐعل ǉƥتساع Ƙاراǌوم ƘراƕƤ Ɣي اكتساƼ ƨارƕ ورƥ ضيريةơية التƕللتر

ومǋ Ǉنا تتƤƥل المعلمة لتƺير سلوكǊ وتƼƥعƍ ǊلÜ Ǐ المƥơوƕ ƥالرƌية الشƮƤية لǖشياء

Ǌواسơƕ ة أساسيةƽƮƕ Ʊƕترت Ɩƥيƥيم جǋاƽم ƻاكتشا  ƴم Ǌاعلƽية وتƮƤالش ǊتƲơǚوم

Ʀƍ تعمل علǏ مساعƥتǌم علǏ التعƕير عƦ Ǉواتǌم ƕاستƥƤام التعƕير Ü اǕشياء Ƽي الƕƱيعة

الƽني كالرسم والنƘơ والتشكيل والموسيƻƥǌƕ Ǐǀ التعرƻ علƤ Ǐواƭ التعƕير الƽني 

ƾوƦوال Ʃوالملم Ǉي الشكل واللوƼ يرƺة التƲơǚوم ÜǏوما علƥ يةƕالمر ƨترك ǁلƦل 

Ǉمعي ƻموق Ǉير عƕا للتعǋتارƤالتي ي ƜƦالرسم والنما Ǐل علƽƱال Ɩرƥق ƨراƕƍ Ü Ƌتلج ƥوق

 Ǐا علǌاقƮلƍا وǌƮǀوأشكال ي ƜƦنماƕ يامǀلل ƾل الورƛم Ǐشت ƘاماƤ Ǐلƍ ية أيضاƕالمر

ومǇ اǕشياء المǌمة التي تƺرسǌا المرƕية Ƽي نƽسية اƽƱǕال أƛناء قيامǌم .كراساتǌم

 ƥالرسم وتجسي Ʊنشاƕ شكالǕوا ǇواǕيم اƕ ƨالتميي Ǐم علǌتƥسية معينة مساعƥنǋ أشكال

يƛرƕƤ ǐراتǌم ويمكنǌم مǇ اإلƥƕاƼ Ƴي التعƕير عǇ أنƽسǌم وأƼكارǋم وأơاسيسǌم ƕشكل 

ǐƥرƼ Ü ǁشراƍ لǚƤ Ǉم Ǌييمǀم وتǌنتاجƍ Ưل لعرƮƽي الƼ م مكاناǌل ƭƮƤت ǁلƦل

Ư التي تǀيمǌا المƌسساƘ اǕولياء لƳǚƱǘ علǏ أعمال أƕناǌƑم مǚƤ Ǉل المعار

 Ʊي نشاƼ كمơالت Ǐم علǌƑناƕأ Ɩرƥق ǎƥاء مƕǓا ƻنا يكتشǋمعينة و Ƙاƕي مناسƼ التعليمية

ومعرƼة ǉƦǋ .الرسم والتنسيƕ ƾيǇ اǕلواƕ Ǉل والتمييƕ ƨينǌا وƕيǇ اǕشكال الǌنƥسية
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وƤاƮية كل منǌا ومتǏ تستعملǌا كǇƋ يلوÜ Ǉ اǕلواǇ واǕشكال الǌنƥسية وƕƱيعتǌا

 Ʃر للشمƽƮǕا Ǉواللو ǇاƮƹǖني لƕال Ǉواللو ƾوراǖضر لƤǕا Ǉاللوƕ Ɩل الشجرƽƱال

وơيǇ تسƋل الƽƱل يجيƕ ǁƕكل ǀƛة عǇ التناسƕ ƾيǇ اǕلواƕ Ǉل ويوضƠ لƕƱ ǁيعة 

اǕشكال الǌنƥسية Ƽي الƕƱيعة ƼالƽƱل ǋنا يƥرǁ تماما الƥǀرƖ علǏ التمييƕ ƨيǇ الشكل 

Ǉواللو Üاقي اƕ رƲة نǌوج Ǉم أما عǌتƕة نسƺالƕوال ǚƕ Ǉيƕاء المجيƕ12.5إل%   Ǉوƥǀيعت

أǇ الƽƱل ال يمكنǊ أǇ يميƕ ƨيǇ اǕلواǇ واǕشكال Ƽي ǉƦǋ المرơلة ǇǓ مƥاركǊ العǀليـة 

Ƽي Ʊور النمو ƼالƽƱل يǀلƥ مرƕيتƼ Ǌي التلويǇ ورسم اǕشكال ƥوǇ أǇ يƥرǁ العǚقة 

مرƖ لǉƦǌ العملية مǇ قƕل المرƕية ورƕما يرجƴ السƍ Ɣƕلƹ ǏياƔ المتاƕعة المستƕ Üينǌما

 Ǐعل Ɩƥالمساع Ǐلƍ ايةƥƕ Ɯتاơضيرية يơقسام التǕل اƤاƥ Ʀميǚالت Ǉم ƥƥع ƥتواج Ɣƕسƕ

ǇريƤǓا ƴاعل مƽالت Ǐعل Ǌتƥومساع ƻƮل الƤاƥ واالستمرار ƻالتكي Ü اƦǋ رƕيعت ƥوق

ال يوليǌا النشاƱ مǇ اǕنشƱة الترƼيǌية التي يƤتارǋا الƽƱل ƕنƽسǊ أو يتركǌا ƼالƽƱل 

أǋمية كتلǁ النشاƱاƘ المنƲمة والتناوƕية التي ينجǋƨا الƽƱل تƍ Ƙơشراƻ المرƕية ƕل 

ƘاƱالنشا ǉƦǋ يلƥل لتعƤƥوتت Ü اǌيا يمكنƼوقا جماليا كاƦ ǁية ال تملƕالمر Ǉما تكوƕور

لƦلǁ يƲơǚ الولي عƥم Ü مǇ متاƕعة مǎƥ تناسƾ اǕلواǇ واǕشكال وكيƽية التمييƕ ƨينǌا

Ǌ علǏ التمييƕ ƨيǇ اǕلواǇ واǕشكال ƕالرƹم مǇ مرور وقƱ Ƙويل علǏ التơاƾ قƥرƖ اƕن

  .اƕنƕ ǊاǕقسام التơضيرية

  اǗستǄاƱ لƫƬƾǂ وتردǐدǉا

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 65 81,25 81,25 81,25 
Ǘ 15 18,75 18,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 üدوƜ34  :اǉدǐوترد ƫƬƾǂل ƱاǄستǗا:  Ǉم Ǉيƕة المجيƕنس Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

 Ƹلƕ نعمƕ العينة ƥراƼ81.25أ%  ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ18.75 %  سرƽوي
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اǕولياء سƔƕ اǋتمام اƽƱǕال ƕالƭƮǀ وترƥيǋƥا ƍلƥ Ǐور المرƕية Ƽي اǕقسام 

ƋƕسلوƔ مشوƾ للتǚميƦ مǚƤ Ǉل اƤتيار قƦƍ ƭƮ تǀوم ƕسرƥ الÜ ƭƮǀ التơضيرية

 Ǌعلي Ÿا ǏلƮ الرسول Ɩسير ǐالتي ترو ƭƮǀا الǌل سيما منƽƱال ǁي سلوƼ Ɩرƛƌم

وترعرƼ Ƴي كنƻ جÜ ǉƥ كيƻ ولƥ وعاƫ يتيماÜ وسلم Üوتركƨ علǏ سرơ ƥياتǊ كاملة

Ǌوأعمام Ü يةƮƤش Ǐر علƛƌلم ي ǁلƦ Ǉأ Ʀƍ اƥكر جƕم Ƙي وقƼ Ǌأسرت Ǉناơ ƥǀƼ ƻوكي

Ü والƼ ƾƥƮي كǚمÜǊ الرسول الكريم Ƽي تعلم مكارم اƾǚƤǕ كالمơاƲƼة علǏ اǕمانة

ǉرƺƮ Ʀمن Ɩƥاƕمل والعƋللت Ǌƕơو Ü يةƮƤش Ǉم Ɣالجوان ǉƦǋ Ǐية علƕالمر ƨتركي ǇǕو

تعلم اƽƱǕال الƤلƾ الǀويم واǚƤǕقية الơسنة وتتجسƥ لƥيـǊ قيمة ) ƭ(الرسول الكريم 

كما تعلمƕ ǊعƯ الƭƮǀ التاريƤية .التƽاني Ƽي العملالƾƥƮ واǕمانة واإلƭǚƤ و

ƘياƮƤالش ǉƦǌامة لǌال ƻالمواق Ǐعل ƨل التركيǚƤ Ǉم ƘياƮƤالش ǉƦǌƕ ǊƼلتعر Ü

 Ɩورƛالƕ اǌاسم Ʊƕية يرتƮƤش Ǐعل ƨترك ǇƋك Ǌاسم Ǐال ينس Ǐتơ ǊوالتƱƕ ƥليƤوت

ة مǚƤ Ǉل الجƨاƑرية مƛل الشǌيƥ مƕ Ǉƕ ǏƽƱƮولعيƥ وƥورƼ ǉي تǌيƑة للƛورƖ التơريري

مساǋمتƼ Ǌي ƍنجاƟ الƛورơƕ Ɩر مالÜ Ǌوكيƻ كاǇ لǉƦǌ الشƮƤية ƥور Ƽي تجسيƥ قيم 

Ʃƽالمال والنƕ ارƛاإلي ÜǊلǚǀأجل است Ǉية مơرجة التضƥ Ǐلƍ ǇƱالو Ɣơو. ǊƼتعر ƥوق

ƕ ÜشƮƤية الشǌيƥ أơمƕƨ ƥانة مǚƤ Ǉل الشعر الملơمي للشاعر الجƨاƑرǐ مƨ ǐƥƽكريا

ا لمعرƼة المƨيƥ مǇ الǇǓ ƭƮǀ ما روتǊ المرƕية مǇ وتجعل الƽƱل متشوقا ƥوم

Ɩيرƛك Ƙاƕي مناسƼ Ǌيƥوال ƴمسام Ǐا علǋƥيƥرجة ترƥ Ǐلƍ لƽƱا الǌƲƽơ ƥق ƭƮق Ü

 ƘياƮƤش Ǐعل ƻوسلم كما يتعر Ǌعلي Ÿا ǏلƮ ƥمơالرسول م Ɩسير ƻيعر ǉتراƼ

ơا الƦǋ ةƕمناس ƻل ويعرƕ ǊيƼ ƘرǌƲ ǐƦي الƤالتاري ƚƥơالƕ اǌƱƕية ويرƤتاري ƚƥ

Ɩوǀƕ Ǌعن ƴƼاƥوي Ü ارƺƮال ǊوانƤة إلƮǀال ǉƦǋ روايةƕ ومǀي Ǌأن ǁلƦ Ǐل علƥومما ي

 ƘياƮƤالش ǉƦǋ سماءƋƕ مǌيƥوينا Ǌوأقران ǊوتƤƍ Ǉيƕ رامياƥ سيماǀة تƮǀوار الƥسم أǀوي

كما يƥǀم لǌم اƥǕواÜ Ƙ ويعƱيǌم ƥورا يتناسƔ والشƮƤية التي سيǀوم ƥƕورǋاÜ التاريƤية

ƥǀل التي يعتƑوالوسا  ƚƥواơو ƻي مواقƼ ƘياƮƤا الشǌمتƥƤالتي است ǁتل Ǉة مƕا قريǌأن

ومƛ Ǉم نƲơǚ علǏ الƽƱل تعلمǊ لتعاƕير ومƽاǋيم جƥيƖƥ تساعǉƥ علǏ .تاريƤية معينة
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ƕل ويركƨ الƽƱل ويƦƕل مجǌوÜ ƥ التơليل واالنتƕاǉ لكل ơركة وكلمة تنǌǀƱا المرƕية

لƥǀرƖ علǏ اإلنƮاƍ Ƙال أƕ ǇعƯ ليتاƴƕ ويǌƽم ما تǀولǊ المرƕية عƱ Ǉريƾ تƱوير ا

 ǉƥتساع ƥق Ɩƥيƥج Ƙل تعلماƽƱال Ɣكساƍ يƼ ضيريةơية التƕور الترƥ Ǉروƥǀولياء ال يǕا

سيما مǚƤ Ǉل ترƥيǉƥ لما تعلمǊ مǇ معلمتǊ مǇ أناشيƥ وسور Ü علǏ التƽاعل االجتماعي

ء أơ Ǉيƚ يرǎ اƕǓاÜ وقƭƮ تơكيǌا المرƕية لƽƱǖالÜ قرƈنية وأơاƥيƚ نƕوية شريƽة

ƴالواق Ǉر عƕال تع ƥالتي ق  ƭƮǀال Ưعƕ Ǉلوǀم ينǌƑناƕأ Ü Ǐلƍ ƭƮǀال ǉƦǋ ل تميلƕ

وقƥ يكوǇ لÜ ǉƦǌ اǕساƱير الƥǀيمة التي تƕتعƥ كل الƕعƥ عǇ المستوǎ العǀلي ƕǕناǌƑم

ƤاƮة Ƽي تجسيƕ ƥعƯ الشƮƤياǕ Ƙشكال Ü الơكاياƘ أƛر سلƕي علǏ سلوǁ أƕناǌƑم

Ʃيوانية أو العكơ ÜƳو النوǋو  ƥعيƕال ǎƥالم Ǐلƍ ǊورتƱƤ ƥتمت ǐƥال Ü ƠƕƮي ƚيơ

Ü أǐ التوǋم ƕوقوƳ أشياء ƹير مƕǀولة Ƽي الواقÜƴ الƽƱل مياال للƤيال الƺير العلمي

وتƠƕƮ كل التعاƕير التي أكتسǌƕا ال تعƕر Ƽعǚ عǇ مشاعرǉ وأơاسيسǊ وعواƕ ǊƽƱل 

لƦلǁ .المƥرسة تعƕر عǇ عالم وǋمي ƹامƯ ومǌم ƕالنسƕة ƍليǊ وǕسرتǊ وأقرانƼ Ǌي

يǐƥƕ اǕولياء تƤوƼا مƕ ǇعƯ الƭƮǀ التي يرǋƥƥا مơ ǇيƤǓ Ǉر وƱƤورƖ ترƥيǋƥا 

ǇقراǕوا ƖسرǕا ƴمسام Ǐعل.  

ƕǂƏاألس Ɲطر Ǎǂع Ɣدرƾال  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 
ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ:35  ƕǂƏاألس Ɲطر Ǎǂع Ɣدرƾور :الƥ ضيريةơية التƕللتر Ǉولياء أǕر اƕيعت

 Ɩرƥǀنعم والمƕ Ǉيƕالمجي ǉا االتجاƦǋ لƛلة ويمƑسǕا ƟرƱ  Ǐل علƽƱال Ɩƥي مساعƼ امǋ

Ƽي المǀاƕل يƕ ƔǋƦعƯ اǕولياء وعǋƥƥم قليل ƍلǏ نƽي ƍمكانية تƛƋير  %91.25نسƕتǌم 
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 Ǌتƕما نس ǉا االتجاƦǋ لƛلة ويمƑسǕا ƟرƱ Ǐل علƽƱال Ɩرƥي قƼ ضيريةơية التƕالتر

أما المƌيƥيǋǕ Ǉمية الترƕية التơضيرية ǌƼم يعتƥǀوǇ أǇ ما تƥǀمǊ المرƕية .8.75%

للƽƱل مǇ نشاƱاƘ اللعƔ والرسم والموسيǏǀ  يساعǋƥم علǏ تơرر Ʊاقاتǌم اإلƥƕاعية 

ơيƚ تعمل علƼƥ Ǐعǌم الكتشاƻ المعارƻ التي ال Ü ةƼي التعƕير عƦ Ǉواتǌم ǀƛƕة وơري

أو علǏ اǕقل تجعلǌم يسǌموƼ Ǉي اكتشاǉƦǋ ƻ المعارÜ ƻ يستƱيعوǇ االستƺناء عنǌا

ومǋ Ǉنا تشجƴ المرƕية اƽƱǕال .والمساǋمة Ƽي الǀراراƘ الƽاعلة Ƽي ơياتǌم المƥرسية

ƥيم المتǋاƽكار والمƼǕا Ưعƕ ƥم لتجسيǌينƕ يماƼ ةƛƥاơالم Ǐمعلǌينƕ يماƼ اولة Ü Ƌنا يلجǋو

 Ǉية وعƮƤم الشǌوالơول أơ Ưعƕم الǌعضƕ Ǐلة علƑسǕا ƟرƱ لƥاƕت Ǐلƍ الƽƱǕا

ƕعƯ اǕشياء التي تƛير انتƕاǌǋم ƕمناسƕة تعامǚتǌم مƴ اƤǓريƥǀƼ Ǉ يƱرƟ الƽƱل أسƑلة 

كما يƱرƟ أسƑلة ƤارÜ Ɯ ويلƠ علǏ ضرورƖ اإلجاƕة عليǌاơ Üول ƕعƯ اǕمور الƕƺية

Ʃرƥا الǌƕروƹو Ʃالشم Ʒوƨƕ ولơ الƌس ƟرƱي ǇƋك Ü Ǉع ǊƑǚمƨ Ɣياƹ Ɣاƕوأس

 ǉƦǋ ƨيتجاو ƥوق Ʃرƥال Ƴول موضوơ ǊƑǚمƨ Ǉة عƕالنياƕ لةƑأس ƟرƱي ƥسم كما قǀال

 ƖƨǌجǕا ǉƦǋ ة عملǀريƱو Ƙيونية واالنترنيƨƽالتلي Ɲرامƕال Ưعƕ Ǉع ƚƥơلة ليتƑسǕا

ƥǀƼ نجÜ ƥ علميǇ واǕولياء علƥơ Ǐ سواءوƹيرǋا مǇ اǕسƑلة التي قƥ ال ينتƍ Ǌƕليǌا الم

 Ǉة مƕر اإلجاƲر وينتƤƈ الƌس ƟرƱي Ǐتơ الƌس Ǉي مǌال ينت Ʀƍ لةƑسǕير اƛل كƽƱال

Ǌيƥووال Ǌسواء.معلمت ƥơ Ǐعل Ü ƥالرƕ مǌلتƑسǕ Ɣا لم يستجƦƍ الƽƱǕا Ǉم Ƴا النوƦǋو

ليسƘ مơل قƥ تجعل الƽƱل يƋƕ Ʃơلم نƽسي عميƾ وأǇ أسƑلتÜ Ǌ عليǌا وƍعƱاǌƑا أǋمية

Ǌيƥووال Ǌتمام معلمتǋا Üǚƕǀلة مستƑسǕا ƟرƱ Ɣويتجن Ǌسيتƽتنكسر ن ƥǀƼ Ü Ǉأ Ɣيج ǁلƦل

ǊلتƑأس Ǉع Ǉر اإلمكاƥق Ɣتجي Ǉية أƕاول المرơت Ü ǁتر Ɩضرورƕ ǊامǌƼƍ اولơوت

الƽرƮة لƨمƼ ǊƑǚي ƱرƟ اǕسƑلة أو تعƥ الƽƱل ƕاإلجاƕة عǇ أسƑلتƼ Ǌي المراƘ الǀاƥمة 

  .Ǌǋ نơو نشاƱاƘ أƤرơƕ ǎيƚ ال يƕ Ʃơنƽورǋا منǊوتơاول تƺيير اتجا
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ƖǐƓال Ǐƺ ƕƏاطƢال Ɩاǐوكǂاد السƾتǆا  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 ǃƽر üدوƜ:36  ƖǐƓال Ǐƺ ƕƏاطƢال Ɩاǐوكǂاد السƾتǆول  :اƥل الجǚƤ Ǉم Ʋơǚن

Ƽي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕيǚƕ Ǉ  %87.50أǇ عƥƥ المجيƕيƕ Ǉنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

ورƕما يرجƴ السƼ Ɣƕي تƋكيƥ اǕولياء علǏ تƛƋير الترƕية التơضيرية Ƽي 12.5%

التƛƋير ƍلǏ جوانǋ Ɣامة  سلوكياƘ اƽƱǕال ơيƚ تƛƌر ƼيǊ المرƕية ƥƕرجة كƕيرƖ يمتƦǋ ƥا

Ƙالوق ƘاƦ يƼ ƴوالمجتم ƖسرǕليشمل ا ƴأوس ƾاƱن Ǐلƍ اǋيرƛƋت ƥيمت ƥوق ǊيتƮƤي شƼ Ü

 ƾرƱكير وƽالت ƾرƱ لƛة االجتماعية السليمة مƑالتنش Ɣل أساليƽƱال Ǉيǀتل Ǐلƍ ةƼاإلضاƕƼ

ƾƨالر Ɣاكتسا ÜةƽتلƤالم ƻيم والمعارǀوال Ƙاǋاالتجا Ǉوتكوي Üتعلم ƾرƱ ƥكما تمت 

كما تعلم Ü وتƺرƼ Ʃيǌم روƟ االعتƨاƕ ƨمعتƥǀاتǌم وكيƽية الƦوƥ عنǌاÜ الƽنوǇ الجميلة

والتي Ü الƽƱل أساليƔ نƥǀية تساعǉƥ مستǚƕǀ علǏ تنǀية وسǊƱ مǇ العناƮر الƺير Ƽاعلة

 ƴالمجتم ƘاƕلƱة لمتƕير مناسƺاالجتماعي وال ǊƱل وسƤاƥ لƽƱال Ƙاجاơ ƾǀơت ƥلم تع

ǉرƮيعة عƕƱو Ü تعلم ǇǓ ييرƺت ƚاƥơƍ Ǐعل ƴة يشجǀƑير الƺال Ƙالسلوكيا ƥاǀل انتƽƱال

Ƽي التƤلƭ مƕ ǇعƯ العاƥاƘ والمعتƥǀاƘ والǀيم التي لم تعƥ تƾǀơ أƥǋاƻ ترƕوية 

ƴوالمجتم ƥرƽال ƥيƽت Ɩƥيƥج Ƙاƥوعا Ƙاǋيم واتجاǀƕ اǌقسام .وتعويضǕي اƼ لƽƱوال

عǇ سلوكياƘ معينة تكوǇ  التơضيرية وǋو يلعƔ أو يǀوم ƕنشاƱ معيǇ يعƕر Ƽي الǀơيǀة

ǇƦƍ Ǉوƥƕ يتكلم ǇƋسم كǀالƕ ǊƑǚمƨو Ǌمعلمت Ǉم ƥاǀل انتơم Ü Ǉوƥ Ǌمكان Ǉوم مǀأو ي

أو يتلƕ Ʋƽكلماƹ Ƙير مƕǀولة ترƕويا يتعرƯ الƽƱل ƍلǏ توجيǊ مǇ قƕل معلمتƥ Ü Ǌاعي

لتƽاǐƥ تكرار Ʀǋا السلوǁ ويǀوم ǋو ƥƕورƕ ǉتơƮيǉƦǋ Ơ المƽاǋيم والتعاƕير التي 
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Ʀƍ نƲơǚ عليƕ Ǌروƨ الروƟ النƥǀية لƥيǌ Ü Ǌا وينǀلǌا ƍلǏ الƕيƮƕ ƘورơƮ ƖيơةأستƥƤم

 ƴأو م ǊوتƤƍ ƴسواء م Ƙيƕل الƤاƥ ةƑƱاƤال Ƙالسلوكيا Ưعƕ ƠيơƮاولة تơي مƼ

Ǌيƥوال Üرسةƥالمƕ Ǌقا مما تعلمǚƱان Ü قةƥƕ Ǌأسرت ƥراƼأ Ƙيرا سلوكياƛك Ʋơǚي ǉتراƼ

Ʊأعمال ونشا Ǉم Ǌƕ Ǉوموǀكل ما ي ƴƕسيما ويت Ƙالسلوكيا ǉƦǋ ƥǀل وينتƤƥليت Ƙا

ومشاƖƥǋ التلƽاƨ وانتǀاƥ اƔǕ المƕ ǇƤƥاعتƕارÜ ǉ كƱريǀة اǓكل والنƲاƼـةÜ الƤاƑƱة منǌا

ƖيرƱƤ Ưي أمراƼ Ǌل Ɣƕويتس ǉƥوال ǐƥƌي ƥق Ɛسي ǁسلو.  

 ǐƦور الƥالƕ ةƱƕة والمرتơيơƮل المشاعر الǀم نƥي عƼ Ǌأسرت ƥراƼأ ƥǀكما ينت

كما نƲơǚ علǏ الƽƱل ƨياƍ ƖƥنتǀاƥاتǕ ǊسرتǊ .لتي ينتƲر الǀيام ǌƕايƥƌيǊ والواجƕاƘ ا

لƦلǁ تتسم شƮƤية الƽƱل ƕالÜ ƾƥƮ وأقرانǊ كلما أơسƕ Ǉعƥم ƾƥƮ النوايا والمشاعر

Ƙاǋيم واإلتجاǀال ǉƦǋ ييرƺلت ǎرƤل عوامل أƤƥمانة مالم تتǕوا.  

ƨال تتجاو ǐƦليل الǀم الǋƥƥع Ǉم مƹالرƕولياء وǕا Ưعƕ Ǉير أƹ  Ǌتƕ12.5نس% 

ƍال أنǌم يعتƕروƥ Ǉور المرƕية Ƽي اǕقسام التơضيرية ƹير مجƕ ǐƥسƔƕ الƥور التلǀيني 

ơ Ü Ʀƍيƚ ال تعمل علƥơƍ Ǐاƚ تƺيير ǀơيǀي Ƽي شƮƤية الƽƱلÜ الǐƦ تǀوم Ǌƕ المرƕية

Ƙة كانǌج ǐƍ Ǉر مƥƮي ǁل لكل سلوƕǀوما متƥ ǊƲơǚن Ü وال والƕǀسلوكا م ǉرƕويعت

رƕما يرجƦ ƴلƍ ǁلƤ Ǐوƻ الƽƱل مǇ رƼ Ɩƥعل Ʋơǚ Üة أو انتǀاƨƍ ƥاءǉيǐƥƕ الƽƱل أية م

 ƥق ǁا السلوƦǋ Ǉلكو ǇقراǕا Ǉيƕ يماƼ مƥاƮت Ǐلƍ ǐƥƌي ƥوق Ǌولǀما سي ǉتجا ǇريƤǓا

Ưعƕال ǎƥيا لƥر عاƕيعت Ü ǁرƥال ي ǊنǕ اǌلơير مƹ يƼ لƽƱال Ƙاƥاǀانت Ǉتكو ƥكما ق

ǁالسلو Ǉم Ʊا النمƦǌية لǀيǀơال ƥعاƕǕا Üو Ǌأقران Ǉير مƛالك ƴتراج Ǐلƍ ǉƥاǀانت ǐƥƌي ƥق

عǇ مƮاƕơتǊ لƦلǁ يتƲƽơ الƽƱل Ƽي ƥƕƍاء رأيǊ تجاǉ ممارساƘ سلوكية معينة وƼي 

  .مواقƛ ƻاƕتة
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 ƕالطاع ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال:  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 74 92,50 92,50 92,50 
Ǘ 6 7,50 7,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ37  : ƕالطاع ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال:  Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

 Ƽ7.5%ي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕيǚƕ Ǉ   %92.5مـ أƼراƥ العينة ƕنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

ويƽسر اǕولياء ƍجاƕتǌم ƕنعم العتǀاǋƥم الجاƨم ƕتƛƋير الترƕية التơضيرية Ƽي تƺيير 

Ü وƹير واعية ƍلǏ سلوكاǋ ƘاƼƥةƹ Üير مضƕوƱةÜ سلوكاƘ أƕناǌƑم مǇ سلوكاƘ تلǀاƑية

ơيƚ يƲơǚ اǕولياء Ʀǋا Ü تتميƱƕ ƨاƴƑ اإلنضƕاƱ  واإلمتƛال للنƲام العام ƥاƤل المƌسسة

 Ǐعل ǐƥاƕير الƛƋالتƖيرƛم ƻي مواقƼ عالƼأ ƥوƥم ورǌاعاتƕƱان Ü  يةƕتعمل المر ƚيơ

Ü Ʀƍ المستوơاƖ مǇ عǀيƥتنا اإلسǚميةÜ علǏ تعليم اƽƱǕال ƕعƯ الǀيم النƕيلة والمƛل العليا

وتلǀنǌم أساليƔ تجسيÜ ǉƦǋ ƥ تساعǋƥم علǏ معرƼة أركاǇ اإليماǇ الƛاƕتة والơƮيơة

 Ÿاعة اƱياتنا اليومية كơ يƼ ǇركاǕا ƾيƥƮوالت ƖيرƺƮو Ɩيرƕي كل كƼ Ǐتعال

Ǌانيتƥơوƕ Üالجنة والنارƕ Ǉواإليما Üƻير و المعروƤعمل ال Ǐم علǋƨƽơوت Ü مƛ Ǉوم

 ǊتƋلتنش Ɣير الجو المناسƼتو Ǉع Ǉوالƌما  مسǋارƕاعتƕ Ǉيƥاعة للوالƱم قيم الǌيƼ Ƴرƨت

عǇ كل  وترعرعƼ Ǌي Ʋل المƕơة واǕلƽة وتوƼر لǊ أسƕاƔ السعاƖƥ واالǋƥƨار ƕعيƥا

كما تƨوƥ الƽƱل ƋƕساليƔ المعاملة الơسنة للوالƥيǇ كعƥم رƮ ƴƼوتƼ Ǌي Ü متاعƔ الƥنيا

والتƍ ƚƥơليǌا ƔƥƋƕ ولƻƱ وتơيتǌما Ƽي الƕƮاƟ والمساء وتƕǀيلǌما قƕل ơ Üضرتǌما

ǉƥعƕالنوم و Üاجةơال Ƙما وقǌل Ɩƥيم المساعƥǀما وتǌتơرا Ǐر علǌوالس Ü يƼ ƥǌل الجƦƕو

ر أƥ Ǉور المرƕية ال يتوقƻ عنƨ ƥرƳ قيم الƱاعة الو الƥية ƕÜل ƹيÜ سƕيل ƍرضاǌƑما

تتعǋƥا ƍلƱ Ǐاعة ولي اǕمر كاƢǕ الكƕير واƘƤǕ الكƕيرƖ والعم والعمة والƤال والƤالة 
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والجƥ والجƕ Ɩƥاعتƕارǋما يمƛلوƮ Ǉلة رơم أوǏƮ اŸ تعالƕ ǏالتواƮل معǌا واơترامǌا 

العوƨ والمرƯ وناƕƑاƘ الǋƥر جميعǌا كما  وتƥǀيم يƥ المساعƖƥ لǌم جميعا Ƽي ơالة

 Ǌوأقران Ǌأسرت ƥراƼǕو Ǌيƥلوال Ǌية معاملتƽي كيƼ Ƙاƥواإلرشا ƠƑاƮالن Ưعƕƕ ǉƥوƨت

 ƘơƕƮوأ Ƙيرƺم تǌƑناƕأ Ƙسلوكا Ǉولياء أǕا Ʋơǚي ǁلƦا لǌارجƤرسة وƥل المƤاƥ

Ǌأسرت Ǉل مƽƱا الǋاǀمور التي يتلǕاعة لكل اƱترام والơǚل ǚر ميƛأك ÜǕ ǊولƤƥ ƥعƕ Ǌن

ويƥƕأ يكتسÜ Ɣ اǕقسام التơضيرية ƥƕأ يميƕ ƨيǇ أساليƔ التنشƑة الơƮيơة والƤاƑƱة

ǇريƤǓا ƴالتعامل م ƾرƱ Ü لƤاƥ ƥرƼ ا كلǌتلơاالجتماعية التي ي ƨالمراك Ǉيƕ ƨويمي

 Ǌƕيلع ǐƦور الƥاالجتماعي أو ال ǉƨمرك Ɣƕسƕ اعـةƱترام وơا Ǉم ǊƕلƱوما يت ƴالمجتم

كƔƋ ومسƌول Ƽي ƦاƘ الوقƘ وأƛر ǉƦǋ الƱاعة علǏ سلوكاƘ أƼراÜ ƥ مƼƴي Ʀǋا المجت

ƴالمجتم.  

ƕينما يƔǋƦ الƕعƯ ممǇ ال يعتƕ ƥǀمساǋمة الترƕية التơضيرية Ƽي ƨرƳ قيم 

المتميÜ ƨ الƱاعة Ƽي الƽƱل ƕسƔƕ الƮعوƕاƘ التي تعترƯ المرƕية Ƽي تنشƑة Ʀǋا الƽƱل

جǉƥ مشاكسا يƮعƔ ترويضƥ ǊاƤل وƼي ƕعƯ اơǕياǇ تƕ ÜالمƨاƜ المتǀلƔ والعƕƮي

 ƥوجو Ǉوƥƕ Ǌاسيسơوأ ǉمشاعر Ǉير عƕي التعƼ يةƑاǀالت Ǐعل ƥتعو ƥق Ǌرسة لكونƥالم

ضاƥ Ʊƕيني أو اجتماعي  يƥ  ƥơوǇ الǀيام ǉƦǌƕ السلوكاƘ لƦلǁ تƥƱƮم المرƕية ƕمƛل 

ǉƦǋ Ǉ اǕساليƔ أƛناء تعاملǌا معơ Ǌيƚ ال ينƮاƳ الƽƱل لǖوامـر والنواǋي الƮاƥرƖ م

يعامل اƤǓريǇ مǇ منƲور تƮورǉ الƤاÜ ƭ أǐ جǌة كانơ Ƙيƚ يتكلم كيƽما شاء

Ü وتƕليǌƺا لƱǖراƻ اƤǕرÜǎ لتƥǀير العǚقاƘ االجتماعية يƤلƼ Ʊي ƥƮƍار اơǕكام

يتعرƥ Ưوما للتوƕيƣ مƱ Ǉرƻ أسرتǊ وƨمǊƑǚ لǀيامƕ ǊسلوكاƘ مرƼوضة اجتماعيا 

مما قƥ يƍ ǐƥƌلǏ تمرǉƥ علÜ Ǐ علǏ التلƽاƨ سيما وقƥ يتƛƋر الƽƱل ƕما يشاÜǉƥǋ وǀƛاƼيا

 Ǌسƕơ أو ǊعتƱاǀكم Ǌي منƕسل ƻولياء موقǕا ƦƤرجة يتƥ Ǐلƍ Ǌيƥوال Ǐم وعلƑاǀال ƴالوض

Ǌوجيران ǊƑǚمƨ ƴيتمƕل الƤاƥ مشاكل Ɩارƛƍ ǐƥاƽلت Ƙيƕي الƼ.   
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ǃتراƟǗا ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 ǃƽر üدوƜ38 :ǃتراƟǕا ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال:  Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

   Ƽ12.5%ي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕيƕ87.50%  ǚƕ Ǉنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

 ƔǋƦي Ʀƍ يرƛƋال والتƽƱǕة اƑي تنشƼ ضيريةơية التƕير الترƛƋم لتǋسيرƽي تƼ ولياءǕا

Ƽي سلوكاتǌم ǇǓ المرƕية Ƽي ǉƦǋ اǕقسام تعمل جاƖƥ علǏ مساعƥتǊ علǌƼ Ǐم قيم 

وƦلƕ ǁضƱƕ النمو االنƽعالي لǎƥ الƽƱل ƕالمواƨاƖ مƴ نمو السلم الƤلǀي لƥيÜ Ʀƍ Ǌ مجتمعة

Ʀƍ يƥƕأ ƥƎƕراǁ المواقƻ التي Ü يشعر Ǌƕ اƤǓروǇيركƨ الƽƱل ƥوما ƕرǌƼ Ʊƕمƕ Ǌما 

ǇريƤǓرضا ا ǊعالƼوأ ǊاتƼرƮل تƕاǀما يƥترام عنơر واإلƤƽة والơالراƕ الشعور Ɣƕتس Ü

ǊعلتƼ Ʃا استنكر الناƦƍ ǐƨƤالƕ يشعر ǉترا ǁلƦل Ü Ǌيƥل تنمو لƽƱال Ǉأ Ʋơǚنا نǋ Ǉوم

 Ǉيكو ǁلƦل ǇرييƤǕعال اƼأ ƥوƥل رǚƤ Ǉم Ǌسƽويم نǀت Ɩرƥيم قǀال ǉƦǋ يلƛتم Ǐرا علƥقا

 Ǌقية لمجتمعǚƤǕل .والمعايير اƽƱال ƴƼƥ Ǐية تعمل علƕالمر Ǉأ Ʋơǚنا نǋ Ǉوم

للمساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم أǚƤقية عالية ƥاƤل أسرتǊ وƼي وسǊƱ المƥرسي ƼالƽƱل يتƛƋر 

 Ɣة أو تجنƕاƛƍ Ǉا مǌعن Ɲي ضوء ما ينتƼ أعمال معينة Ǐكم علơا ل ǉارƥƮƍ يƼ

Ɣاǀللع Ü قية الواقعيةǚƤǕا ƜƦوالنما ƘراƕƤال Ǉم ƥيƥالع Ǐلƍو Ƙللوق Ǌاجتơ Ǉم مƹالرƕ

سنواƘ لƦلǁ  5و ƍ4ال أƥƕ Ǉاية تكويǇ الضمير الƤلǀي لƥيǊ تƥƕأ مǇ السÜ Ǉ والƤيالية

يركƨ اǕولياء والمتعامليǇ مƴ الƽƱل سيما معلمة الǀسم التơضيرǐ أǇ يكونوا قƥوƼ Ɩي 

اǕساليƔ اإليجاƕية والجيƖƥ لتشجيƴ نماƜƦ أǚƤقية ينتƲرǋا  تƮرƼاتǌم مƴ اƽƱǕال كتƥǀيم

 ǇǓ اǌيƱƤم تƥي عƺƕالتي ين ƥوƥơال Ơل توضيǚƤ Ǉم ǇريƤǔترام لơيمة اǀك ƴالمجتم
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ƻالعن Ʀƕترام ونơالتعامل واال Ǐل علƮنية أƕاإلنسانية م Ƙقاǚالع Ü ƴƕا ما تشƦƍ لƽƱوال

ƕتعاليم ƥيننا الơنيƻ يƠƕƮ لƦǌا الƽƱل ƥورا ƕالǀيم المƛالية والƥǀوƖ الơسنة وااللتƨام 

 ǊƱووس Ǌأسرت ƥراƼأ Ǉيƕ يماƼ Ơوالتسام Ɣơترام والơقيم اال Ƴرƨ يƼ ياƕيجاƍ

ƕينما يعتƕ ƥǀعƯ اǕولياء أǇ الترƕية التơضيرية ال تساǋم ƕالƥǀر الكاƼي Ƽي .المƥرسي

ǚتƤا Ǐلƍ ماƕر ƴيرج ǁلƦ يƼ Ɣƕيلة والسƕقية النǚƤǕيم اǀال Ưعƕ Ƴرƨ يǀلƤالنمو ال ƻ

 Ǉا مǋوƕية التي اكتسǀلƤيم الǀا والǌيƼ واƋم االجتماعية التي نشǌتƑيƕ ƻǚتƤاƕ الƽƱǖل

ƼنƲơǚ علƌǋ Ǐالء اƽƱǕال المتواجƥيƥ ǇاƤل اǕقسام التơضيرية ƕالرƹم مÜ Ǉ وسǌƱم

ƥƍراكǌم ǇƋƕ اǕلم واالنƽعال ƍ ƋƱƤال أنǌم ال يلتƨموƕ Ǉالǀواعƥ اǚƤǕقية ƕنƩƽ الƥǀر 

وكǌƼ ǇƋمǌم لǖلم ƋƕنƋƱƤ Ǌ شƐ و االلتƨام ƕالǀواعƥ المانعة لƦǌا السلوǁ شƤƈ Ɛر أو 

 Ǉر عƕوال يع ƐƱاƤ ǁسلو ǊنƋƕ Ǉركوƥرسة يƥالم Ǐلƍ ولƤƥناء الƛم أǌƑǚمƨ ƴƼƥƕ يامǀال

Ǌم عليƥǀا يƦǋ ƴوم Ǌميلƨل Ǌترامơا Ü Ɩي أسرƼ Ƌنش ǐƦل الƽƱال Ǉأيضا أ Ʋơǚن ƥوق

ǇƎƼ الƽƱل يسƕ Ǌ Ü ƱǀالضرƼ Ɣي ơالة مƤالƽتǕ Ǌوامر معينةيعتƼ ǎƥيǌا اƔǕ علǏ اƕن

وتعتƕر .Ʀǋا السلوǁ العƥواني علƨ Ǐميلƕ Ǌالرƹم مǇ تƋلمǊ لمƛل Ʀǋا السلوǁ العƥواني

مساǋمة المرƕية ƹير مجƥية ƕسƔƕ عƥم نضƝ المعايير الƤلǀية لƥيǊ لƦلǁ ال يƽرƾ الƽƱل 

Ǌƕ ومǀي Ǉأ Ɣما يجƕ Üǀالƕ امƨااللت Ǉر أƕيعت Ʀƍ أو  ǇريƤǓانة اƥƍ Ǌƕقية يجنǚƤǕا ƥواع

ƼالƽƱل يتƮرƕ ƻتلǀاƑية وال يعير انتƕاǋا لƤǔريǇ مơ ǇيÜ ƚ الشعور ƕالƦنƔ ال ƹير

   .الشعور ƕاللƖƦ أو اǕلم لǀيامƕ Ǌسلوƹ ǁير مƕǀول أǚƤقيا

ƞǄالتسا ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 ǃƽر üدوƜ39  :ƞǄالتسا ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄنعم  الƕ Ǉيƕولياء المجيǕم اƲمع ƥǀيعت

ƥƕور الترƕية التơضيرية Ƽي ƨرƳ قيم التسامƠ والơوار  %87.5والƕالƺة نسƕتǌم 

ǇريƤǓا ƴي التعامل مƼ Ɩرơوالمناقشة ال Ü ساسية التيǕر اƮالعنا Ǉوار مơر الƕيعت Ʀƍ

وǋنا تستعمل المرƕية  لƺة ƕسيƱة يǌƽمǌا الƽƱل Ü تركƨ عليǌا المرƕية Ƽي تعليم اƽƱǕال

Ǌيƥل ǎƥƮ ƥوتج Üكيƽت Ǉع ƻالكشƕ ǉورƥƕ ومǀي ƚيơ ǐƦي الƑاǀاالرت ǎوالمستو ǉر

ومǇ الƱرƾ التي تعتمǋƥا المرƕية Ƽي .وƮل ƍليǊ وƕƱيعة اللƺة التي يستعملǌا ويǌƽمǌا

Ɣجماعة اللع Ǐتسم ƖيرƺƮ Ƙية أو كجماعاƥرƼ ةƽƮƕ الƽƱǕوار اơ Ü ومǀت ǇƋك

 Ɣل اللعǚƤ Ǉم Ǌƕ Ǉروا عما يشعروƕم ليعǌتƥم ومساعǋكيرƽتنمية ت ƻƥǌƕ مǌاورتơمƕ

 ƥاويساعǌǀكار وتعميƼǕا Ɩلورƕ Ǐم علǌلتƑوأس ǇريƤǓعل اƼ ƥر Ü مǋƥل تعويǚƤ Ǉم

كما تساعǋƥم علǏ اكتساƱ Ɣرƾ .التƽكير المنǀƱي إلƥراǁ العǚقة السƕƕية ƕيǇ الƲواǋر

 ƘاƦ يƼو  ƔƮالتع Ǉا عƥعيƕ لةƥǕاƕ مǋرƲن Ƙاǌوج Ǉع ƳاƼƥوال ƫاǀوار والنơال

ǊơرƱل Ɩايرƺر المƲالن Ƙاǌل وجƕǀت Ƙالوق Ü مةǋللمسا ƻراƱǕا ƴة لجميƮرƼ اءƱعƎƕ

  .Ƽي الơوار والنǀاƫ وتشجيƴ اƽƱǕال المترƥƥيƼ Ǉي ƥƕƍاء رأيǌم

Ƽالơوار مǌم جƥا Ƽي تعليم اƽƱǕال قيم التسامǇǓ Ơ المرƕية وǋي توجǊ اƽƱǕال 

 ƚƥơالت Ɩارǌام مƥƤاستƕ ضيƽاعل أللƽالت Ǐعل ƥمعينة تعتم Ƙاراǌوم ƘراƕƤ Ɣالكتسا

كǇƋ تشجÜ ƴ وơسƮ Ǉياƹة اǕسƑلة وتوجيǌǌا ƕالشكل والتوقيƘ المناسƕيǇ وƥƍارƖ الơوار

اƽƱǕال علǏ توجيǊ اǕسƑلة المناسƕة وƛƍارƖ موضوعاƘ تكتسي أǋمية كƕيرƖ لǎƥ الƽƱل 

 ƥكما تساع ƻƮي الƼ Ǐوضƽال Ɩارƛƍ Ǐلƍ اللجوء Ǉوƥ يةƑاǀتل ƚƥơالت Ƙالوق Ʃƽي نƼو

ơوار Ƽيما ƕينǌم ǇǕ موضوƳ الơوار والنǀاƫ المرƕية اƽƱǕال علƼ Ǐتƕ ƠاƔ النǀاƫ وال

Ʀƍ تơاول أǇ تستمƍ ƴلǏ نǀاشاتǌم Ƽ Üيما ƕينǌم يƤتلƻ عǇ الơوار والنǀاƫ مƴ الكƕار

 ǇǓ ƻƥاǌوار الơعال والƽال ƫاǀالن Ǐم علǌم وتشجيعǌيƥمية لǋالتي تشكل أ ƴوالمواضي

ويتعلم Ü ا ƕينǌمƦǋا السلوǁ يساعƥ اƽƱǕال علǏ المساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم التسامƼ Ơيم

 ǐالرأ ƯرƼنانية وǕا Ǉع ƥتعƕوي ƔƮير متعƺال ƥوار الجاơول الƮل أƽƱال
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ƥơية .الواƕر الترƕيعت ƚيơ ǁلƦ Ǉم  Ưيǀالن Ǐلƍ ƔǋƦي Ǉاء مƕǓا Ǉم Ǉير أƹ

 Ǌتƕما نس ǐا الرأƦǋ لƛال ويمƽƱǕا Ǉيƕ يماƼ Ơقيم التسام Ƴرƨ يƼ مǋضيرية لم تساơالت

12.5% Ǉيƕالمستجو Ƴمجمو Ǉم ǁلƦ Ǐم علǌليلƥو Ü Ǉيƕ يماƼ وانيةƥالع Ƙانتشار السلوكا

عاƖƥ ما يعكƩ اƽƱǕال أنماƱ سلوكية ناƕعة Ü اƽƱǕال سيما ƕعƤ ƥروجǌم مǇ المƥرسة

مǇ وسƱ اجتماعي معيǇ يتميƕ ƨالتعƔƮ الرأǐ والميل للتشƼ ƥƥي مواقƻ معينة وال 

Ɩايرƺر المƲالن Ǌلوج Ơما وتسامǋاƽت ǐƥƕي Ü لƽƱال ƥا نجƦƍ ǁل يتمسƕ ولةǌسƕ ال يسلم

ƐƱاƤ Ǉولو كا Ǌرأيƕ Ü ƫاǀوار والنơال ǇƋشƕ سمǀل الƤاƥ يةƕالمر Ǌولǀاال لما تƕ يǀوال يل

 Ǉأ Ɣا كما يجǌلǀƮ م لم يتمǌƑناƕأ Ƙسلوكا Ǉولياء أǕا Ʋơǚي ǁلƦل ƴنǀي والمǀƱالمن

   .يكوǇ عليǊ عƔǀ التơاقǌا ƕالترƕية التơضيرية

 ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄالǅاوƴالت  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 ǃƽر üدوƜ40  :ǅاوƴالت ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال  : ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ǉيƕيت

 Ƹلƕ نعمƕ Ǉيƕـة  %91.25المجيƕنس ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ Ǉيơ يƼ8.75% Ü ƴويرج

اǕولياء أǋيمة الترƕية التơضيرية Ƽي المساǋمة Ƽي اكتساƔ قيم ومƕاƏƥ وعاƥاƘ سلوكية 

ƥيƥالج ǐوƕالتر ǊƱي وسƼ Ǌأقران ƴم Ɯماƥاالن Ǐعل ǉƥتساع Ɩƥيƥج Ü ورƥƕ يةƕوم المرǀت Ʀƍ

Ɩياơيل الƛتم Ǐل علƽƱال Ɩƥل مساعǚƤ Ǉا مƥام جǋ  Ɯماƥنǚا لơيơƮ ǚيƛاالجتماعية تم

لƦلǁ يǀوم الƽƱل ƕتوجيǊ تعاǊƽƱ نơو اƤǕرييǇ كما يǀيم عǚقاÜ Ƙ معǌا والتواƥ ƾƼاƤلǌا

اجتماعية سوية مƴ اقرأنǊ مƕنية علǏ التعاوǇ المشترǁ وǋنا تتجسƥ لǎƥ الƽƱل مƽاǋيم 

لشƮƤية مǚƤ Ǉل Ʀƍ يƥƕأ ƥƍراǁ قيمتǊ وكرامتǊ اÜ جƥيơ Ɩƥول قيمة التعاوǇ االجتماعي
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 Ƙاƕواج Ǌوعلي ƾوǀơ Ǌل Ǉكما يتعلم أ ÜǇرييƤǕا ǎƥوال لƕǀم Ǉيكو ǉمشاعر Ǉير عƕالتع

 Ɩياơضرورية لل ƘاالƮاالت ǇǕو ǇقراǕا Ǉيƕ يماƼ لةƥاƕة متƕơمشاعر الم Ǉوأ

االجتماعية والمجتمƼ ƴي Ʀ ƥơاتǊ يơتاƍ ƜلǏ أعمال مƤتلƽة يǀوم ǌƕا اƼǕراƼ ƥي Ʊƍار 

كما تǀوم المرƕية ƕƎƕراƨ قيم اجتماعية أساسية تتơكم Ƽيǌا الǀيم  .مشترǁمǇ التعاوǇ ال

 ǎƥاميا لƨلƍ عاƕاƱ وتكتسي ƴالمجتم Ɩƥا وليǋارƕاعتƕ االجتماعية ƥاليǀوالت Ƙاƥوالعا

الجميƴ وال يجوƨ مƤالƽتǌا أو الƤروƜ عنǌا Ǖنǌا تمƛل الƦاكرƖ الجماعية للمجتمƴ ورƕما 

كعاƖƥ الơوار والنǀاƕ ƫيÜ Ǉ ليƥ التي ال يمكǇ مƤالƽتǌا أƥƕانƦكر ǋنا ƕعƯ العاƥاƘ والتǀا

تتوقƻ عنÜ ƥơ ƥ الكƕار واƽƱǕال يơتكم ƍلǏ قواعƥ وضواƱƕ مƕنية علǏ االơترام

استƮǀاء الǀơيǀة ومساعƤƍ ƖƥوتǊ وأƤواتƼ Ǌي ƕعƯ المساƑل المرتƱƕة ƥǀƕرتǊ العǀلية 

تمƛلة ƤاƮة Ƽي مساعƖƥ الكƕير ƹير أƨ ǇرǉƦǋ Ƴ الǀيم النƕيلة والمÜ والجسƥية ال ƹير

 ƔƑالشوا Ưعƕ Ǉا مǌƽيƲرسة لتنƥل المƤاƥ Ǌأقران ƴم Ǉالتعاو Ǐوالعمل عل Ǉوالمس

واǕوساƢ ومساعƖƥ المرضǏ والشǀƽة عليǌم مǚƤ Ǉل تƥǀيم يƥ المساعƍ Ɩƥليǌم 

  .والتƽƤيƻ عليǌم مǚƤ Ǉل تكƛيƻ الƨياراƘ لǌم

والمơاƲƼة عليǌا واالستماƍ ƳلǏ كما يتعلم الƽƱل أيضا اơترام ممتلكاƘ الƺير 

توجيǌاƘ الكƕار Üأما الƱرƻ المƤالǋǕ ƻمية الترƕية التơضيرية وتƛƋيرǋا Ƽي تƺيير 

Ǌل مجتمعƤاƥ Ɩƥيƥج Ƙاǋقيم واتجا Ɣال الكتساƽƱǕا Ƙسلوكا Ü مƥعƕ ǁلƦ Ǉسروƽي

ƕيǇ مساǋمة المرƕية Ƽي ƕƍراƨ أǋم الǀيم الƥينية والƤلǀية التي تƨرƳ قيم التعاوƼ Ǉيما 

Ü اƽƱǕال Ʀƍ يƲơǚوǇ أǇ أƕناǌƑم منعƨليǇ وƕعيƥيǇ عǇ انƺماسǌم Ƽي أǐ نشاƱ جماعي

 ƴم ƻƱأو تعا Ǉتعاو ǐاء أƥƕƍ مƥوع ƔلعاǕي اƼ مǌƑǚمƨم لǌمشاركت ǇضوƼم يرǌƼ

ال يلƕ ǏǀاǓراء ومشاعر اƤǓريǇ وال Ü تراǉ يƔơ التمسơƕ ǁاجاتƕ ǊشÜƖƥ أقرانǌم

يستجيƔ لرƕƹاƘ اƤǕرييǇ وعƥم اơترامǊ لتوجيǌاƘ الكƕار مما يجعلǊ ال يơترم 

 ǇريƤǓا Ƙممتلكا Ü اǌƕ ƻرƮيت ƭاƤال Ǌملك Ƙكما لو كان ƖيرƤǕا ǉƦǋ Ǌو لƥƕت Ʀƍ

ǊƑǚمƨ Ǉال عƨاالنع Ǐلƍ Ǌƕ ǐƥƌت ƥا قƥقاسية ج Ɩياơ ƫل يعيƽƱا الƦǋشاء و ƻكي Üوق ƥ
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 Ƙاƥǀراء ومعتƉƕ Ǌوتمسك ǇرييƤǕا ƴم Ǉللتعاو ǊضƼر Ɣƕسƕ مǌلƕق Ǉا مƦوƕمن Ǉيكو

ومǇ أولǏ المتƛƋريƤ Ü ǇاƑƱة تƛƌر علǏ تكيǊƽ مƴ أقرانǊ ومƕ ƴيƑتǊ االجتماعية الواسعة

  .Ʀǌƕا السلوǁ نجƥ اǕولياء ơيƚ نسجل عليǊ رƥوƥ اƼǕعال السلƕية

ƼدƬال ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 74 92,50 92,50 92,50 
Ǘ 6 7,50 7,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 ǃƽر üدوƜ:41 ƼدƬال ǃǐƽ ƱرƦ Ǐƺ ƕǄǉساǄال : Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥالج Ǉم Ɲنستنت

ولعل مƼ7.50%. Ǉي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕيƕ92.50%  ǚƕ Ǉنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

التƽسيراƘ التي قƥمǌا اǕولياء ơول ƍجاƕتǌم ƕنعم تلǁ المتعلǀة ƕاعتǀاǋƥم أǇ للترƕية 

التơضيرية ƥورا ǋاما Ƽي ƍعاƖƥ تشكيل شƮƤية الƽƱل وǀƮلǌا وǀƼا لما تƥǀمǊ المرƕية 

ƱǕا ƨتمي ƥالتي ق Ƙوالسما Ƙاǋيم واالتجاǀال Ưعƕ Ƴرƨ Ǉم Ưعƕم الǌعضƕ Ǉال عƽ

لƦلǁ تركƨ المرƕية علǏ تلǀيǇ الƽƱل مƽاǋيم وتعاƕير جƥيƖƥ تتماشǏ وقيم المجتمƴ وقيم 

اǕسرƼ Ɩي ƦاƘ الوقƘ ومǉƦǋ Ǉ الǀيم والمƛل العليا المستمƖƥ مǇ شريعتنا السمơة سيما 

Ƴ منǌا قيم الƾƥƮ والوƼاء للمƕاƏƥ التي تلǀاǋا Ƽي أسرتǊ وتلǁ الǀيم المƕنية علƨ Ǐر

ƚƥơل الǀي نƼ مانةǕاƕ ليơوالت ƾƥƮال Ɵرو Ü ي التعاملƼو ƔاƱƤال ǎتوơم Ƹليƕي تƼو

 ƚيƥơال Ǉقا مǚƱل انƽƱال ǇǓ Ǉيƥالراش ƴير ومجتمƺƮال Ǌمجتمع ƥراƼوأ Ǌأقران ƴم

ƖرƱƽال Ǐعل ƥالمولو ƥيول Ċ  ƻالشري ǐوƕالن ÜǊأو يمجسان ǊرانƮأو ين Ǌانƥوǌي ǉواƕƋƼ Ü

ƺاية Ƽي ƕƍراǉƦǋ ƨ الǀيم ƤاƮة Ƽي التعامƘǚ اليومية مƥƼ ǇƦƍ ƴور المرƕية مǌم لل

 ǁل وتسلƽƱية الƮƤي شƼ ƾƥƮقيم ال Ƴرƨ اولơن Ǉقا أǚƱƍ ƨال يجو ƚيơ الƽƱǕا

 Ǉيƕ ƨالتمييƕ والتعامل Ƙاƹالمراو Ưعƕ لƽƱا الǌعلي Ʋơǚي ǇƋا كƽالƤية سلوكا مƕالمر
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مرƖƈ العاكسة لسلوǁ معلمتƼ ǊالƽƱل ǋنا ƕمƛاƕة الÜ اƽƱǕال أو الǀول شƐ وƼعل شƤƈ Ɛر

وǋو عƕارƖ عǇ ناقل لƦلǁ السلوƕ ǁكل Ü والƽعل ما تƽعلƼ ÜǊالǀول ما تǀولǊ المرƕية

عناƮرǇƦƍ ǉ يجƔ الƦơر كل الƦơر ونǇơ نơاول أǇ نƥǀم للƽƱل الƥǀوƖ الơسنة والمƛل 

اǕعلƼ Ǐي تعاملنا مƴ اƤǕرييǇ وƼي Ƥƈر المƱاƻ يكتشƻ الƽƱل أǉƦǋ Ǉ الƮور ما 

لƦلǁ نجÜ ƥ  تمƛيلية تƥƌيǌا المرƕية Ƽي الƮƽل وتنتǌي ƕمجرƥ مƺاƥرتǌا للمƥرسةǋي ƍال

 Ƴرƨ يƼ مةǋي المساƼ ورƥ ǐضيرية أơية التƕللتر Ǉأ Ǉروƕال يعت ǇيƦولياء الǕا Ưعƕ

ơيƼ ƚي ƹالƔ اơǕياǇ يتجƥ Ǌور Ü قيم الƾƥƮ والوƼاء واǕمانة Ƽي شƮƤية الƽƱل

ơ Üتويǌا الƕرنامƝ السنوǐ المƭƮƤ لǉƦǌ اǕقسامالمرƕية ƍلǏ تلǀيǇ التعلماƘ التي ي

وقƥ تعƱي لǉƦǌ المƽاǋيم Ü وتسعǏ المرƕية جاƍ ƖƥǋلǏ تنƽيǉƦǋ Ʀ المơتوياƼ Ƙي ơينǌا

Ǌيمƥǀت Ǉور أقل مما يمكƥ يرƕوالتعا Ü ǊƱوس Ǉل مƽƱا الǌƕيم التي أكتسǀال Ưتتعار ƥوق

ǎƥا لǋƨيƨا وتعǌعيمƥت Ưترƽي Ǉقية التي كاǚƤǕيم اǀال ǁوتل  ƠيơƮل تǚƤ Ǉل مƽƱال

ƕعƯ الǀيم والمƽاǋيم الƤاƑƱة أو الǀيم الƤƥيلة  علǏ المجتمƴ العرƕي اإلسǚمي 

ƲƼاơالم ǐرƑاƨالج ƴوالمجتم.  

ƼالƽƱل Ƽي Ʋل الƕرامƝ التليƨƽيونية المعاƮرƖ قƥ تتƥاƤل لƥيƕ ǊعƯ المƽاǋيم والǀيم 

ƴƕ الƽƱل ƕالǀيم لƦلǁ يجƔ تơƮيǌơا Ƽي ơينǌا وƍال أƍ ƘƥلǏ عƥم تشÜ والمعايير

  .اƮǕيلة لمجتمعǊ ويƠƕƮ تاǌƑا وƹريƕا عǇ قيم وعاƥاƘ مجتمعǊ اƮǕلية

ƖǐƓال Ǐƺ üƻالط ƿوǂس ƕưƟǘǄ Ǎǂع ƕǄداوǄال  

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 73 91,25 91,25 91,25 
Ǘ 7 8,75 8,75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 ǃƽر üدوƜ42  :ƖǐƓال Ǐƺ üƻالط ƿوǂس ƕưƟǘǄ Ǎǂع ƕǄداوǄول   :الƥالج Ǉم Ɲنستنت

ƹƋƕلƕية ساǀơة Ƽي ơيǇ % 91.25أǇ عƥƥ المجيƕيƕ Ǉنعم مǇ أƼراƥ العينة ƕلƘƺ نسƕتǌم 

 ǚƕ Ǉيƕة المجيƕنس Ƙƺلƕ8.75% .  

تƺيير وقƥ أرجƴ اǕولياء ƍجاƕتǌم ƕنعم ƍلǏ عƖƥ عوامل ساǋمة ƍلƕ ƥơ ǏعيƼ ƥي 

ƹير منƲمة تتميƕ ƨاالنƼƥاƳ والعƥوانية أو االستكانة Ü سلوǁ الƽƱل مǇ سلوكاƘ تلǀاƑية

 Ɩƥة تراعي عƛيƥơ ة اجتماعيةƑتنش ƔساليǕ Ǌƕاكتساƕ ƨي يتميƱنم ǁسلو Ǐلƍ الƨواالنع

معايير Ƽي التعامل مƴ الƽƱل Ƽي مرơلة الترƕية التơضيرية ƥƕاية مǇ مơاولة المرƕية 

ما ǋو Ƽي الƽƮوƻ اǕولǏ للتعليم Ʀƍ تعمل ƥƕاية علǏ مساعƥتǊ علǏ اكتساƔ الƽƱل ك

 Ǌأقران ƴم Ƙقاǚإلقامة ع ǊعƼƥ Ǐلƍ ريجياƥت Ǌƕ الǀم االنتƛ ƥيƥالج ǊƱوس ƴم ƻالتكي

ƥاƤل الǀسم وƼي Ƽناء المƥرسةÜ مǚƤ Ǉل مشاركة ƨمƼ ǊƑǚي اللعƔ وتƕاƥل اƥǕوار 

وقÜ ƥ ام ƕƕعƯ النشاƱاƘ المشتركةƥاƤل الǀسم مƨ Ǉميل ƍلƥƮ Ǐيƾ يساعƼ ǉƥي الǀي

 Ǐلƍ يةƕل المرǀرسة كما تنتƥالم ƜارƤ Ǌمع Ɣواللع Ƙيƕي الƼ Ǌمع ƖاكرƦالم Ǐلƍ ǉاƥيتع

مساعƥتǊ أيضا علƍ Ǐسترجاǀƛ Ƴتƕ ǊنƽسǊ مǚƤ Ǉل تشجيعǊ علǏ الơوار والمناقشة 

 والجرأƖ اƕƥǕية Ʀǋ ǇǕا السلوǁ سيساعǉƥ علƕ Ǐناء شƮƤية مستǀلة تعƕر عƦ Ǉاتǌا

ƕعيƥا عǇ الƤوƻ ورƼ Ɩƥعل اƤǓريÜǇ قاƥرا علǏ اإلƥƕاƳ والتواƮل مƴ اƤǓريÜǇ كما 

يتعلم الƽƱل ƕعƯ النشاƱاƘ التي ترƕي ميولǊ وǋوايتǊ وتنميǌا لتǉƦǋ ƠƕƮ الميول 

واالǋتماماƘ مǇ المراكƨ اǕساسية التي تساعǉƥ علǏ تǀơيǋ ƾوايتǊ واƕتكاراتƦƍ Ǌا ما 

معلمتƼ Ǌي ơينǌا وقƥ تستمر اǕسرƼ Ɩي مراقƕة سلوǁ لǀي اǋتماما مǇ قƕل أسرتǊ و

Ʀƍ تسجل ƕاإلضاƼة ƍلǏ المƲơǚاƘ الساǀƕة Ü أƕناǌƑا عƔǀ التơاقǌم ƕاǕقسام التơضيرية

 Ǌاقơالت Ɣǀل عƽƱال Ɵنجا ǎƥا مǌƕ يمǀة المعايير التي تƕاƛمƕ Ǉنية تكوƈ ƘاƲơǚم

Ǖولياء علǏ مƲơǚة سلوƕ ǁالترƕية التơضيرية ǇǓ الƻƥǌ الǀơيǀي مǇ وراء مƥاومة ا

 ƥل نجƕاǀي المƼوÜ رسةƥي المƼ لƽƱا الǋاǀالتي تل Ƙييم لكل التعلماǀو تǋ نماƍ مǌƑناƕأ

 Ǐة علƼية المشرƕالمر Ǉم Ǌر كل ما تعلمƕا وتعتǌƑناƕأ ǁيم سلوǀولياء تǕا Ǉة مƽƑاƱ
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Ɣ اǕقسام التơضيرية ƹير كاƼي ƥƕليل  أǇ الƽƱل لم يستƴƱ أǇ يتجاوƕ ƨعƯ اǕسالي

الƤاƑƱة للتنشƑة االجتماعية سيما مƲơǚة االنƽعاالƘ ورƥوƥ اƼǕعال العنيƽة لǎƥ الƽƱل 

ƕالرƹم مǇ التơاقƕ Ǌالمƥرسة ƤاƮة Ʀƍا ما عمƘƥ المرƕية ƍلǏ تƦǌيƔ سلوǁ الƽƱل Ƽي 

نجƥ الƽƱل يميل ƍلǉƦǋ Ü Ǐ المرơلة ƕاعتماƥ أسلوƔ العنƻ والضرƔ أو العǀاƔ الƥƕني

ơيƚ نجǉƥ كƛير الƮراƢ والƕكاء Ʀƍا ƨ ƴ ÜمǊƑǚ ومƴ أƼراƥ أسرتǊالسلوكاƘ العƥوانية م

التضرÜ Ƴالƕكاء لتƽاǐƥ العǀاÜ Ɣ نƲơǚ عليÜǊ ما أقƥم علƼ Ǐعل أو نشاƹ Ʊير مƕǀول

Ƙيƕي الƼسم وǀل الƤاƥ Ü ولةƕǀير مƹ Ƙسلوكا Ǐلƍ Ƙيƕي الƼ لƽƱال Ƙول سلوكاơتت ǁلƦل

واǕولياء .و ƛƍارƖ المشاكل ƥوƥ Ǉاعي وƼي الƺالƔ تتجǊ نơو الشƔƺ واالنƼƥاƳ والƺوƹاء

ơيÜ ƚ مǇ منƱلƾ المƲơǚاƘ اليومية لسلوǁ أƕناǌƑم الملتǀơيƕ ǇاǕقسام التơضيرية

يƥƕوǇ امتعاضǌم  ǉƦǌƕ اǕساليƔ الƺير مƕǀولة والƤاƑƱة والتي تتƱلƍ ƔعاƖƥ تơƮيǌơا 

Ǉممك Ƙوق Ɣي اقرƼ.  

üƻالط ƿوǂر سǐƸت ƕưƟǘǄ 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide

ǃƴǆ 74 92,50 92,50 92,50 
Ǘ 6 7,50 7,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
 

 ǃƽر üدوƜ43  :üƻالط ƿوǂر سǐƸت ƕưƟǘǄ :: ƥƥع Ǉول أƥل الجǚƤ Ǉم Ɲنستنت

Ƽي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕوǚƕ Ǉ  %92.50المجيƕيǇ مǇ أƼراƥ العينة ƕنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 

الǐƦ كاÜ Ǉ ومما يƽسر تƛƋير الترƕية التơضيرية Ƽي تƺيير مسار سلوǁ الƽƱل 7.5%

 Ƙضيرية يتعلم سلوكاơقسام التǕاƕ Ǌاقơالت ƥعƕ ƠƕƮأ ǊسرتǕ لƮǕا ƾƕƱ ƖورƮ

Ɣاللع Ƙل جماعاǚƤ Ǉسواء م Ɩƥيƥج Ü Ƙة تشكيل جماعاƮرƼ يةƕل المرƺتست ƚيơ

ǌا الƕعƯ لتǀوم ƕتوجيǊ سلوكǊ نơو اكتساƔ أƼضل الوساƑل للتعلم تلعƔ مƕ ƴعض
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Ʀǋ ǇǓا النوƳ مǇ اللعƔ يجƔ أǇ ينƱوǐ علƕƤ ǏرƖ ليƍ ǐƥƌلǏ نمو شƮƤيتÜ Ǌ والتعليم

Ʀلǁ أǇ اللعǋ Ɣو ƼرƮة جيƖƥ لتعليم الƽƱل لكونǊ يتماشǏ مƴ ميوال تÜ Ǌ نموا سليما

Ǌتماماتǋا.وا ƥمسلية يساع Ɣة ألعاƱواسƕ والتعلم ƖƥƑاƨنة الơالش ƭاƮامت Ǐية علƕلمر

لǎƥ اƽƱǕال مǇ جǌة وللتنƩƽ عƦǋ Ǉا المƨƤوǇ مǇ الƱاقة وƦǋا ما يساعƥ علǏ تƺيير 

 Ɣاللع Ǉم Ʊقس ƦƤأ ƥعƕ اǌالتي يعاني من ƘاƱوƺالض ǁتل Ǉل مƽƱال ǁسلو

ƼاللعƔ الوƲيƽي يساعƥ الƽƱل مǚƛ علǏ اإلơساƋƕ ƩنǊ يستƱيƴ أǇ يسيƱر علǏ .والراơة

ƕينما قƥ يساعƦǋ ƥا النشاƱ أǐ اللعƔ علǏ نمو Ü معينة ويجعلǌا Ƥاضعة لǊأشياء 

اǕجيال لǎƥ الƽƱل والǐƦ يساعǉƥ علƍ Ǐكتشاƕ ƻيƑتǊ وƍيجاƥ أساليƔ جƥيƖƥ للتعامل 

كما يتعلم الƽƱل أساليƔ وأنماƱ سلوكية تساعǉƥ علǏ تعلم قواعƥ النƲام واالنضƕاƱ .معǌا

شكƘǚ وǌƼم ǀơيǀة الơياƖ والعالم مơ ǇولǊ ومƛ Ǉم ơيƚ يƥƕأ الƽƱل Ƽي التعامل مƴ الم

 Ƙǚة المشكǌمواج Ǐم علǋƥتساع Ɩƥيƥج Ƙاراǌم Ɣتكارية واكتساƕاإل Ɵينمي الرو

ǚƕǀم مستǌياتơ يƼ يةǀيǀơوار اجتماعية.الƥأ Ɣية لعƽل كيƽƱكما يتعلم ال Ü Ɣيلع ƚيơ

ام اƤǓريǇ ويرǎ أǐ يضƴ الƽƱل نƽسǊ مÜǀ الƽƱل ƥور اƔǕ والǀƕال والƕƱيƔ والمعلم

 Ǐلƍ ةƼاإلضاƕ اليومية Ɩياơي الƼ مǋوارƥأ ƥليǀل عملية تǚƤ Ǉم مǋ اǌشياء كما يرونǕا

 Ǉال عƮƽاالن Ǐلƍ لƽƱيميل ال ǇƋا كǌƑاƥǕ لƽƱميل ال Ǉر عƕتع Ɩƥيƥج Ƙتعلم سلوكا

 Ǉر عƕة تعƕمناس Ƙاǋاتجا Ǉوتكوي ǇماǓنينة واƋمƱالƕ والشعور ƖسرǕوا Ǉيƥالوال

لǀƛة واالستǚǀل الƦاتي Ʀ ǇǕلǁ مǇ شƋنǊ أǇ يعƕر عǀơ Ǉيǀة مشاعرǉ وتعلم ơƍساسǌم ƕا

ǇريƤǓا ƴم ƻƱي تعلم التعاƼ ءƥƕا والǌيƼ كمơللت Ɩƥيƥج ƾرƱ.  

ƼالƽƱل يتميƕ ƨالنمو الوجƥاني واالنƽعالي والعǀلي مما يجعلǊ عرضة لتƺييـر 

 Ɩƥيƥج Ɣأسالي Ǉم يتعلموǌƼ ا النموƦǋ ƴم Ɩاƨالمواƕ Ǌسلوك ǇريƤǓا ƴاعل مƽللت

ويعموǇ  علǏ تƺييـر اتجاǋاتǌم وأنماƱ سلوكاتǌم ويكيƽونǌا مƴ ما Ü والتواƮل معǌـم

ƼالتƺيراƘ الملơوƲة عƔǀ التơاقǌم ƕاǕقسام Ü يتماشـǏ وƕيƑتǌـم االجتماعية

 ǊارجƤرسة وƥل المƤاƥ ـام العامƲي تعلم  النƼ ǏولǕرجة اƥالƕ لƛضيريـة تتمơالت
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ǁ عǇ تعلم ƥƈاƔ المعاملة مƴ اƤǓريơ Ǉيƕ ƚرƘƨ قيم يƘ وتǀسيمǊ ناǋوتعلم قيمة الوق

وتمنعƥ ǊوǇ معارضتǌا Ǖنǌا تمƛل الǀيم Ü وعاƥاƘ وتǀاليƥ جƥيƖƥ تضƱƕ سلوǁ الƽƱل

والمƛل العليا للمجتمـƴ كǀيمة الƾƥƮ واǕمانة واإلƭǚƤ والوƼاء وتعلم تعاليم ƥيننا 

  .الơنيƻ وتجسيƼ ǉƥي واقƴ الƽƱل

تجاǉ اƤǓر يعتƕر أǇ الترƕية التơضيرية لم تساǋم Ƽي تƺيير سلوƹ ǁير أǇ اال

 Ǉم ƻنيơيننا الƥ وتعاليم ƥاليǀوالت Ƙاƥيم والعاǀكل ال Ǐǀتل ƥير قƤǕا اƦǋ ǇǓ لƽƱال

Ǌأسرت ÜǊأسرتـ Ǉا مǋاǀتل ƥـول التعامل قƮǕ ساسيةǕا Əƥاƕالم Ǉوأ Ü Ƙرǌس ƚيơ

ơيƹ ƚرسـƼ Ƙي Ü لتي تƌمǌƕ Ǉا اǕسـرƖعلǏ تنشƑتǊ وǀƼا لنموƜƦ وأساليƔ الترƕية ا

شƮƤيتǊ أنماƱ سلوكيـة يƮعـƔ علǏ المƥرسة تƺييرǋا Ƽي وقƘ قياسي ǇǓ المعاملة 

Ǌوتـƥوق ǏعلǕا Ǌلـƛا مǋرƕي التي يعتǋ لƽƱية للƥالو ال Ü ƾƕƱ ƖورƮ لƽƱال ƥنج ǁلƦل

ǊسرتǕ ـلƮǕا Üا اƦǋ يراعي Ǉأ Ɣيج ƘراƕƤوال Ƙاراǌوالم Ƙللتعلما Ǌينـǀوتل Ɣلجان

Ƽي المراơل اǕولǏ اللتơاقƕ Ǌالمƥرسة ơتǏ ال يƥƱƮم مƴ توجǌاƘ اǕسرƖ ومواقǌƽا 

ƘاƦالƕ Ƙالسلوكا Ưعƕ اءƨƍ Ü لةơالمر ǉƦǋ ƭƑاƮƤ ǁرƥت Ǉية أƕالمر Ǐي علƺƕوين

  .ƕجميơ ƴيƛياتǌا

  تطƼǐƓ اǑداب والƾواعد

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide
ǃƴǆ 70 87,50 87,50 87,50 
Ǘ 10 12,50 12,50 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
  

 ǃƽر üدوƜ44  :واعـدƾداب والǑا ƼǐƓتط : Ǉيƕالمجي ƥƥع Ǉول أƥل الجǚƤ Ǉم Ʋơǚن

  .Ƽ12.5%ي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة المجيƕوǚƕ Ǉ  %87.5مǇ أƼراƥ العينة ƕنعم ƕلƘƺ نسƕتǌم 
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Ƽي تƽسيرǋم ǕسƕاƔ مساǋمة الترƕية التơضيرية Ƽي  تƕƱيƾ ويƔǋƦ المجيƕيƕ Ǉنعم 

ơيƚ تƥƕوا وأǇ للمعلمة Ü مجموعة مǇ الǀواعƥ والتنƲيم والضواƱƕ التي تƽسر سلوكياتǌم

تƛƋير ƕالƼ Ƹي تƺيير سلوكياتǌم مǇ الƽوضǏ والǚمƕاالƖ وعƥم اơترام النƲام  العام 

مƛلة ƕالƥرجة اǕولƼ Ǐي تƕƱيƾ قواعƥ للمƌسسة ƍلǏ االمتƛال لǉƦǌ الǀواعƥ العامة والمت

ƻوƽƮترام الơوا Ʃي الجلوƼ الƥواالعت ƻوƽƮي الƼ امƲالعامة كانت ƔاƥǓا Ü ولƤƥوال

 Ƙرنا Ƴة وسماƮơال Ǉاء مǌاالنت Ɣǀع ƻراƮرسة واالنƥالم Ǐلƍ ƥƥơالم Ƙي الوقƼ

Ʃالجر ÜƮل الƤاƥ مǌƑǚمƨ ƴية ومƕالمر ƴم ƚيƥơال ƔاƥƉƕ ال أيضاƽƱǕم اƨكما يلت ƻ

ǊارجƤو ǐضيرơالت Üاǌƕ الءƥاإلƕ مǌل Ơيسم Ɩƥƥơيم مǋاƽوم Ƙاƥرƽم Ǉيتعلمو ƚيơ Ü

أما .كما يتعلموƥƈ ǇاƔ التơية للمعلمة ولجميƨ ƴمǌƑǚم والمعلميǇ المتواجƥيƕ Ǉالمƥرسة

عǇ الǀواعƥ التي يتعلمǌا Ƽي الƽƮوƻ اǕولǏ للمƥرسة التơضيرية قواعƥ اللياقة أو 

كما يكتسƔ قواعÜ ƥ نƮراƻ تơية المناسƕاƘ الوƱنية والƥينيةالمجاملة كالشكر وتơية اال

 Ǐسسة والعمل علƌلية للمƤاƥال Ǉوانيǀترام الơسسة واƌي المƼ ةƕƲوالموا Ʊاƕاالنض

كالơضور اليومي ƍلǏ المƥرسة واالمتناƳ عÜ Ǉ تƕƱيǌǀا Ƽي ơياتǊ المƥرسية واليومية

اǕ ƔسƕاƔ مرضية أو مناسƕة الƺياƍ Ɣال Ƽي الơاالƘ المسموǌƕ Ɵا قانونا مƛل الƺي

ƤاƮة ƕاǕسرƖ وƼي الوالƑم المتعلǀة ƼƋƕراƥ العاƑلة ومƛ Ǉم يƥƕأ الƽƱل Ƽي تƕƱيƾ كل ما 

أو Ü تعلمǊ مǇ المƥرسة كǀواعƥ تنƲم ơياتǊ الƽرƥية وعǚقتƋƕ ǊسرتǊ ومơيǊƱ المƥرسي

 كƥƉاƔ عامة تساعǉƥ علǏ التواƮل مƴ اƤǓريǇ مǚƤ Ǉل اكتساǊƕ لجملة مǇ الǀيم

الƥينية والƤلǀية وƕعƯ العاƥاƘ الơميƖƥ التي تساعǉƥ علǏ تجسيǉƦǋ ƥ اƥǓاƥ ƔاƤل 

ǇريƤǓا ƥراƼǕا Ǉوم ƖسرǕا Ǉم Ǌƕرǀالتي ت Ɩƥميơال الƮƤال Ɩƥياƨƕ Ǌأسرت.  

ƕينما يعتƕ ƥǀعƯ اǕولياء المجيƕيǚƕ Ǉ أǇ الترƕية التơضيرية ال تساعƥ الƽƱل 

رƕما يعوƦ ƥلƍ ǁلǏ عƥم Ü منƲمة للơياƖ االجتماعيةعلǏ تƕƱيƾ اƥǓاƔ والǀواعƥ العامة ال

ƥواعǀوال ƔاƥǓا ǉƦǋ Ǐلمعن ƥعƕ Ǌراكƥƍ Ü اǋيعي معنا Ǉأ Ǉوƥ Ɩة مستمرƽƮƕ اǋƥƥير Ʀƍ

ومƥلولǌا اللƺوǐ وƛƈارǋا الǀريƕة أو الƕعيƖƥ علǏ مسار تنشƑتـƌǌƼ ÜǊالء اƽƱǕال 
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ƥونǌا Ƽي الƕيƕ ƘسƔƕ لكنǌم ال يجسÜ يƲƽơوǉƦǋ Ǉ الǀواعƥ ويرƥƥونǌا ƥاƤل المƥرسة

ƖسرǕل اƤاƥ معينة Ʊƕضوا ƥم وجوƥع Ü اǌياتơ يƼ اǋƥقة وتجسيƥƕ يمǋاƽالم ǉƦǋ ƥƥơي

اليومية لƦلǁ ال يلǏǀ الƽƱل ƕاال لǉƦǌ اƥǓاƔ والǀواعǇǕ ƥ اǕساليƔ التي تلجƍ Ƌليǌا 

Ü ال تترǁ انƕƱاعا معينا لǎƥ اƽƱǕالÜ اǕسرƼ Ɩي ƹالƔ اơǕياƹ Ǉير واضơة  ومǌمة

ǌƼ يƼينية وƥ قية أوǚƤأ ƥواعǀا لǀƼم وǌƱاƕم انضƥع Ɣƕسƕ Ɣاǀللع Ǉيتعرضو Ɩم تار

 Ǉوال يتعرضو ƥواعǀال ǉƦǌي لƼالمنا ǁالسلو Ʃƽن Ɣارتكا Ǉوƥيعيـ ǎـرƤأ Ǉياơأ

لƦلǁ يستوǐ لƥيǌم االơتكام ƍلǏ قواعƥ وضواƱƕ معينة مÜ Ǉ لعǀاƔ كالتƋنيƔ والمǀاƱعة

Ƽي ترتيƔ تلǁ التعلماƘ التي اكتسǌƕا مǚƤ Ǉل عƥمƼ ǊاǕسرƖ يجƔ أǇ تساير المƥرسة 

عملية التعƨيơ ƨتǏ يستƱيƴ الƽƱل أǇ يساير المعايير والǀواعƥ التي تضƱƕ سلوكƥ ǊاƤل 

  .الƕيƘ وƼي المƥرسة وƤارجǌا
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 ƖاǐƮرƻال ƅوƮ Ǐƺ ƛƏتاǆال ƭعر:  

ƻـالƮـر ƕǄاƴال Ɩاǐ:  

ƻـالƻال ƕǐƮـرƟوا ƕǐد ـرع:  

1 - Ƙƺلƕ ƘاƼرƮامة التǀستƍ  راسةƥال Ƙياناƕ يƼ Ǌتƕالعينة  %92.50نس Ƴمجمو Ǉم

ويعƥ أƛر الترƕية التơضيرية  Ƽ7.50%ي ơيƕ ǇلƘƺ نسƕة الǀاƑليƕ Ǉعƥم االستǀامة 

  .علǏ استǀامة سلوǁ الƽƱل مǇ المƛƌراƘ اǕساسية للترƕية التơضيرية

ƕمعنƤƈ Ǐر  %91.5تǀلƭ ممارسة العنƕ ƻلƘƺ نسƕتƼ Ǌي ƕياناƘ الƥراسة  - 2

ǊƱƕل وضƽƱال ǁسلو Ǐضيرية علơية التƕالتر Ƙانعكاسا. 

أǐ أǇ للترƕية التơضيرية ƥور Ƽي جعل  ƨ88.75%وال ƥƕƍاء الكراǋية ƕنسƕة  - 3

ƖسرǕسم واǀل الƤاƥ يعي وسوءƕƱ لƽƱال ǁسلو. 

مما يƽسر التعƥيل الơاƮل Ƽي سلوǁ  %91.25تجنƔ سرعة الƺضƕ Ɣنسƕة  - 4

Ǉƨالتوا Ǐلƍ عاليةƽاالن Ǉل مƽƱال. 

ممǇ يعتƥǀوǇ انتƲام سلوكاƘ اƽƱǕال والتơكم  %87.50ضƱƕ االنƽعاالƕ Ƙنسƕة  - 5

 .Ƽي نƨواتǌم وانƽعاالتǌم

 .ƕسƔƕ التƽاعل مƴ اƤǓريǇ %91.25اإلقǚل مǇ التوتر ƕنسƕة  - 6

Ƽي Ʀلƍ ǁلǏ اǕساليƔ المتƕعة  ويرجƴ السƔƕ %92.5اإلقǚل مǇ الƤوƕ ƻنسƕة  - 7

 .Ƽي تنشƑة الƽƱل ƕاǕقسام التơضيرية

أǐ أǇ الترƕية التơضيرية تركƨ علǏ  %93.75التشجيƴ علǏ التƽاعل ƕنسƕة  - 8

ǇريƤǓا ƴل مƮوالتوا ƻالتكي Ǐل علƽƱال Ɩƥمساع. 
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وƦلǁ لمساعƖƥ الƽƱل علǏ التعƕير عƦ ǇاتǊ  %95تعƨيƨ الǀƛة ƕالنƕ Ʃƽنسƕة  - 9

Ǌراتƥق ƨراƕƍو  Ǌاسيسơوأ 

ƻƥǌƕ مساعƖƥ الƽƱل علǏ التكيƻ مƴ الوسƱ  %93.75اإلقƾǚ مǇ الƕكاء ƕنسƕة  -10

ƥيƥالج. 

ƻƥǋ ǇǕ الترƕية التơضيرية ǋي  %87.5المساعƼ Ɩƥي توجيǊ السلوƕ ǁنسƕة  -11

 .التوجيǊ واإلرشاƥ الترƕوǐ للƽƱل

وƦǋا راجƴ لƥور  %87.5المساعƖƥ علƍ Ǐكتشاƻ االنƽعاالƘ وضǌƱƕا ƕنسƕة  -12

ƕالمر Ǌل عليǌا ليسǌƱƕرسة وضواƥام المƲن Ǌل وتعليمƽƱال ƴي التعامل مƼ ية

ƥيƥالج ǊƱوس ƴاعل مƽالت.                            

  *-   ƕǐǆاƙال ƕǐرعƻال ƕǐƮرƻال: 

ǇǓ الƥƮǀ  %91.25المساعƖƥ علƨƍ Ǐالة مشاعر السلƕية كالƤجل والكƕ ƔƦنسƕة  -13

ǇريƤǓا ƴل مƮير للتواƕالتع Ǐل علƽƱال ƴو تشجيǋ Ɩƥالمساع ǉƦǋ Ǉم. 

ǇǕ  %92.5المساعƖƥ علǏ التƽơيƨ والتعƕير عǇ اơǕاسيƩ والرƕƹاƕ Ƙنسƕة  -14

 ƻوƤا الǌسيما من ƘاƕعوƮ Ǉم Ǉيعانو ǇيƦال الƽƱǕا ƴتشجي Ǐية تعمل علƕالمر

 .وƹيرǋم مǇ اǕقراǇعلǏ التعƕير عǇ مشاعرǋم وأơاسيسǌم تجاǉ أنƽسǌم 

ممǇ تساعǋƥم المرƕية علǏ تجاوƨ  %93.75التكيƻ مƴ الƨمǚء Ƽي الǀسم ƕنسƕة   -15

ƥيƥالج ƴالمجتم ƴم ƻوالتكي Ɣاللع Ƙواء وتشكيل جماعاƱاالن. 

يƲơǚ علǏ الƽƱل المستƽيƥ مǇ الترƕية  %91.25تƺير عاƥاƘ الƽƱل ƕنسƕة  -16

 Ɩƥسيما عا Ǌيƥل Ɩيرƛك Ƙاƥعا Ƙيراƺضيرية تơاكرالتƕال Ưوǌالن Ü Ǐلƍ ƔاǋƦوال

ƥƥơالم Ƙي الوقƼ رسةƥالم ÜƻوƽƮيم الƲية العلم وتنơوت. 
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ويƦ ƻƥǌلǁ  %86.25اكتساƔ الƥǀرƖ علǏ الơوار أơسǇ مƴ أƼراƥ اǕسرƕ Ɩنسƕة  -17

ومعرƼة المواضيƴ التي يتơاور Ƽيǌا الƽƱل مƴ أسرتǊ سيما ƍ ÜلǏ معرƼة اƤǓر

Ǌل Ɵوالسما Ǌاتƕƹية رƕتلƕ ƾا ما يتعلǌرية منơƕ Ǌرأي Ǉير عƕالتعƕ. 

• ƻـال ƕƙالƙال ƕǐƮر:  

مǇ اƥǋǕاƻ اǕساسية التي تسعǏ المرƕية ƍلǏ تƕƛيتǌا  %87.5تواƾƼ الǀيم ƕنسƕة  -18

  .لǎƥ الƽƱل ơتǏ ال يƮ ƚƥơراƕ ƳيǇ قيم اǕسرƖ وقيم المƥرسة

وƦǋا ما يƥل علǏ نجاعة  %91.25ترƥيƥ السور الǀرƈنية التي تعلمǌا ƕنسƕة   -19

ǐضيرơسم التǀا معلمة الǌعƕوية التي تتƕالتر ƔساليǕا.  

يƥل علǏ تركيƨ المرƕية علǏ تعليم  %87.5ترƥيƥ اƥǕعية التي تعلمǌا ƕنسƕة   -20

Ǌوقيم Ǌمجتمع Ɩƥيǀعƕ ǊƱƕلر ƻنيơال Ǌينـƥ ل تعاليمƽƱال. 

ويƦǋ ƻƥǌا السلوƍ ǁلƹ ǏرƩ قيم  %91.25ترƥيƥ اǕناشيƥ التي تعلمǌا ƕنسƕة  -21

 .الوƱنية والتƋكيƥ علǏ الǌوية الوƱنية وترسيǌƤا لǎƥ الƽƱل

  : راƕƴƓـالƻرƕǐƮ ال •

لمساعƖƥ الƽƱل علǏ تنمية اللƺة  %81.25ترƥيƥ الƭƮǀ التي تعلمǌا ƕنسƕة  -22

Ǌيƥكر لƽوال.  

يƥل علǏ مƥƍ ǎƥراكǊ لمعنǉƦǋ Ǐ  %87.5ترƥيƥ الكلماƘ التي تعلمǌا ƕنسƕة  -23

Ǌيƥا لǋورƱوت Ƙالكلما.  

وتƌكƥ علơ Ǐرƭ الƽƱل علǏ االنضƕاƱ  %85معرƼة اǕوقاƘ الƨمنية ƕنسƕة  -24

  .واكتساƔ مǌارƖ التنƲيم



 عـرȏ وتفسƘ النتائȑ Ž ǰوǒ الفرȑياȰ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ǧ السـادȃـالفص

 
 

-250- 

يƥل علǏ تعلم الƽƱل لمǌارƖ االستماƳ  %81.25النƾƱ الơƮيƠ للơروƕ ƻنسƕة  -25

  .والكǚم ƕشكل ơƮيƠ للơروƻ ومعرƼتǌا

ويƦǋ ƻƥǌا التمييƍ ƨلƥƍ ǏراǕ87.5%  ǁلواǇ واǕشكال ƕنسƕة التمييƕ ƨيǇ ا -26

  .العǚقة ƕيǇ اǕلواǇ واǕشكال الǌنƥسية المƤتلƽة

يƌكƥ اكتساƔ الƽƱل لمǌارƖ التعƕير % 81.25االستماƳ للƭƮǀ وترƥيǋƥا ƕنسƕة  -27

ǇريƤǓا ƴل مƮالتوا Ǐعل Ǌتƥومساع ǐوƽالش.  

علƥ Ǐور المرƕية Ƽي مساعƖƥ وتƌكƥ  %91.25الƥǀرƖ علƱ ǏرƟ اǕسƑلة ƕنسƕة  -28

 ƜارƤو ǊƑǚمƨ ƴسم مǀل الƤاƥ وار والمناقشةơير والƕالتع Ǐعل Ǌل وتشجيعƽƱال

Ǌأسرت ƴسم مǀال.  

ومما ترمƍ ǏليǊ الترƕية  %92.5المساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم الƱاعة ƕنسƕة  -29

ƨرƳ قيم الƱاعة Ü Ÿ التơضيرية كعنƮر أساسي وƼاعل مǇ منƱلƾ الواƳƨ الƥيني

  .الƥيǇ وƼǕراƥ اǕسرǕ Ɩنǌم يمƛلوǇ النموƜƦ الواجƍ Ɣقتƥاء ǊƕتعالǏ والو

مǇ اƥǋǕاƻ اǕساسية للمƥرسة  %87.5المساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم االơترام ƕنسƕة  -30

  .تجسيƥ قيم االơترام Ƽيما ƕيǇ أƼراƥ اǕسرƖ الترƕوية وƼǕراƥ اǕسرƖ والمجتمƴ ككل

وǉƦǋ الǀيمة تعتƕر مƹ ǇاياƦƍ Ƙ  %87.5المساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم التسامƕ Ơنسƕة  -31

ǏعمǕا ƔƮوالتع ƘراعاƮال Ǉا عƥعيƕ للعمل Ɣير الجو المناسƼتو Ǐتعمل عل.  

ǇǕ الƥراسة ƕينƘ التƛƋير الƽاعل  %91.25المساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم التعاوƕ Ǉنسƕة  -32

للترƕية التơضيرية Ƽي ƨرǉƦǋ Ƴ الǀيمة ويƕيǇ أǇ التعاوǇ يعتƕر مǇ الǀيم التي 

ƽƱǕا ƘƥساعǇريƤǓا ƴوم Ưعƕم الǌƲيع ƴم Ǉالتعاو Ǉير جو مƼتو Ǐال عل.  
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وƦǋا ما يƌكƼ ƥعǚ التƛƋير  %92.50المساǋمة Ƽي ƨرƳ قيم الƕ ƾƥƮنسƕة  -33

اإليجاƕي للترƕية التơضيرية Ƽي تعليم الƽƱل قيم الƾƥƮ والوƼاء واǕمانة ƕاعتƕارǋا 

  .مǇ الǀيم المơاƲƼة علƕ Ǐناء شƮƤية الƽƱل ƕشكل متواǇƨ وسليم

• Ƣال ƕǐƮرƻـال ƕسǄا:  

 أǐ أǇ المعاملة %91.25المƥاومة علǏ مƲơǚة سلوǁ الƽƱل Ƽي الƕيƕ Ƙنسƕة  -34

  .الوالƥية تعتƕر ƕمƛاƕة المǀيم لمǎƥ تواƾƼ سلوǁ الƽƱل وƕيƑتǊ اǕسرية

وǋنا نƲơǚ أǇ اǕولياء ƥور كƕير Ƽي  %92.5مƲơǚة تƺير سلوǁ الƽƱل ƕنسƕة  -35

ǊيƼ Ɩيرƺالمت Ɣة الجوانƲơǚم ومǌƑناƕأ ǁسلو ƴƕتت.  

وتƔǋƦ الƥراسة ƍلǏ اعتƕار ƥور الولي  %87.5تƕƱيƾ اƥǓاƔ والǀواعƕ ƥنسƕة  -36

 ǎƥوما م ƖسرǕل اƤاƥ لƽƱال ǁسلو Ʊƕالعامة التي تض ƥواعǀوال ƔاƥǓا ƾيƕƱي تƼ

ƔاƥǓا ǉƦǋ Ǐعل ǊتƲƼاơم.  

37- ƥاǀة  انتƕنسƕ Ƙيƕي الƼ ةƑƱاƤال Ƙضيرية  %87.5السلوكاơية التƕير الترƛƋو تƥƕي

 Ǉل مƽƱال Ǌقا مما تعلمǚƱان Ƙيƕي الƼ ةƑƱاƤ ةƑتنش Ɣوأسالي Ƙيير سلوكاƺي تƼ

  .المƥرسة
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 /*ƴال ƛƏتاǆـال ƕدراسǂل ƕǄا:  

المتمƛلة Ƽي ƕعƥ قيامنا ǉƦǌƕ الƥراسة الميƥانية وتƕƱيǀا لǚستƕياǇ علǏ عينة الƥراسة 

تƋكƥ لƥينا ơƮة Ü تǚميƦ اǕقسام التơضيرية وƕعƮ ƥياƹتǌا للƽروƯ وتجرƕتǌا ميƥانيا

ơيƚ الƲơنا تواƾƼ كƕير ƕيǇ الƽرضياƘ التي تمƮ Ƙياƹتǌا Ü النتاƝƑ المتوƮل ƍليǌا

ومǋ Ǉنا نستنتƝ تƾǀơ كل ƼرضياƘ الƥراسة Ƽي الميƥاƕ Ǉنسƕة Ü والنتاƝƑ المتوƮل ƍليǌا

 ƾوƽ80ت% Üǋة وƑالتنش Ǐر علƛضيرية أơية التƕللتر Ǉعة أƱاللة قاƥ لƥا ما يƦ

االجتماعية للƽƱل ƥاƤل اǕسرƖ وعلǏ ضوء ƥلǁ يمكǇ الǀول ǇƋƕ الترƕية التơضيرية 

كمشروƳ اليمكǇ االستƺناء عنǊ والƥƕ مǇ تعميم العملية علǏ جميƴ مƌسساƘ التعليم 

كوǇ أǇ الƽƱل Ƽي ơاجة ƍلǏ   االƕتƥاƑي وجعلǌا مرơلة ƍجƕارية مǇ مراơل التعليم

الرعاية واالǋتمام وƤاƮة Ƽي ǉƥǋ المرơلة ơتǏ يƠƕƮ جاƨǋ ا للƤƥول المرơلة 

  .االƕتƥاƑية
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Ƭـالتو Ɩاǐ:  

ƍسناƥ اǕقسام التơضيرية لمعلميǇ يتمتعوƕ ǇكƽـاءƖ عالـيـة ƮƋƕول علوم الترƕـية  -

  .الƥơيƛة

التơضيـريـة ورƱƕـǌا ƕتكنولوجيـا اإلعǚم تƥơيƚ المناƝǋ الƤاƮة ƕاǕقـسام  -

  وأǇ تكوǇ الƕرامƝ المعتمƖƥ تتماشǏ مƴ متƱلƕاƘ المجتمƴ الجƨاƑرǐ.واالتƮال

-  Ǉضيرية مơية التƕالتر Ǉم Ǉوƥـƽسيستـ ǇيƦال Ʀميǚالت ƥƥي عƼ ƭليǀ25الت  Ʀتلمي

 Ǐلƍ15 Ʀتلم.  

- Ǖا Ǉتراعي س Ƙاƨـيǌوتج Ƙواƥل وأƑوساƕ ضيريةơقسام التǕا ƨيǌال تجƽƱ

  .وقƥراتǌم

  .ƍشراǁ المتƼ ƭƮƤي علم النƼ Ʃƽي تعليم أƽƱـال اǕقسام التơضيـرية -

- ǐضيـرơلة التعلـيـم التơمر Ǉءا مƥ الƽƱǕا ǎƥل Ɣǋتنمية الموا.  

  .تنƲيم رƘǚơ للترƼـيǊ والتنـǉƨ والراơة -

-  ƻƥǌال ƾǀơويت ƻƑاƲتتكامل الو Ǐتơ ƖسرǕية واƕالمر Ǉيƕ الƮاالت ƭرƼ ƾلƤ

 .اسا Ƽي ƍعƥاƥ الƽƱل متواƨنا ومتشƕعا مǇ جميƴ ماالمتمƛل أس
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  ƕǄاتـƢ:  

ƕعƥ اإلƳǚƱ علǏ الƥراسة الƤاƮة ƕتƛƋير الترƕية التơضيرية علǏ التنشƑة 

 Ƙماماơية الƥلƕƕ االجتماعية- Ǌسƕوالية ت- ƘياƽلƤ Ǐلƍ يرƛƋا التƦǋ Ƴرجاƍا وǌليلơوت

مƤتلƽة كاǇ لǌا ƥور Ƽاعل Ƽي ƥơƍاƚ تƺيير Ƽي سلوǁ الƽƱل المستƽيƥ مǇ الترƕية 

 ƥعيƮ Ǐضيرية سواء علơالت ƱنماǕ Ɩƨالممي ƾروƽال ǉƦǋ ƘƲơسرية التي الǕة اƑيƕال

سلوكاتǊ الجƥيƖƥ المتمƛلة أساسا Ƽي اكتساƔ لƺة تساعǉƥ علǏ تƥơيƥ المƽاǋيم والتعاƕير 

ǊƱوس ƴم Ǌي تعاملƼ اǌمƥƤالتي يست Ü ينية التيƥل العليا والتعاليم الƛيم والمǀال ǁوتل

ǇرييƤǕا ƴم Ǌاعلƽي تƼ اǋƥيجس Üملم ƠƕƮي ƚيơ اءƼمانة والوǕوا ƾƥƮوم الǌƽمƕ ا

  .والتعاوǇ مƴ أقرانƼ Ǌي مياƥيǇ مƤتلƽة

وقƥ تƋكƥنا مǚƤ Ǉل الƥراسة أيضا أǇ معƲم اǕولياء أقروا ǋƋƕمية الترƕية 

التơضيرية وانعكاساتǌا علǏ نمƱ التƽاعل االجتماعي Ƽي اǕسرơ Ɩيƚ وƕمجرƤƥ ƥول 

ƕاتƮاالƘ مƥơوƍ Ɩƥلƕ ǏيƑة ƦاƕƱ Ƙيعة  الƽƱل للمƥرسة ينتǀل مƕ ǇيƑة ƹير متكيƽة تتسم

تتميƕ ƨالجƥية وأƥاء أƥوار وتنƲيماƘ متعƖƥƥ تتƮارƳ مƕƱ ƴيعة السلوǁ المƋلوƼ ƻي 

 Ǌأقران ƴم Ɣالمناس ƻالتكي ƾيǀơلت ǁا السلوƦǋ يلƥل تعƽƱال Ǉم ƔلƱل وتتƨالمن

Ǌ مƕ ƴالمƥرسة كما يƲơǚ علǏ الƽƱل أيضا ƍتƕاعǊ لجƥاول ƨمنية تستوجƔ أǇ يكيƦ ƻات

ƖسرǕا اǌƕ تعمل Ǉالتي لم تك ƥواعǀال ǁلƦ.  

ومǋ Ǉنا يƥƕأ الƽƱل Ƽي االعتماƥ علǏ نƽسƼ Ǌي الǋƦاƍ ƔلǏ المƥرسة والمشاركة 

  .Ƽي مƤتلƻ أوجǊ النشاƱ الƽرǐƥ والجماعي

أما ما يتعلƕ ƾانعكاساƘ الترƕية التơضيرية علǏ منƲومة الǀيم اǚƤǕقية للƽƱل 

لتƥريƩ لǖنشƱة التعليمية وتǀويم اǕعمال والنشاƱاƼ ƘيمكǇ مƲơǚتǌا Ƽي عملياƘ ا

 Ǌالتوجي Ɣأسلو ƥاعتماƕ مǌسلوكيات Ǌم وتوجيǌيتƮƤتنمية ش ƻƥǌƕ Ʀميǚا التǌƕ ومǀالتي ي

واإلرشاƥ وƼرƯ النƲام والƱاعة وتƥǀيم المعƨƨاƻƥǌƕ Ƙ تƺيير أو تعƥيل أنماƱ سلوكية 

تكويǇ مǌƽوم الƽƱل عǇ الƹ ƋƱƤير مƕǀولة Ƽالمƥرسة لǌا قƥر كƕير مǇ التƛƋير Ƽي 
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ƔواƮوال Ü ي تنميةƼ ورا أساسياƥ ءƻƥوال Ǉناơوال ƻƱوالع Ɣơال Ƙقاǚع Ɣكما تلع

 Ƙاǋاالتجا Ɣاكتسا Ǐعل ǉƥضية التي تساعƽألل ƔساليǕام اƥƤاستƕ Ǌيƥي لǀلƤالضمير ال

  .والǀيم التي تمكنǊ مǇ أǇ يسلǁ سلوكا مرƹوƼ ƔيǊ وǀƕناعة Ʀاتية مơضة

ƍ ǉلǏ أǇ الǀيم تتƛƋر ƕمجموعة مǇ العوامل سيما منǌا العوامل ونلƘƽ االنتƕا

Ǉيƥة الوالƼاǀƛ اƦضارية وكơاالجتماعية وال Ü ǎالمستو ƴƽكلما ارت Ǌأن Ơيتض ƚيơ

 ƾنساǕا ǉƦǋ Ʊاƕناء وارتƕǕا ǎƥيم لǀال ƾأنسا Ǐا علƕيجاƍ ǁلƦ Ʃانعك Ǉيƥالتعليمي للوال

ǉƦǋ الǀيم ومǚƤ Ǉل توجيǌاƘ المƥرسة  الǀيمية ƕمǎƥ قƥرƖ اƕǕناء علƥƍ ǏراƕƱ ǁيعة

  .يتعلم تكويǇ المعايير والƺاياƘ ويكتسƔ أساليƔ التǀويم المƤتلƽة

Ʀǋا Ƽيما يتعلƕ ƾاكتساƔ الǀيم أما عǇ االنعكاساƘ التي تƛيرǋا الترƕية التơضيرية 

Ƽي تلǀيǇ الƽƱل جملة مǇ الƕƤراƘ والمǌاراƘ المƤتلƽة الơركية والنƽسية واالنƽعالية 

لتي ستساعƼ ǉƥيما ƕعƥ علƥƍ ǏراƱ ǁرƾ التعƕير الơƮيƠ عƦ ǇاتǊ وƕƍراƨ قƥرتǊ علǏ وا

التعƕير عǇ ميوالتǊ ومشاعرǉ وأơاسيسƕ ǊمƤتلƱ ƻرƾ التعƕير اللƺوية أو استƥƤام 

Ǉمعي ǐوƺلول لƥمƕ يةơالمو Ƙاإلشارا Ü ǎƥل ǐوƺعملية النمو الل ƨرƕت Ɩترƽال ǉƦǋ يƼو

م ومƽرƥاƘ وجمل تساعǉƥ علǏ التعƕير الشƽوǐ لضماơ Ǉيƚ يƥƕأ Ƽي تعلم مƽاǋيÜ الƽƱل

لƦلǁ تركƨ المƥرسة علǏ تلǀينÜ Ǌ التواƮل مƴ معلمتǊ وأقرانǊ ومơيǊƱ اǕسرǐ ككل

الكتاƕة والǀراءƖ مƍ  ǇلǏكتعلم الơرƻ والكلمة ƛم الجملة لينتǀل Ü المƕاƏƥ اǕساسية للƺة

م والتمƛيل الƥرامي  أو ما ǚƤل Ʊرƾ ترƕوية ƥơيƛة كالتعليم ƕاستƥƤام اللعƔ والرس

 ƾرƱ ييرƺت Ǐلƍ ǇياơǕا Ɣالƹ يƼ ولياءǕا Ƌيلج ǁلƦوار لơة والƛƥاơالم Ǌعلي ƾلƱي

 Ƙي سلوكاƼ امةǋ Ƙيراƺت ƨروƕ ƥعƕ م سيماǌƑناƕأ ƴا مǌعونƕة التي يتƑالتنش Ɣوأسالي

ƛة أƕناǌƑم تستƥعي تعƥيل وتƺيير اǕنماƱ السلوكية الساƖƥƑ سلƽا واعتماƥ أساليـƥơ Ɣي

ǐضيرơسم التǀالƕ ǉاǀوما يتل Ǐتتماش.  

Üيةƕا نسǌليƍ لƮالمتو ƝƑالنتا Ǐǀƕماني والمكاني وال وتƨالمجال أل ƻǚتƤرا الƲن 

 .يمكƍ ǇعƱاǌƑا الƺƕƮة العمومية كوǇ النتاƝƑ ليسƘ مƱلǀة
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ƘƟƓال ƫƢǂǄ:  

تعƥ مرơلة الترƕية التơضيرية الركيƖƨ اǕساسية لتشكيل السلوكاƘ اإليجاƕية ƥاƤل 

ƖسرǕا اǌارجƤاال  وƮات ǚƮومت ǇريƤǓا ƴي عالم منسجم مƼ ƫو يعيǋل وƽƱلل

ǌƕم ƼالƕيƑة االجتماعية ƕكل متƺيراتǌا وضر وǌƼا تساǋم Ƽي تنمية اجتماعيا نماƑيا 

اǚƤǕقية ÜواǕسرƖ و الترƕية التơضيرية ǋي أولǉƦǋ Ǐ المتƺيراƘ التي سلوكاƘ الƽƱل 

  .تƛƋر Ƽي تكويǇ شƮƤية الƽƱل

 ƘƟƓال ƕǂشكǄ  :  

Ǐƺ ƘƟƓال ƕـǂشكǄ üـƙǄتت  :  

نƥرƖ وجوƥ ƥراساƘ متƽرƖƥ توضƥ Ơور الترƕية التơضيرية ومعلماƘ الروضة  - 1

الروضة والممتƼ  Ɩƥي تشكيل ƕعƯ اǕنماƱ السلوكية Ƽي مرơلة الƑƽة الƛالƛة Ƽي

  .سنواƘ 6ـ  ƕ5يǇ عمر 

2 -  Ɣƕسƕ ضيريةơية التƕي عمر الترƼ الƽƱǕا ƥر عنǌƲالسلوكية التي ت Ƙǚالمشك

تعارƯ توجيǊ اǕسرƋƕ Ɩساليǌƕا الترƕوية   أơيانا مƴ أساليƔ ضƱƕ معلماƘ ا 

  الترƕية التơضيرية ƽƱǕال الƑƽة الƛالƛة Ƽي تشكيل ƕعƯ اǕنماƱ السلوكية

Ɠال ƕǐǄǉƈ ƘـƟ    :  

Ǉأ Ǉيمك ǐƦور الƥال Ơلتوضي ǊاتƦ Ƴمية الموضوǋي أƼ راسةƥمية الǋأ Ǐوم  تتجلǀت

وقƴ اƤتيارنا   Ǌƕ  الترƕية التơضيرية Ƽي التنشƑة االجتماعية للƽƱل  ƥاƤل اǕسرÜƖ كما

الوسƱ المƥرسي عموما  لƦǌا الموضوƕ Ƴكل قناعة انǚƱقا مǀơ ǇاƾƑ واقعية معاشة Ƽي

  .ƮƤوƮا والǀروǐ والريƽي

Ǐلƍ اǌالتي تولي ƴالمواضي Ǉا مǋارƕاعتƕ راسةƥال ǉƥǋ ميةǋأ ǇƎƼ اƥǋ Ɣجان 

وƨارƖ  المنƲومة الترƕوية أǋمية كƕيرƖ نƲرا لكوǇ اإلơǚƮاƘ الترƕوية التي اعتمƥتǌا
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 Ǉيƕ Ɩƥالممت Ɩترƽال Ƙنية جعلƱنية الوƱة الوƕ2009التر Ǐلƍ2014Ɩترƽي الǋ  رƲالتي ينت

وƥلƻƥǌƕ ǁ تǌيƑة  التعليم التơضيرƼ ǐي كل المƌسساƘ الوƱنيةƼيǌا تعميم وƍجƕارية 

 Ǉس Ǉيƺالƕال الƽƱǕ5اƔساليǕا Ǉيƕ Ɯƨي تعليم يمǀلتل Ƙي علوم  سنواƼ ةƛيƥơوية الƕالتر

ƥơيƛة لمسايرƖ المǀارƕة الجƥيƼ Ɩƥي  الترƕية والعƮرنة وƥلƕ ǁاستƥƤام وساƑل تكنولوجية

ƘراƕƤوال Ƙاراǌوالم Ƙالتعلما Ɣاكتسا.  

3* ƘƟƓداف الǉƈ ـ      :  

ǉƦǋ Ǐة التي  تسعƑعملية التنش ƥعاƕوأ Ǉمضامي ƭيƤة وتشƼمعر Ǐلƍ راسةƥال

ƖسرǕل اƤاƥ اǌضيرية وانعكاساتơية التƕا الترǌيƥƌت  ǉƦǋ ورƥو ǐرƑاƨالج ƴي المجتمƼ

شƮƤية اƕǕناء وتنميتǌا وتوجيǊ سلوكǌم وƍعƥاǋƥم Ǖشƺال أƥوارǋم   المƌسسة Ƽي ƕناء

 وƦلǁ مǚƤ Ǉل ƍلǀاء الضوء علƥ Ǐور الترƕية التơضيريةÜ. الوƲيƽية االجتماعية

 Ǉم وتكويǋƥاƥعƍناء وƕǕة اƑي تنشƼ اǌƕ ومǀار التي تƛǓوار واƥǕا Ǐعل ƻوالتعر

Ƽي مƥǀمة مƌسساƘ التنشƑة االجتماعية اƤǕرǎ   وتƻǀ الترƕية التơضيريةÜ شƮƤياتǌم

رƕية ومƕاǌƑƥا والمƛل والǀيم االجتماعية التي تơتضǇ اƕǕناء وترعاǋم وتلǀنǌم أسƩ الت

واǚƤǕقية التي يƚơ عليǌا المجتمƴ وƦلǁ مǚƤ Ǉل وƲيƽتǌا الترƕوية واالجتماعية 

  .لتنشƑة اƕǕناء

 ƘـƟƓال ƖاǐƮرƺ   :  

لƦǌا انƱلƥ Ƙǀراستنا مƼ Ǉرضياơ ƘتǏ نرسم المǚمƠ الكƕرǎ لموضوƳ الƥراسة 

 :وجاءƘ علǏ الƮياƹة التالية

 .ƕـية التơضيرية Ƽـي توجيـǊ سلوǁ الƽƱـل ƥاƤل اǕسرƖتساǋم التر - 1

2 -  ǁناǋارƛيا أƼ لƽƱاعل االجتماعي للƽالت Ʊنم Ǐضيريـة علơية التƕلتر Ǌأسرت. 

  .اǕسرƖ تساǋم الترƕية التơضيرية Ƽي تكويـǇ منƲومة الǀيم اǚƤǕقية للƽƱل Ƽي - 3
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4 - Ǌي أسرتƼ ǐوƽير الشƕالتع Ƙاراǌضيرية مơية التƕة الترƕالتر Ɣتكس 

الوالƥية  توجƥ انعكاساƍ Ƙيجاƕية للترƕية التơضيرية للƽƱل علǏ أساليƔ المعاملة   - 5

ƖسرǕي اƼ لƽƱلل. 

 
 



 
  
  
  
 

 
 
 

         
 



  ǀراƱيةجمــــǌورية الجƨاƑرية الƥيمـــال

  وƨارƖ التعليم العالي والƚơƕ العلمي

  - ƕسكرƦ- Ɩرــجامعة مơمƤ ƥي

  كلية اƥǓاƔ والعلوم االجتماعية

Ƴقسم علم االجتما 

ǐوƕالتر Ƴعلم االجتما ƭƮƤت  

  

  ơول موضوƳ:استمارƚơƕ Ɩ لنيل شǌاƖƥ الماجستير

 

  

ƔǕاضل  اƽمالǕاضلة اƽال : Ǉيƕ ƴيكمنضƥضيرية  أيơية التƕالتر Ƙة انعكاساƼلمعر Ǉياƕا االستƦǋ

 ƚƥơضيرية التي تơية التƕسم الترǀي الƼ ǉاǀل ما يتلǚƤ Ǉم  ƖسرǕل اƤاƥ لƽƱة الƑتنش Ǐعل

  .تƺيراƼ Ƙي سلوكاƘ اƽƱǕال 

ǉƦǋ Ǐة علƕمنكم اإلجا Ʃنلتم Ǌلة وعليƑسǕا تعاونكم  معنا  ل اƽر لكم سلƥǀمة ونƥƤƻاƥǋا  أƦǋ

  الƚơƕ العلمي

  

 Ǉمƥاƥعƍ ƔالƱني: الǚجي Ǉيƥالƨع                             ƻاشر/ƥ: ƨيƨالع ƥƕع ƫالعاي  

  

  

  

  

  

  2011 - 2010: السنة الجامعية



ǗاƓستǅاǐــــ  

  

  

  

  

  

  

  الƕياناƘ الشƮƤية

  م   أ    أƔ          :    الولي .1

2. Ɣǖراسي لƥال ǎالمستو: 

ǎمستو Ǉوƥ            يƑاƥتƕا                    Ʊجامعي     متوس           ǐانوƛ 

3. Ǉل سƽƱ4: ال  Ƙ5                   سنــــوا Ƙسنــوا  

  أنƦ              Ǐƛكر              :         جنƩال .4

  تسجيل اƕنكم Ƽي الترƕية التơضيريةǋÞو السƔƕ الƼƥ ǐƦعكم ل ما .5

- ƍاريةƕج ǐضيرơية التƕالتر.  

  .Ƽي تǌيƑتǊ اجتماعيا الرƕƹة -

  ة للتعليمالرƕƹة Ƽي تǌيƑت -

 ǎرƤأ

............................................................................................تƦكر

................................................................................................. 

6. Ǉل اǋ )ǁنتƕا (ǁنƕƍ يةƕالترƕ Ǌاقơل التƕل قƨي المنƼ  ǊاتƼرƮت Ƙامǀاست Þضيريةơالت 

 لترƕية التơضيريةǋÞل ممارسة العنƻ ضƥ اƤǓريǇ تǀلƕ ƭعƥ التơاƽƱ ƾلƕ ǁا .7

8.  ƥعƕ والƨ Ǐال ǇريƤǔية لǋاء الكراƥƕƍ لǋÞضيريةơية التƕالترƕ ǁلƽƱ ƾاơالت 

    ÞالتơاƽƱ ƾلǁ الترƕية التơضيرية الƺضƕ Ɣعƥ سرعةǋل تجنƔ اƕنكم  .9

10.   Þ ǁنƕا Ƙعاالƽان Ʊƕي ضƼ مǋضيرية تساơية التƕالتر Ǉأ ƘƲơل الǋ 

هذا االستبيان لمعرفة انعكاسات التربية  أیدیكمنضع بين : الفاضلة األمالفاضل  األب
تنشئة الطفل داخل األسرة من خالل ما یتلقاه في قسم التربية  ىالتحضيریة عل

  .األطفال تسلوآياالتحضيریة التي تحدث تغيرات في 

ونقدر لكم سلفا تعاونكم معنا لخدمة  األسئلةوعليه نلتمس منكم اإلجابة على هذه 
  .هذا البحث العلمي أهداف

 .مع العلم أنه ليست هناك إجابة صحيحة وإجابة خاطئة

  

     

  

  

 النعم

 النعم

 النعم

 النعم

 النعم
 النعم

 النعم



11. ǋتوتر Ǉم ƥơضيرية تơة التƕالتر Ǉأ ǎل تر ǁلƽƱÞ 

 لترƕة التơضيرية تƥơ مƤ ǇوƽƱ ƻلǋÞǁل ترǎ أǇ ا .12

 ǎرƤأ

  ............................................................................................تƦكر

................................................................................................. 

   

  علǏ التƽاعل مƨ ƴمÞǊƑǚرية تشجعǋ Ǌل ترǎ أǇ الترƕة التơضي .13

14. ǀƛ ƨƨضيرية تعơة التƕالتر Ǉأ ǎل ترǋÞǊسƽنƕ ǁلƽƱ ة 

 ƽƱلÞǁ ءالتơضيرية تƥơ مǇ كƛرƕ  Ɩكاǋل ترǎ أǇ الترƕة  .15

  سريةÞاǕ يتلǀاǋا ƽƱلǁ علǏ ممارسة ترƕيتكمǋل تساعƥ الترƕية التơضيرية التي  .16

17. ǋ يةƕالتر ƥل تساعǁنƕƍ ǁسلو Ǌتوجي Ǐعل ǁلƽƱ اǋاǀضيرية التي يتلơالتÞ 

  ǋÞل تساعƥ الترƕية التơضيرية التي يتلǀاǋا ƽƱلǁ علǏ اكتشاƻ انƽعاالتǊ وضǌƱƕا .18

19. ƔƦجل والكƤية كالƕالة مشاعر السلƨƍ Ǐعل ǁلƽƱ اǋاǀضيرية التي يتلơية التƕالتر ƥل تساعǋÞ 

  

20.  ƥل تساعǋƨيƽơت Ǐعل ǁلƽƱ اǋاǀضيرية التي يتلơية التƕو الترÞǊاتƕƹور Ǌاسيسơأ Ǉير عƕالتع 

  

 ǎرƤأ

  ............................................................................................تƦكر

.................................................................................................  

21. ǁنƕا ƳاƱل استǋ سمǀي الƼ ǊƑǚمƨ ƴم ƻالتكيÞ   

   ǚƕ ةƕاإلجا Ƙا كانƦƍÜ اƦǋ لǌƼ Ǐلƍ ƴراج : 

  ليل الƨاƥƥƑالت -

  عƥم رƕƹتƼ Ǌي االلتơاƕ ƾالمƥرسة  -

 شعورƕ ǉالعƨلة  -

 ƤوǊƼ مǇ المرƕية -

  

النعم

النعم

 النعم

 النعم

النعم
النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

 النعم

 النعم
 النعم

 النعم

 النعم



 ǎرƤأ

  ............................................................................................تƦكر

.................................................................................................  

22.  Þضيريةơية التƕالترƕ Ǌاقơالت ƥعƕ ǁلƽƱ Ƙاƥعا Ưعƕ Ƙيرƺل تǋ  

23. ÞǊأسرت ƥراƼأ ƴم Ǉسơوار أơال Ǐعل Ɩرƥǀال Ɣل اكتسǋ ضيريةơية التƕالترƕ ǁنƕا ƾاơالت ƥعƕ 

  

التي تسعǏ أسرتكم  ǋ ǁل تتواƾƼ الǀيم التي يكتسǌƕا ƕƍنǁ مǇ الترƕية التơضيرية وتلǁيƕرأ .24

Þاǌعلي Ǌيتƕلتر 

  
25. Üǚƕ ةƕاإلجا Ƙا كانƦƍ ما Ɣاƕي أسǋ ǁلƦ: 

.................................................................................................

................................................................................................. 

  ÞمǇ السور الǀرƈنيةالتơضيرية  ǋل يرƥƥ اƕنƕ ǁعƯ ما تعلمƼ Ǌي الترƕية .26

27. Ǌما تعلم Ưعƕ ǁنƕا ƥƥل يرǋ يةƕي الترƼ ÞعيةƥǕا Ǉضيرية مơالت  

  ÞاǕناشيƥالتơضيرية مǋ  Ǉل يرƥƥ اƕنƕ ǁعƯ ما تعلمƼ Ǌي الترƕية .28

  Þالتơضيرية مǇ الǋ ƭƮǀل يرƥƥ اƕنƕ ǁعƯ ما تعلمƼ Ǌي الترƕية .29

 ƖÞالتơضيرية مǇ كلماƘ جƥيƥ تعلمƼ Ǌي الترƕيةǋل يرƥƥ اƕنƕ ǁعƯ ما  .30

 .Ʀƍا كانƘ اإلجاƕة ƕنعمÜ أƦكر ƕعضǌا

.................................................................................................

................................................................................................. 

 يستƱيƴ معرƼة اǕوقاƘ الƨمنيةƠÞ التơضيرية ǋل أƕ ƕƮعƥ التơاƾ اƕنƕ ǁالترƕية

 Ơƕ يستƱيƴ نƾƱ الơروƻ نǀƱا ơƮيơاÞالتơضيرية ǋل أƕ Ʈعƥ التơاƾ اƕنƕ ǁالترƕية .31

 Þالتơضيرية ǋل أƠƕƮ يستƱيƴ التمييƕ ƨيǇ اǕلواǇ واǕشكال ƕعƥ التơاƾ اƕنƕ ǁالترƕية .32

 يƴ االستماƳ للƭƮǀ وترƥيǋƥاÞيستƱالتơضيرية ǋل أƕ  ƠƕƮعƥ التơاƾ اƕنƕ ǁالترƕية .33

 ǋÞل أƠƕƮ اƕنƕ ǁعƥ التơاقƕ Ǌالترƕية التơضيرية يمتلǁ الƥǀرƖ علƱ ǏرƟ اǕسƑلة .34

النعم

النعم

 النعم

 النعم

 النعم

 النعم

 النعم
 النعم
 النعم

 النعم

 النعم

 النعم



 ǎرƤأ

  ............................................................................................تƦكر

................................................................................................. 

 الƤاƑƱة التي يǌƲơǚا Ƽي الƕيÞƘ السلوكياƘاƕنكم ينتƕ ƥǀعƯ  أǋƠƕƮل  .35

  Ʀƍا كانƘ اإلجاƕة ƕنعمÜÞ أƦكر ƕعضǌا

.................................................................................................

.................................................................................................  

  ƽƱÞلǋǁل تساǋم الترƕية التơضيرية Ƽي ƨرƳ قيم الƱاعة Ƽي 

36. ǁلƽƱ يƼ ترامơقيم اال Ƴرƨ يƼ ضيريةơية التƕم الترǋل تساǋÞ  

37. ǁلƽƱ يƼ Ơقيم التسام Ƴرƨ يƼ ضيريةơية التƕم الترǋل  تساǋÞ  

  يرية Ƽي ƨرƳ قيم التعاوƼ Ǉي ƽƱلǋÞǁل تساǋم الترƕية التơض .38

39. ƾƥƮقيم ال Ƴرƨ يƼ ضيريةơية التƕم الترǋل  تساǋ  لƽƱ يƼÞ 

 ǎرƤأ

  ............................................................................................تƦكر

................................................................................................. 

  ÞسلوƽƱ ǁلƥ ǁاƤل الƕيƲơǚ Ƙةǋل تƥوميǇ علǏ م .40

41. ƘƲơل الǋ  يرƺت ÞǁلƽƱ ǁي سلوƼ  

 الƕسملة والơمƥلة والنƲاƼةÞ يƾƕƱ اƕنكم ƕعƯ الǀواعƥ واƥǓاƔ مƛل  ǋل Ʈار .42

 ǎرƤأ

  ............................................................................................تƦكر

.................................................................................................  
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