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 مقدمة 
 



بأهمية هذه المرحلة ،في ا للطفولة في العالم اليوم مكانة بارزة وأهمية متميزة لدى مختلف بلدان العالم،إيمان
حياة األفراد وأثرها البالغ في بناء شخصيته وتكوينها ، وبيان حالها في المستقبل وتشكيل أبعاد نموه 

 .،وتحديد معالم سلوكه االجتماعي  الجسمية والحركية والعقلية واالنفعالية والنفسية واالجتماعية
ولكل مرحلة طابعها الخاص وأهميتها المتميزة ،من حيث خصائص النمو،فان فترة السنوات األولى من 
حياة الطفل تعد اخطر واهم مرحلة ،فهي األساس في تكوينه والركيزة التي تستند عليها مختلف مراحل 

 .النمو 
لحاضر من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره وقد أصبح االهتمام بالطفل في الوقت ا

،الن االهتمام بالطفل ورعايته في أي امة هو في الواقع اهتمام بهذه األمة وارتقائها ،ومن الجدير 
كرة تحضيان باهتمام بالغ على كافة المستويات وفي ببالمالحظة أن مرحلة الطفولة المبكرة والتربية الم

الم ،حيث تعتبر رياض األطفال من المؤسسات التربوية تشمل على الخبرات والمفاهيم مختلف دول الع
والمهارات واالتجاهات والقيم بما يتناسب ونمو الطفل ،والذهاب إلى الروضة ليس حدثا عابرا بالنسبة 

األسرة  للطفل وأهله بل انه مرحلة عبور كبرى التقل عن مرحلة المراهقة ،ألول مرة يخرج الطفل من عالم
المحدود مهما كان اتساعه وألول مرة يصبح هناك مرجعية مجتمعة أساسية في حياته ،بداية الخروج من 
قانون الوالدين والعالقات األولية إلى القانون الذي يشكل الدخول إلى العضوية المجتمعة ،لذلك نادى 

 في شتى الجوانب النمائية  المربون باالهتمام برياض األطفال
ألهمية دراسة الروضة من جانب آخر إال وهو دراسة مدى تكيف الروضة مع الخصائص النمائية ونظرا 

 :للطفل دراسة ارغنومية معتمدين على الخطة التالية 

الجانب النظري والجانب الميداني ،أما الجانب النظري يحتوي على ثالث :اشتمل البحث على جانبين 
 :فصول 

الدراسات ،الدراسة أهداف، الدراسة أهمية ،فرضيات البحث ،البحث موضوعويتناول : الفصل التمهيدي
 ،السابقة

 .تعقيب على الدراسات السابقة
-ويتعلق بمرحلة رياض األطفال من خالل التعريف برياض األطفال ،نشأة رياض األطفال :الفصل الثاني

 ،في وظائف رياض األطفال االتجاهات الحديثة ، تاريخ تربية رياض األطفال وتطورها في الفكر التربوي
ائية مالخصائص الن، (مرحلة ما قبل العمليات)مرحلة الطفولة المبكرة ، األهداف العامة لرياض األطفال

 لألطفال ، للطفل ما قبل المدرسة



اللعب ، برامج رياض األطفال، لألطفال المستقبلي التعليم في نظرية توجهات، الحاجات األساسية للطفل
معلمة رياض ، مهارات الطفولة المبكرة المرتبطة بالمرحلة النمائية للطفل، لة المبكرةفي مرحلة الطفو 

 .موقع ومبنى ومرافق الروضة، مراحل تطور تعليم الطفولة الصغرى في الجزائر،األطفال وخصائصها 

  :الفصل الثالث
 مجاالت البحث األرغونومي، (أصول هذا العلم) المنشأ ،بعض المعالم التاريخيةا تعريف األرغنوميتناولنا 

 ،أنواع أهداف األرغونوميا ،في مجال التصميم ادور األرغونومي، خصائص تطور الهندسة البشرية،
أعباء العمل ،االرغونومياج لماذا نحتا، مشكالت االرغونوميا، لمبادئ األساسية لألرغونوميا، األرغونوميا

 .للكفايات ،المقاربة االرغونومية  لألطفالارغنوميا التصميم 
 

 :تناولنا فيه مبحثين :الفصل الرابع
 : المبحث األول 
 .المنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات ، أدوات المعالجة اإلحصائية:منهجية الدراسة 
 :المبحث الثاني 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها فالمراجع والمالحق وأخيرا ملخص الدراسة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :شكالية الدراسةإ-1

نظرا للتطور االجتماعي والتحول من األسرة الممتدة الكبيرة،إلى األسرة ،النواة الصغيرة،أدت التكنولوجيا 

ونمو االتجاهات والحريات والديمقراطية إلى تغير نمط األسرة ووظائفها ،فهذا التطور أدى إلى تقليص 

 .معيشةحجم األسرة،وتعقد وازدياد متطلبات الحياة وغالء ال

ونتيجة لهذه التغيرات دفع بالمرأة إلى الخروج للعمل مع الرجل وتقاسم المسؤوليات، وانشغالها        

الشيء الذي فرض عليهم البحث . ألوقات طويلة يعيقها أداء وظيفتها التقليدية والطبيعية على أكمل وجه

 إلى 1 سن من لألطفال والجسمي قليالع النموعن طرق أخرى للتكفل بتربية أطفالهم ،وأكدت دراسة حول 

 االجتماعي األسرة لتكوين أن إلى توصلت على ضوء تكوين األسرة النفسي االجتماعي حيث سنوات 4

 والشخصي كبير على نمو الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والنمو في المجال االجتماعي أثر والنفسي

 (  5،ص 1220عبد الفتاح، ماجدة)الطفل  ونموبصحة  وطيدة عالقة لها جوانب هي و الحركي والنمو

نسانية باعتبار أن السنوات األولى للطفل  وتحقيق النمو للطفل في هذه المرحلة      ضرورة حضارية وا 

طالق طاقاته اإلبداعية لتضمن للمجتمع أقصى استفادة ممكنة  هي فترة لتنمية قدرات الطفل واستثمارها وا 

لم واالكتساب واالكتشاف وممارسة أنواع الذكاء المتعددة، ونخص الحديث من هذا الطفل،فهي مرحلة للتع

سنوات لسنة  6إلى  3عن الطفل من دون سن السادسة حيث وصل عدد األطفال بالجزائر في سن 

 .....لى إ 9011

( 6الى3)مؤسسة تربوية تعنى بتوفير المناخ التربوي المالئم لنمو الطفل المتكامل في  وتعتبر الروضة   

سنوات ،فالطفل في هذه المرحلة يمر بعمليات تربوية هامة قد تفوق هذه العمليات في قيمتها أي عمليات 

ما زاد من انتشارها واإلقبال عليها خاصة من  (63،ص9009إيمان العربي النقيب ،.)تربوية أخرى الحقة 

ثر رياض األطفال يستمر مع قبل األزواج الشباب،فالروضة تؤثر في الطفل في جميع مراحل حياته ،ألن ا

ومن خالل دراسة سابقة لوحظ أن رياض ، ( 34،ص1299فاخر عاقل ،)الطفل حتى ما بعد الجامعة



األطفال في الجزائر ال تتوافق مع الركائز األساسية والمفروضة لكي تكون رياض علمية، وهذا بالنسبة 

وينحصر االهتمام عند التقدم لفتح روضة  للرياض التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص بصورة أكبر

كعدد األطفال ،المبلغ الشهري لكل طفل،الوثائق اإلدارية لألطفال، التأمين على )باألمور الشكلية 

،فبالنسبة للهيكل فإن جل الرياض (.األطفال، اإلطار التربوي للروضة والمتمثل في المربيات ،الحارس

في كليا للروضة،كما أنها تفتقر للكثير من التجهيزات الخاصة بحركية الجزائرية تتواجد بالعمارات وهذا منا

بن نية أحالم ) الطفل وما يتفق مع خصائص نموه الجسمي ،العقلي واالجتماعي ، والنفسي

 ( 5،ص9004،

وهذا ما دفعنا للتعرف على الروضة ومدى مناسبتها من الناحية الفيزيقية ومن حيث  والتجهيز مع      

ائص النمائية للطفل بحيث تتوافق الروضة والطفل وتحقق له الراحة واألمن والسالمة والنمو جميع الخص

 .بطريقة سليمة وصحية 

ومما سبق ذكره يتبين مدى تداخل العوامل التي ينبغي دراستها وهذا راجع إلى اتساع الموضوع      

ف الدراسة من خالل طرحنا للسؤال وتشعبه لذا ارتأينا إلى التركيز على بعض الجوانب التي تتعلق بهد

 :التالي

 ؟إلى أي مدى تتناسب البنية الفيزيقية للروضة مع خصائص النمو  -2

       ؟لروضة مع الخصائص النمائية للطفل الجزائريل تناسب البنية المعرفيةمدى تإلى -1

 :أهمية الدراسة -2

طفولة الصغرى مرحلة حساسة وخطيرة تكمن أهميتها من أهمية الموضوع نفسه حيث تعتبر مرحلة ال -

وتتشكل السمات األساسية التي ستحدد ..... ياجتماع ففيها تتفتح جميع إمكانيات نموه الجسمي والنفسوا

 .شخصية الطفل في المستقبل  معالم 

 



 .تحسيس اآلباء بالدور الذي تلعبه الروضة في تحقيق نمو األطفال _ 

ة بضرورة االهتمام بمؤسسات الطفولة الصغرى ،والعمل على تبني محاولة لفت انتباه الجهات المختص -

 .النظريات ت العلمية في إنشاءها وتسييرها 

 محاولة إبراز أهمية الروضة التي أنشئت إلعداد الطفل ،وليس مكانا الستقبال األطفال أثناء غياب األم  -

 .نمية قدراتهتوضيح أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل وما يجب القيام به لت-

 .المساهمة ولو بجزء قليل في إثراء الدراسات المتعلقة بالروضة والطفل في مجال االرغنوميا -

 :أهداف الدراسة -3

 .التعريف بواقع رياض األطفال وتبيان األهداف التي تسعى إلى تحقيقها  -

 الظروف الفيزيقية وكل ..التعرف على مكونات الروضة من حيث التجهيز والمساحة والشكل واللون -

 .،ومدى مالئمتها لألطفال في هذه المرحلة 

 .معرفة مدى تأثير الروضة على الطفل -

 .معرفة األسباب والدوافع التي أدت باألولياء إلى وضع أبنائهم بالروضة -

 .معرفة الصعوبات التي تواجه المربيات بالروضة -

 .التعرف على السلبيات وااليجابيات بالروضة -

 .صول إلى توصيات واقتراحات حول هذا الموضوع الو -

 :الدراسة تفرضيا-4

 :الفرضية العامة 

 .سنوات بالروضة محل الدراسة  6الى 3الروضة مع الخصائص النمائية للطفل ما بين  هل تتناسب

 :الفرضيات الجزئية 

 .النمو الحسي الحركي للطفل  معالروضة  تناسبت -1



 .لغوي للطفل النمو ال معالروضة  تناسبت-9

 .النمو العقلي للطفلمع الروضة  تناسبت-3

 .النمو النفسو اجتماعي للطفل  معالروضة   تناسبت-4

 :التعريف بمصطلحات الدراسة -5

 :خصائص النمو 

هي الجوانب البيولوجية و النفسية واالجتماعية والمعرفية واللغوية للطفل في مرحلة ماقبل العمليات تنمي 

عداده لمراحل أخرى في الحياة قدرات وشخصية ا  .لطفل في مرحلة الطفولة الصغرى وا 

 :البنية الفيزيقية للروضة 

 هي تشمل الهيكل الداخلي والخارجي باإلضافة إلى األدوات والوسائل المستخدمة في تسيير الروضة 

 :البنية المعرفية للروضة 

  .ى البرنامج  وتشمل طريقة العمل وتقسيم أوقات العمل ،باإلضافة إلى محتو 

 :الدراسات السابقة -6

 المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل الصحية الرعاية واقع :بعنوان نصيرة بونويقةالدراسة األولى دراسة 

 في للطفل الصحية الرعاية واقع على الضوء وتسليط للكشف محاولة جوهرها في الدراسة هذه جاءت لقد

 المجال في االجتماعية الخدمات نقص أو غياب أثر وتوضيح ، األسري بوسطه المبكرة الطفولة مرحلة

 إشكالية احتوت وقد . الحساسة المرحلة هاته في للطفل الصحية للرعاية األسرة توفير على االجتماعي

 : رئيسيين تساؤلين على الدراسة

 ؟ األسري الوسط في المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل الكاملة الصحية الرعاية تتوفر هل 

 األسرة توفير على االجتماعي المجال في االجتماعية الخدمات نقص أو غياب يؤثر كيف 

 ؟ المبكرة الطفولة بمرحلة للطفل الصحية للرعاية



 : يلي كما الفرضيات صياغة تمت وقد

 . األسري بالوسط المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل الكاملة الصحية الرعاية تتوفر-

 الرعاية توفير على سلبا يؤثر االجتماعي المجال في االجتماعية ماتالخد نقص أو غياب إن -

 . األسري بالوسط المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل الصحية

 عشوائية عينة اختيار تم فقد الميدانية الدراسة وإلجراء ، الوصفي المنهج على الدراسة هذه في اعتمد وقد

 . المسيلة لمدينة الغربية الشمالية الجهة في قعي الذي مسكن 100 حي من أسرة عشرين من تتكون

 .2006 مارس 31 غاية إلى 2006 مارس 10 تاريخ من يوما 21 الدراسة استغرقت وقد

 احتوت التي المقابلة واستمارة البسيطة المالحظة : هما أداتين على الدراسة اعتمدت وقد

  . محاور ثالثة على وزعت سؤاال ( 42 ) على

 : يلي كما الدراسة هذه نتائج كانت فقد البحث فرضيات ضوء على ومناقشتها ئجالنتا عرض وبعد

 أغلب أن تبين فقد األولى الفرضية مؤشرات عبر عليها المتحصل النتائج خالل من : األولى النتيجة- 

 في للطفل والالزمة الكاملة الصحية الرعاية بتوفير تقوم ال % 68 بنسبة البحث لعينة المكونة األسر

 . له توفيرها الواجب الصحية الرعاية من األدنى بالحد إال يتمتع ال فالطفل . المبكرة الطفولة مرحلة

 . تتحقق لم األولى الفرضية فإن وبالتالي

 هاته تحققت فقد ، الثانية الفرضية مؤشرات عبر عليها المتحصل النتائج خالل من : الثانية النتيجة -

 في المجال الخدمات االجتماعية نقص أو غياب أن تبين إذ ، % 87.53 وهي كبيرة بنسبة الفرضية

 وقد. المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل الكاملة الصحية للرعاية األسرة توفير على سلبا أثر قد االجتماعي

 للطفل والالزمة الكاملة الصحية الرعاية بتوفير تقوم ال األسرة أن إلى الدراسة لهاته العامة النتيجة خلصت

 ، االجتماعي المجال في االجتماعية الخدمات نقص أو غياب بسبب وهذا ، المبكرة الطفولة مرحلة في

 كل من للطفل الكاملة الصحية الرعاية توفير في بدورها األسرة قيام على السلبي األثر له كان والذي



،ص 9009بونويقة ، ). رةالمبك الطفولة وهي حياته مراحل من مرحلة أهم في المختلفة ومجاالتها جوانبها

2 ). 

  4إلى  1سن من لألطفال والجسماني العقلي النمو عبدالفتاح، دراسة ماجدة:دراسة:الدراسة الثانية 

 : واالجتماعي النفسي األسرة تكوين ضوء سنوات على

  : يلي ما إلى الدراسة وهدفت

 خطورة تشكل أن يحتمل التي العوامل إيجاد و سنوات4 إلى 1 سن من لألطفال النمو طبيعة دراسة -

 . للطفل النضج و النمو عملية على

 : التالية الفروض من الباحثة انطلقت و

 في لألطفال الجسماني و العقلي النمو و األسرة تكوين بين إيجابية إحصائية داللة ذات عالقة هناك -

 . المرحلة هذه

  المرحلة هذه في لألطفال الجسماني و يالعقل النمو و لألسرة االجتماعي التكوين بين عالقة هناك -

 . المرحلة هذه في لألطفال الجسماني و العقلي النمو و لألسرة النفسي التكوين بين عالقة هناك -

 . المرحلة هذه في لألطفال الجسمي و العقلي والنمو المحيطة البيئية العوامل بين عالقة هناك-

  : التالية األدوات استخدمت الباحثة و ، الجنسين كال من عشوائيا اختيروا ، طفل 500 على البحث أجري

 طريقة مثل القياسية بالطرق بمقارنتها والذراع الرأس ومحيط وطول وزن من األنثروبومترية المقاييس قيمت

 في كانوا العينة من طفل 320 على العصبي و العقلي التقييم اختبار وأجرت ، المئوي والمقياس خلف

 عن أسئلة البحث استمارة احتوت وقد االجتماعي وهز باختبار االستعانة تم وكذلك ، الوالدين صحبة

 تاريخ

 التي األسرية والعوامل المحيطة البيئة تفصيالت على واشتملت النمو و الطبي و والحيوي البيئي الطفل

 . للطفل والنضج النمو عملية على بتأثيرها تعرف



 : حثةالبا إليها توصلت التي النتائج كانت و

 المستوى وبين بينها دالة عالقة مع المختلفة األنثروبومترية الطرق باستخدام التغذية سوء حاالت ظهرت -

 . لألسرة الثقافي و االجتماعي

 العالقة كانت و االجتماعي المستوى زيادة مع الرأس و الذراع محيط و الوزن زيادة بين عالقة ظهرت -

 . معنوية إحصائية داللة ذات

 . معنوية إحصائية داللة لها كان و االجتماعي المستوى مع الطول سبنا- 

 والشخصي االجتماعي المجال في الطفل نمو في االجتماعي المستوى تأثير بين إحصائية داللة توجد -

 . الكبير الحركي والنمو

 . عياالجتما بالمستوى والتأقلم الدقيق الحركي اللغوي النمو بين إحصائية داللة توجد ال -

 الطفل لصحة كان ، معنوية إحصائية داللة بدون والطول الوزن مع متوازي بخط الطفل صحة ساءت -

 . النفسي و والعصبي العقلي الطفل نمو على إحصائية قيمة و إيجابي تأثير

 الباحثة اهتمام انصب لقد المنخفض االجتماعي المستوى في أعلى لألطفال الجزئي التقبل عدم نسبة كانت  

 األسرة لتكوين أن إلى توصلت حيث ، للطفل الجسماني و العقلي النمو على األسرة تكوين تأثير توضيح على

 النمو ، التغذية سوء في ذلك برز ،و المبكرة الطفولة مرحلة في الطفل نمو على كبير أثر والنفسي االجتماعي

 ماجدة .، )الطفل بصحة وطيدة قةعال لها جوانب هي و الحركي والنمو والشخصي االجتماعي لمجالا في

 (    5،ص 0991عبد الفتاح،

 في الروضة طفل لتقييم مقترح نموذج  "عنوان تحت  1995عام دراسة دراسة عناية :الدراسة الثالثة

  "الغربية الضفة في نابلس لواء في األطفال رياض



 السليمة للتربية الفرصة ةتهيئ اجل من الروضة طفل نمو تقييم في البحث إلى الدراسة هذه هدفت حيث

 عينة موافقة مدى معرفة إلى أيضا وهدفت األطفال رياض في التقييم وضع وصف إلى هدفت وكذلك

 .المقترح النموذج ومؤشرات معايير على الدراسة

 ( 60 ) من عليها مكونة دالة مؤشرات ذات تقييميه معايير سبعة من مؤلفة استبانه الباحثة استخدمت وقد

 والمشرفات المديرات من105 ) عددهم والبالغ البحث عينة أفراد على االستبانة توزيع تم قدو  ، فقرة

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم وقد . نابلس محافظة في األطفال لرياض والمعلمات

 على العينة أفراد جميع موافقة إلى الدراسة هذه نتائج وأشارت.النتائج لتحليل (ف) واختبار المعيارية

 النتائج وأشارت ، العلمي والمؤهل الوظيفة لمتغيري تعزى ومؤشراته معاييره حيث من المقترح التقييم نموذج

 إلى كذلك

 ومن .الخدمة سنوات لمتغير تعزى المقترح التقييم نموذج على البحث عينة أفراد تقييم بين فروق وجود

 التقييم بعملية القيام من تمكنهن بدرجة األطفال اضري معلمات تأهيل على العمل الدراسة هذه توصيات

 (14-أحمد،دس،ص علي محمد أيوب نافز) .السليم الوجه على

 العقلي النمو وتقييم قياس موضوعها في الدراسة دراسة سليم داود مريم تتناول :الدراسة الرابعة

  .الروضة مرحلة أنهوا الذين األطفال عند واللغوي المعرفي

 . والثانية األولى السنتين في الروضة منهج يتطلبه بما النمو هذا مقارنة ىإل باإلضافة

 :إلى الدراسة هذه تهدف

 . الجديد المنهج هذا بتجربة مروا الذين لألطفال المعرفي العقلي النمو وتقييم قياس -

 . المنهج في الواردة بالمفاهيم النمو مستويات أي الدراسة نتائج مقارنة –

 ودراسة واللغوي المعرفي العقلي المجال في األطفال مكتسبات في الضعف نواحي ىعل االطالع –

 . أسبابها



 . الدراسة نتائج على بناء الجديد المنهج تتناول وتوصيات مقترحات تقديم –

 :نتائج الدراسة

 ، ةجامعي شهادة تحمل األم حيث األطفال أن تبين ، وأركانه باإلسالم المتعلق بالسؤال يتعلق فيما-

 دون وما المتوسطة أو الثانوية الشهادة أمهاتهم تحمل الذين لألطفال بالنسبة الدرجات أعلى على حصلوا

 األطفال أن أي نفسه الشيء نجد فإننا العدد وقراءة وكتابة والترتيبي الكمي بالعدد المتعلقة المفاهيم أما ،

 ويظهر اآلخرين األطفال من المفاهيم هذه تكوين على قدرة أكثر هم جامعية شهادة أمهاتهم تحمل الذين

 أمهاتهم تحمل الذين األطفال من أمثالهم قدرات تفوق قدرات جامعية شهادة أمهاتهم تحمل الذين األطفال

 من سواء المنطقية والمهارات واألشكال األلوان بتمييز يتعلق فيما دون وما المتوسطة أو الثانوية الشهادة

 بالعالقات األمر يتعلق عندما نالحظه نفسه والشيء . األشياء ئصخصا معرفة أو التصنيف حيث

 . الزمنية والعالقات المكانية

 ولكنها تعلم ال مفاهيم هي األساس في ألنه تعلمها يتم ال والتي االستبانة في وردت التي المفاهيم أما-

 ، الشخصية والخبرات يةاالجتماع والبيئة البيولوجي الموروث عوامل ثالثة تفاعل نتيجة تأتي و تكون

 هنا وهي الرياض مرحلة نهاية في أي العمر من السابعة سن في تكون تأتي أو المفاهيم هذه وتظهر

 النتائج تتأثر ولم المفاهيم بهذه يتعلق فيما ظاهًرا ضعًفا األطفال وأظهر ، واإلحيائية بالكمية االحتفاظ

  . بارز وغير بسيط بشكل سوى لألم التعليمي بالمستوى

 وهي الرياض منهج إلى وتعود الصف في دراستها يتم والتي االستمارة في وردت التي األسئلة إلى ونعود

دراك والمهن ووظيفته المكان   والهوية والرفاق والروضة والعائلة األسرة في اآلخرين مع والعالقات الذات وا 

 حصلوا جامعية شهادة يحملن اللواتي اتاألمه أطفال أن بمعنى لألم التعليمي بالمستوى تتأثر النتائج -

 بارًزا ضعًفا مالحظة تمت. اآلخرين وبين بينهم كبيرة تكن لم الفرو قات أن من بالرغم النتائج أفضل على

 الضعف هذا فإن ، 9000 عام وضع الذي الرياض منهج اتبعوا الذين األطفال لدى اللغوية المهارات في



 

 غير فورقات مع األمهات تحملها التي العلمية الدرجة كانت مهما األطفال جميع عند أيًضا نالحظه 

 الحيوانات تسمية في . النشيد أو القصة رواية أو الكتابة أو القراءة في لمهارات منها سواء واضحة

  . األطفال باقي على جامعية شهادة ألمهاتهم تحمل الذين األطفال يتفوق واألزهار والنباتات

 عن التعبير في األطفال قدرة على لألم التعليمي للمستوى تأثير فال المشاعر عن التعبير في أما-

  . االنفعاالت إدراك في أو وأحاسيسهم مشاعرهم

 مرحلة نهاية في المعرفي العقلي النمو مستوى على لألب التعليمي المستوى تأثير لموضوع بالنسبة-

 للمستوى بالنسبة نفسه الشيء نجد لألم التعليمي المستوى لتأثير بالنسبة ذكرناه ما فإن ، األطفال رياض

 . لألب التعليمي

 مستوى وكان األطفال عند أفضل تحصيل مالحظة تمت لألب التعليمي المستوى ارتفع كلما -

 . إرضاء أكثر المعرفي العقلي النمو

 المستوى يرتأث يتساوى المعرفي العقلي النمو مستوى على وتأثيرهما ولألب لألم التعليمي المستوى-

 ألحد التعليمي المستوى تأثير بين فروقات نجد ولم ، لألب التعليمي المستوى بتأثير لألم التعليمي

 (  24سليم،دس،ص داوود مريم.) الوالدين

اثر استخدام برنامج مقترح للتربية الحركية في تنمية :دراسة عبد اهلل محمد سعيد  :الدراسة الخامسة 

 .ألطفال ما قبل المدرسة (حركية –س الح)القدرات اإلدراكية 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن استخدام برنامج التربية الحركية المقترح في تنمية القدرات اإلدراكية 

،ألطفال ما قبل المدرسة بشكل عام وحسب الجنس وتم استخدام المنهج التجريبي ذوا (حركية -الحس)

طفال وطفلة تم تقسيمهم إلى مجموعتين 36نة البحث من التصميم القبلي والبعدي لمجموعتين وتكونت عي

متساويتين بالعدد إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وتم البرنامج المقترح وتم تطبيق البرنامج المقترح على 



وحدة أسبوعيا وبلغ عدد الوحدات التعليمية (9)اسابيع وبواقع 6أطفال المجموعة التجريبية على مدى 

ارست المجموعة الضابطة الدرس التقليدي للروضة وبنفس عدد الوحدات التعليمية وحدة في حين م(19)

 .للمجموعة التجريبية 

 :أداة البحث 

سنوات واستخدمت الوسط (6_4)،ألطفال بعمر (الحركي–الحسي )تضمنت مقياس هايود لإلدراك 

معيارية والزن المؤوي ،الدرجة ال( ت)الحسابي واالنحراف المعياري معامل االرتباط بيرسون اختبار 

 كوسائل إحصائية 

 :نتائج الدراسة 

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

الحس حركية )البرنامج المقترح للتربية الحركية ذو تأثير ايجابي وفعال في تنمية القدرات اإلدراكية -

 .ألطفال المجموعة التجريبية بشكل عام وحسب الجنس (

ة التكاملية والمتمثلة في العاب األطفال المجموعة الضابطة ،وبشكل عام تفوق حقق برنا مج وحدة الخبر -

 .ألطفال المجموعة الضابطة بشكل عام ( حركية-الحس)في تنمية القدرات اإلدراكية 

تفوق أطفال المجموعة التجريبية في االختبار البعدي على أطفال المجموعة الضابطة في تنمية القدرات -

 (.4  -،ص9009مجلة التربية الرياضية ،. )بشكل عام (حركية -الحس)اإلدراكية 

 

 

 

 

 



 السابقة الدراسات على عام تعقيب-7

  :يلي ما يتضح دراسة كل ونتائج وأهداف وعناوينها السابقة الدراسات على االطالع بعد

 نمو في ودورها األطفال رياض مرحلة أهمية على السابقة الدراسات معظم أكدت-1

 .والنفسية واالجتماعية والخلقية والعقلية الجسمية النواحي جميع من األطفال

 من تمكنهم بدرجة األطفال رياض معلمات تأهيل وجوب السابقة الدراسات معظم أكدت-2

 .رعاية الطفل بالروضة بعملية القيام

 وكذلك الروضة في التعليم بطرائق التنويع أهمية إلى السابقة الدراسات معظم أشارت-3 

 الروضة بشكل صحي وسليم   نمو طفل  عملية فعالية زيادة في يساعد مما التعليمية األنشطة يعتنو 

 معظم الدراسات التي استطعنا الحصول علينا اهتمت بجانب من موضوع دراستنا وهو الخصائص -4

 لجسمي النمائية للطفل الرعاية الصحية  ،عالقة المستوى االجتماعي والنفسي ودوره في تحقيق النمو ا

 والعقلي للطفل في مرحلة الطفولة الصغرى ،وهذه الدراسة شملت جزءا من موضوع الدراسة اعتمادها 

القياسات االنتروبومترية للطفل من خالل الطول والوزن وعالقة نموه السليم ،والعكس  بالمستوى   النفسو 

 .اجتماعي لالسرة 

موضوع الدراسة ،وأيضا ساهمت في تحديد مجال بحيث أفادتنا في اختيار وسيلة جمع البيانات حول 

 الدراسة

توفير جو  إلىالمنتظمة بشكل يؤدي   األدواتهي مجموعة الهياكل و الظروف الفيزيقية ، الوسائل و و 

 .عمل في الروضة يتناسب مع خصائص الطفل

 (معرفية و فيزيقية)أي أن نوع االرغونوميا المستعملة هنا هي أرغونوميا تصحيحية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تمهيـــد

لقد اهتمت الدول في الوقت الحاضر اهتماما كبيرا بتربية الطفل لالعتبارات كثيرة منها العالقة الوثيقة بين 

عدادهم للحياة  يمانا منها بأن مستقبل األمم يتوقف على بناء أجيال الطفولة وا  التنمية وتربية الطفل وا 

 تصادية واجتماعية ال بد وأن ترتكز على أساس متين من التنمية البشرية،المعاصرة،ألن أي تنمية اق

فبدون اإلنسان القادر على اإلبداع ال وجود ألي تنمية إال في الخيال لذلك كان ال بد من تعبئة الجهود 

ن من أهم األمور التي يجب مراعاتها حتى يتوفر  الفكرية والروحية والمادية لرعاية وتنمية الطفل للطفل ،وا 

الرعاية المالئمة والظروف التربوية المناسبة هو التدخل في التعليم المبكر من خالل االلتحاق برياض 

،من خالل ما  السلوكية العقلية، األطفال باعتبارها البيئة التربوية التي تخدم حاجات الطفل الجسمية،

 خصائص نمو الطفل في هذه المرح تقدمه الروضة بحيث تراعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المبحث األول 

  -1:تعريف روضة األطفال  

 .هي مؤسسة تربوية تنموية تنشئ الطفل وتكسبه فن الحياة باعتبار أن دورها امتداد لدور المنزل:الروضة

وهي مرحلة خاصة باألطفال الصغار وتسبق المرحلة االبتدائية ، حيث توفر له الرعاية الصحية وتحقق  

ريقة سوية وتتيح له فرصة اللعب المتنوعة فيكتشف ذاته ويعرف قدراته مطالب نموه وتشبع حاجاته بط

 . ويعمل على تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه

 (.30،ص 9004هدى محمد قناوي،) 

 الروضة هي جو اجتماعي خصوصا فترة العمل واللعب الحرفي األركان، ففيها يتضح مدى 

لمرحلة العمرية ، فالروضة هي مرحلة تأهيل اندماج الطفل في مجتمع أفراده هم أطفال من ذات ا

باإلضافة إلى الدعم الذي تقدمه للنمو اللغوي والحسابي الذي يساعد فيها بعد على تقبل الطفل للمدرسة 

ومنهاجها ، كما تعوده على النظام الذي يعلمه كيفية االعتماد على النفس وحب الجماعة وتنمية روح 

 (.90،ص 9002بد الرؤوف،ربيع محمد،طارق ع) .االنتماء واإلخالص لهم

هي المؤسسة التربوية األولى التي تتم فيها غالبا جملة العملية التعليمية المقصودة ، الهادفة إلى تنمية 

الطفل في مجاالت النمو الجسمية والصحية ، واللغوية ، واالجتماعية ، واالنفعالية، وما يرتبط بهذه 

 (.52، ص 1299زياد يوسف الخطيب، )  الجوانب األساسية من متغيرات أخرى

 :مدارس رياض األطفال كما يلي يةتالسوفيوتعرف المصادر التربوية 

روضة األطفال هي مؤسسة حكومية من مؤسسات التعليم العام لتربية األطفال بين الثالثة والسابعة " 

لوقت نفسه فإن هذه ،وهدفها ضمان تربية األطفال في هذه المرحلة، وتنميتهم نموا متكامال وفي ا

) .المؤسسات تدير اشتراك األمهات في اإلنتاج الصناعي ، والخدمات العامة في شؤون الدول السياسية

 .(99، ص 1299تركي رابح ، 



هي عبارة عن ساحة فسيحة ينطلق فيها الطفل للعب الحر، وهي كذلك بيئة غنية باأللعاب والوسائل 

ثرائه بنشاطات يوميةالترفيهية، كي تمنح فرص الكتساب الخ  .(52،ص 1220زيدان حواشيف، ) .برات، وا 

 :رياض األطفال 

مؤسسات اجتماعية تتولى تربية األطفال، بتنمية شخصيتهم االجتماعية في جميع الجوانب العقلية 

 .(919،ص9010:مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية .)والجسمية واالنفعالية 

 :تعريف الطفل والطفولة الصغرى 

تركيب وبناء عضوي بيولوجي واجتماعي ، له إحساسات متعددة ، وله "هو : الطفل حسب سليمة داود -

القدرة على الحركة أكثر من غيره من الحيوانات ، ويمتاز الطفل على الحيوانات األخرى بأنه يستطيع 

سليمة داود، ) تنافس معهم القيام بأعمال عقلية عليا، فهو يتعلم ويقرأ ، ويتذكر ويفكر، ويتعاون مع غيره وي

 (.05ص  ،1291إلهام شوكت، 

الطفل كائن بشري يولد مكتشفا منذ أن تقع عينه على الحياة واألشياء ، يريد أن :" وحسب منتسوري -

يكشف ليعرف، يريد أن يعرف فيه العالقة بينه وبين األشياء والبعض اآلخر ، والسر يكمن في عوامل 

 (.395،ص 1293سعد مرسي أحمد،) قائية أهمها الطاقة العقلية التل

  :الطفولة الصغرى مرحلة ما قبل الطور المدرسي 

حيث تمتد من نهاية الرضاعة حتى دخول المدرسة، إذ تتميز بمميزات عامة منها استمرار النمو بسرعة  

في حياة ، كما تتميز باالتزان الفيزيولوجي، وزيادة الميل إلى العكس الحركة، لهذا هي مرحلة هامة 

اإلنسان حيث تتشكل فيها الصفات األولى لشخصية الطفل وتتحدد ميوله واتجاهاته،كما تتكون األسس 

لمفاهيمه على العالم اآلخر التي تتطور مع مراحل حياته ، ومن هنا تبرز أهمية مرحلة ما قبل المدرسة 

دوة الحسنة ممثلة في معلمة في تربية الطفل ، إذ فيها يبرز إضافة إلى تشكيل أنماط سلوكه دور الق

 .(9002مجلة منتدى األستاذ ، العدد الخامس والسادس،ماي )  .الروضة واألب واألم في البيت



  -2: نشأة رياض األطفال 

من األوائل الذين فكروا في إنشاء مدارس للصغار تشترك مع ( 1690-1529" )كومينوس"يعتبر  -

عالم " لألمهات بشأن أهمية التربية المبكرة لألبناء، وكان كتابه وقد قدم توجيهات. المنزل في تربية الطفل

 .أول كتاب نشر لألطفال" الموضة الحسية المصورة

ثم غير اسمها وأصبحت ( مدارس الضيافة"أطلق على رياض األطفال ( 1996-1940" )أوبرالن" -

 ".مدارس األمهات3معروفة في نظام التعليم الفرنسي بـ

وأعتبر أن المحبة والحنان  1929قام بإنشاء ملجأ لأليتام بسويسرا سنة ( 1999-1946" )بستالوزي" -

 .غذاء تبنى عليهما العالقة بين الطفل والمربي

يعد المؤسس الحقيقي لرياض األطفال ، حيث أنشأ أول روضة في ( 1959-1999" ) فريدريك فروبل" -

 .وأختار لها هذا االسم 1939ألمانيا عام 

 .ياض األطفال من هذا النوع في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمي األولىوقد انتشرت ر 

 ها جعل هذه ظهرت في إيطاليا فكرة بيوت األطفال على يديها وهدف( 1259-1962" ) ماريا منتسوري" -

 البيوت شبيهة باألسرة

 " مدارس األمومة" ل فقد أطلقت على اسم رياض األطفا" بوليت كارقوماد"أما السيدة  -    

 (les écoles maternelles). بدال من مالجئ األطفال التي كانت تراها شبيهة بالثكنات  

 .إلى أن يرتكز العمل التربوي في رياض األطفال على التطور النفسي للطفل" كارقوماد" وتهدف السيدة 

من القرن التاسع عشر وذلك ولم تصل رياض األطفال إلى أغراضها الحقيقية إال في النصف الثاني 

وقد انتشرت رياض األطفال من هذا النوع في كل من الواليات المتحدة وفي الكثير من . لتأثير فروبل

 .البلدان األوروبية، وكانت مدة الدراسة فيها تتراوح بين سنتين وثالث سنوات قبل سن السابعة



ذلك في توفير أجهزة تربوية حديثة واختيار وقد أولت هذه الدول اهتماما خاصا لرياض األطفال ويتمثل 

ويتم تطوير هذه الوسائل على ضوء التجارب . برامج وطرائق تربوية تتماشى مع خصائص نمو الطفل

التربوية ومعطيات علم نفس الطفل لتخدم تربية الطفل وتكفل له رعاية تربوية سليمة تمكنه من التطور 

 .والنمو في ظروف حسنة

(Eric plaisance, ,1995,pp.141-142)   

  -3:تاريخ تربية رياض األطفال وتطورها في الفكر التربوي

ظهرت مع مطلع القرن الثامن عشر آراء فلسفية ،ووجهات نظرية تربوية، تؤكد على االهتمام بالطفولة 

ربوية ،وعلى السعي على تربيتها وفق أسس ت( قبل المدرسة االبتدائية)،وبخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة

جديدة على أن للطفل الصغير في سنواته المبكرة األولى ،للطفل حاجاته وقدراته واستعداداته المحدودة 

،وقدراته العقلية النامية التي ينبغي إدراكها واالستجابة لها، وتهيئة األجواء المناسبة لتنميتها في مؤسسات 

 .،كما كان المعروف في السابقتربوية جديدة تعامل الطفل على أنه صغير،وليس رجال صغيرا

، (1904-1639وجون لوك )،( 1691كومنيوس )ولقد قاد هذه الثورة التربوية فالسفة كثيرون أمثال 

 ( .1959-1999وفروبل )،( 1999-1496وبستا لوتزي )،(1999-1919وجان جاك روسوا )

نتشارها، وأخذ دورها في وغيرهم من المربين الذين مهدوا الطريق إلى تأسيس مدارس رياض األطفال وا

م بفتح مدرسته األولى  1939الفكر التربوي المعاصر على أسسها التربوية ومناهجها التعليمية ،إذ قام عام

 ".روضة األطفال"سنوات وسماها بذلك ( 9-3)لألطفال من عمر ( بالكنبورغ)في 

مات وتدريبهن على طريقته ومنذ تأسيس فروبل روضته األولى فكر في تأسيس معهد تربوي إلعداد المعل

األغاني لألمهات " م قام بطبع كتابه المــعروف  1943الجديدة في تعليم األطفال الصغار وفي عام 

 .ليكون دليال لمعلمات الروضة وأمهات األطفال" وصغار األطفال



مكانا ينمو يرجع إلى اعتبار مدرسة الطفولة المبكرة " برياض األطفال" ولعل سبب تسمية مدرسته األولى 

الطفل الذي " مدرستي بال كتب"األطفال الصغار، كما تنمو النباتات والورود في البساتين وكثيرا ما يقول

 .يلعب هو عندي مقدس، ألن اللعب هو برعم أنشطة اإلنسان

لروضته األولى برنامجا مبنيا على اللعب والنشاطات في التشكيل والرسم والتلوين " فروبل"ولقد ابتكر 

خياطة ،وأعطى قيمة كبيرة للنشاطات اليدوية المبدعة ،ولتمرين األصابع في الحركات الدقيقة ،وتعويد وال

يقاعات خالبة  األطفال على دراسة ومالحظة الطبيعة واأللعاب التي تجري على نغمات وأغاني جميلة ،وا 

 .وكانت هذه النشاطات تشغل يوم األطفال في الروضة كاملة

إذ استخدم    لروضته أنواعا من األلعاب التربوية الهادفة التي عرفت بهدايا فروبل  وفروبل أول من نظم 

 "السبعFroble gift فيها الكرات واألسطوانات والمكعبات الخشبية بمختلف أشكالها

دراك طبيعة تكوين األشياء وخصائصها  وأحجامها وألوانها لتعليم األطفال المهارات الحركية ،وا 

 (.36-35،ص ص 1229أحمد،نجم الدين مروان،المبروك عثمان )

وفي أوائل القرن العشرين اهتمت ماريا منتسوري وهي طبية مختصة في طب األطفال بإيطاليا بدراسة 

بستالوزي وفروبل، فتأثر فكرها كثيرا بعالمين فرنسيين هما جان أيتاردو مجهودات السابقين في هذا المجال 

دوارد سجوان ، إذ كان لهما أثر  .كبير في آراء ونظريات منتسوري وا 

إثر الرقي الحضاري الصناعي والنمو االجتماعي واالقتصادي وكثافة السكان،ظهرت بصفة غير مباشرة 

ولكن حتمية انشغاالت تربوية جديدة تخص الطفل الصغير فأدت إلى النظر في تعويض المرأة عند 

 ،وهذا الضطرار غيابها من منزلها ، واستخالفها قرب صبيها بامرأة أخرى

 .األمهات للخروج من البيت للعمل

وبعد الحرب العالمية الثانية عرفت البحوث الطبية والنفسانية الخاصة بالصبيان منطلقا عظيما أبرزت 

البحوث والتجارب في مجال علم األجنة وفحص الخاليا الدماغية والتحليل النفسي أن هذه الفترة من عمر 



أعطى أهمية عظيمة لطرق تربية الطفل ووسائل نجاحها لهذا برز ميدان  الصبي حاسمة ومصيرية مما

تربوي جديد وهو الطفولة ، نشط في هذا الميدان أخصائيون نفسانيون وأطباء ، فتبين من هذه األعمال أن 

الطفولة المبكرة تعتبر مرحلة هامة في حياة اإلنسان حيث تشكل فيها الصفات األولى، لشخصية الطفل 

ميوله واتجاهاته كما تتكون لديه أسسه ومفاهيمه عن العالم اآلخر والتي تتطور مع مراحل حياته ، وتحدد 

من هنا تبرز أهمية مرحلة ما قبل المدرسة في تربية الطفل،إذ يبرز فيها إضافة لتشكيل أنماط سلوكه دور 

أو خارجه كالمربية في القدوة الحسنة المتمثلة في األم واألب وكل ما يسهر عليه عن قرب في البيت 

الروضة عندما يذهب إليها،وقد حدد أخصائيو طب الصبيان وعلماء علم النفس وعلم االجتماع ، السن 

المواتية للروضة بدءا من ثالث سنوات مؤكدين على أهمية الفترة الممتدة من ثالث إلى ست سنوات ،من 

بعض النشاطات في الروضة والتي لها أثر حياة الطفل والتي يستطيع خاللها اكتساب مهارات وممارسات 

 .على كل جوانب نموه

لهذا أصبحت أماكن تربية الصبي وتكوين المربيات المكلفات بهذه التربية يحضون بمكانة خاصة فدور 

 الحضانة اعتبرت أماكن حساسة وعادت تستقطب اهتمامات األخصائيين والباحثين

السياسيين إلى درجة أن تعتبر تسميتها الرسمية ترمز إلى  لينالمسئو فتلفت أنظار أولياء األطفال ، كذلك 

باسم أماكن االستقبال أو إليواء  1299تطورها النوعي ، فمن أماكن للعناية أو حراسة أصبحت تلقب 

 .الصبيان

تطور هذه األماكن بدأ منذ قرابة قرن ألسباب ترتبط بالعوامل التاريخية والحضارية خاصة في بداية القرن 

شرين حيث أصبحت المرأة في أوروبا عضوا فعاال في اإلنتاج الصناعي واالقتصادي ،الشيء الذي الع

أوجب بإلحاح إيجاد خلف لها في البيت ، فترة من النهار مع ضرورة بقائها في منصب شغلها ،لهذا 

ة متعددة الخدمات،حسب الحاج أصبح من الالزم إنشاء أماكن للعناية بالصبيان قبل سن التمدرس

والظروف والغايات هذا من جهة، من جهة أخرى عرفت عملية إنشاء أماكن االعتناء بالصبيان تطورات 



وتغييرات عديدة عبر الدول األوروبية التي بادرت بإنشائها تحت ضغط الحاجة وذلك منذ بداية القرن 

ين والصبيان والمهملين العشرين،خاصة من جراء الحرب العالمية األولى التي خلفت أفواجا كبيرة بالمتشرد

ويعتبر النموذج الفرنسي نموذجا شامال لهذه الظاهرة االجتماعية والتربوية التي انتشرت عبر الدول الغربية 

دخالهن في المعامل للقيام بإنتاج ما هو ضروري للحرب  عامة هذا بالتوازي مع خروج النساء من البيت وا 

 .ين بعد نهاية الحربولتعويض الرجال المجندين ،أو خلفا للمفقود

 .(51-50، ص ص 9009مجلة المواقف،جانفي)

                :التجاهات الحديثة في وظائف رياض األطفال ا -4

وتشير االتجاهات الحديثة في أدبيات مرحلة التعليم ما قبل المدرسي إلى اتساع وظائف رياض األطفال 

و وتقوم بوظائف، لم تتطرق لها من قبل، ومن أهم في المجتمعات المعاصرة لتغطي عديدا من جوانب النم

 :الوظائف ما يلي

 :الوظيفة التعويضية  4-1

وتظهر أهميتها بصفة خاصة لألطفال المحرومين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، من أجل توفير بيئة أكثر 

 .مالئمة لفرص النمو والتعلم

 :الوظيفة التربوية واإلنمائية 2- 4

 التنمية الشاملة لألطفال في شتى المجاالت الجسمية والعقلية واالنفعالية التي توفر أساليب 

شباع حاجاتهم بما يتفق وسنهم  .وا 

 : التمهيد للمدرسة واالستعداد لها 4-3

فاالنجاز في المدرسة يعتمد على رصيد الطفل أصبحت مهمة تهيئة الطفل للمدرسة من أهم وظائف 

 .ة الوالدين في معظم األحيان على تولي هذه المهمةرياض األطفال ،خاصة في ضوء عدم قدر 

 : التنشئة االجتماعية للطفل  4-4



 .وتوفير الرعاية التربوية والنفسية التي تحقق التكيف االجتماعي في المستقبل له

 :رعاية األطفال أثناء غياب أمهاتهم في العمل 4-5

األطفال، إال أنه مازال يعتبر من األدوار  ورغم أن هذا الدور يمثل الوظيفة التقليدية لمؤسسات رياض

المهمة لها، فخروج المرأة للعمل على نطاق واسع يفرض الحاجة الموضوعية لوجود مؤسسات للتربية قبل 

 (.959-959، ص ص 9009شبل بدران، ).المدرسة

 :األهداف العامة لرياض األطفال -5

واحتياجات المجتمع المختلفة وتستند إلى نظريات  األهداف العامة هي التي توضح الفلسفة التربوية ونظرة

 : في النمو والمعرفة والتعلم،تتبناها في صور وغايات وأهداف كبرى وتتلخص فيما يلي

 .تحقيق التنمية الشاملة لألطفال حسيا وعقليا واجتماعيا وروحيا -1

 .ارات العقليةرعاية أساليب التفكير المناسبة لدى األطفال ومساعدتهم على تنمية المه -9

 .إشباع حاجات األطفال وتنمية اهتماماتهم من خالل األنشطة المتنوعة  -3

 .طفال واستعداداتهم الخاصةاكتشاف ميول األ -4

 .ماد على النفس واالستقالل الذاتيتعويد األطفال على تحمل المسؤولية واالعت -5

 :وبذلك يمكن تقسيم أهداف رياض األطفال إلى

ثراء اهتماماته لتكوين تحقيق ال :أوال ثراء حياته وا  نمو الشامل المتكامل للطفل وتلبية كل احتياجاته وا 

 .شخصية متكاملة ومتزنة 

تحقيق احتياجات المجتمع ومراعاة فلسفته ومعاييره واتجاهاته لتكوين مواطن قادر على المساهمة  :ثانيا

 .بفاعلية في تنمية وتطوير مجتمعه

 وقد قسمت caroline tryone : عشرة أهداف هي أهداف رياض األطفال إلى 

 .نمو الشخصية واالستقاللية: 1



 .لمحيطة بالطفلتعلم االستجابة للمثيرات ا: 9

 .كوين عالقات اجتماعية مع اآلخرينتعلم ت: 3

 .نمو التحكم الذاتي: 4

 .فهم وتعرف جسمه: 5

 .تدريب العضالت الكبيرة والصغيرة :6

 .هفهم دوره بالنسبة لجنس: 9

 .تعرف العالم الطبيعي والتحكم فيه: 9

 .فهم العالم الجديد واآلخرين: 2

 .(60،ص 9003شبل بدران،) .تنمية الشعور االيجابي تجاه العالم: 10

وعن طريق الترداد  تعلم خبرات فنية تتحقق عن طريقة التعبير باأللوان أو التشكيل ونحوهما،: وأيضا

لك التدريب على بعض اآلداب اإلسالمية عن طريق القصص وكذ ،الموسيقي لألنغام واألناشيد 

،ص 9004هدى محمود الناشف،) والمناقشات وتعريفهم ببعض الحقائق الدينية اإلسالمية التي تتناسب ومستواهم 

61) . 

 :برامج رياض األطفال -6

 :مفهوم البرنامج 6-1

ملية التي يقوم بها الطفل تحت إشراف يقصد بمفهوم البرنامج مجموعة األنشطة واأللعاب والممارسات الع

وتوجيه من جانب المشرفة التي تعمل على تزويده بالخبرات والمعلومات والمفاهيم واالتجاهات التي من 

 .شأنها تدريبه على أساليب التفكير السليم وحل المشكالت والتي ترغبه في البحث واالستكشاف

المعلمة،والذي تترجمه إلى / محدد من جانب المشرفة ويتحقق هذا البرنامج عادة من خالل التكنيك ال

برنامج تربوي متكامل مصمم لفترة زمنية محدودة ،مصاغ له أهداف سلوكية محددة تسعى المشرفة مع 



الطفل نحو تحقيقها خالل المدة المحددة لها من خالل إتباع أسلوب سهل مشوق يتناسب ومستوى الطفل 

الصعب، ومن البسيط إلى المركب، ومن العام إلى الخاص ومن الكل  ويتدرج من السهل إلى.الموجه له 

إلى الجزء بمصاحبة واستخدام تكنولوجيا أبعاده وجوانبه ، وترغب كل طفل في أنشطته وتمكنه من البحث 

والمتابعة ،وتوسيع مدى انتباهه وتكسبه الخبرات والمهارات المتدفقة من الموقف التربوي الغني بالمثيرات 

 .بثق من التكنيك الذي تمارسه المعلمة والمن

وعادة ال يكتب لهذا البرنامج النجاح إال إذا كان مصحوبا بأسلوب التغذية الراجعة من خالل عمليات 

،والتي من خاللها (تطبيقات وتدريبات األنشطة)التقويم المستمر الذي تقوم بها المعلمة مع الطفل خالل 

اط الذي يمارسه وتتأكد من استفادته من األنشطة والممارسات تستطيع تحديد مستوى الطفل من النش

) والمواقف التي تفاعل معها خالل الممارسة العملية أو التعرض والرؤية الطبيعية الواقعية لألشياء المختلفة

 (.95-94،ص ص 9003سعدية محمد بهادر،

 :تحديد الغايات واألهداف العامة للبرنامج 6-2

وعة من الغايات التربوية ذات المضمون التربوي العريض ،ويعتبر تحديد الغايات لكل برنامج تعليمي مجم

واألهداف الخطوة األولى في أي برنامج على أساسها يتم تحديد األهداف التعليمية ،ويسترشد بها المعلمون 

ج وتحديد في اختبارهم لألنشطة التعليمية،وعلى أساسها يتم اختبار موضوعات الدراسة ويجري تنظيم المنه

 :فمن الغايات التي تسعى الروضة إلى تحقيقها في المجتمعات المختلفة ، مثال، مداه وعمقه

 مساعدة الطفل على تحقيق النمو المتكامل جسميا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا إلى أقصى حد ممكن؛ -

الدين " ضوء تعاليم تنمية الروح الوطنية في : أما الغاية الثانية فهي تخص المجتمعات اإلسالمية  -

 ؛"اإلسالمي الحنيف



فإذا اكتفينا بتحديد الغايات التربوية على هذا المستوى من العمومية فإن المعلم قد ال يتمكن من اختبار  -

المواد التعليمية التي تحقق الغاية المنشودة ومن هنا فإن واضع البرنامج أو المنهج أو الوحدة التعليمية أن 

 معينة األهداف العامة التي يريد أن يحققها من خالل البرنامج أو الوحدة؛ يحدد في ضوء غايات

وعادة ما تكون األهداف العامة ذات مضمون عريض نسبا لكنها أكثر تحديدا من الغايات أو المرامي  -

 البعيدة؛

المشتقة من  فإذا كانت الغاية تنمية الروح الوطنية والقومية في ظل تعاليم الدين اإلسالمي ،فإن األهداف

 :هذه الغاية تكون على سبيل المثال

 تنمية شعور االنتماء والوالء للوطن؛ -

 اإليمان بقدرة الخالق؛ -

 معرفة العبادات؛ -

 .التعرف على معالم البالد وتنمية االتجاهات نحو المحافظة على البيئة -

 .وهذه األهداف ستكون بمثابة الخطوة في تصميم البرامج

 : اليوفي الجزء الت

 :بعض النماذج من برامج تم تنفيذها في الروضات في عدة من الدول العربية

 اختيار موضوع أو عنوان البرنامج؛: أوال

وهناك بعض الموضوعات التي نجدها مشتركة بين البرامج التي صممت ألطفال الروضة في عدد من 

 .الدول

دولة الكويت قد اقترحت الموضوعات  على سبيل المثال، نجد لجنة تطوير مناهج رياض األطفال في

 .التالية موزعة حسب مستويات السن



 المستوى الثالث

 6سنوات إلى قبل  5فئات األعمار من )

 (سنوات

 المستوى الثاني

سنوات إلى قبل  4 ناألعمار مفئات )

 (سنوات 5

 المستوى األول

سنوات إلى  3فئات األعمار من )

 (سنوات 4قبل 

 من أنـــا ؟ 

 ني بأسناني كيف أعت

 

 من أنـــا ؟ 

 كيف أحافظ على صحتي وسالمتي 

 أنا أتعاون مع غيري

 من أنـــا ؟ 

 كيف أحافظ على نظافتي 

 أنا أعتمد على نفسي 

 أقاربي 

 ( تراث،عادات،تقاليد)الكويت بلدي 

 المواصالت

 فصلي ورفـــاقي 

 .روضتي

 أسرتي

 (معالم ،مرافق،ثروات)بلدي 

 الجمعية التعاونية 

 لجيش والشرطةا

 البــــر

 البــــر البحر

 البحر
 البــــر

 البحر

 .يوضح منهج رياض األطفال بالكويت حسب مستويات السن (  1)جدول رقم 

 :تحديد الموضوعات الرئيسية: ثانيا

 يبدأ البرنامج بمقدمة تبين دور هذه الخبرة في تسهيل االنتقال من البيت إلى الروضة بحيث ال يتعرض

الطفل للقلق أو التوتر النفسي الشديد أو للصدمات تربوية تصاحب عادة االنتقال المفاجئ للطفل من 

 .البيت إلى الروضة

 :بالنسبة لخبرة روضتي المستوى األول

 تعرف الفصل وأطفال الروضة؛ -    



 .تعرف الروضة ومرافقها -   

 :المستوى الثاني

 تعرف الفصل وأطفال الروضة؛ -    

 تعرف مرافق الروضة؛ -    

 .تعرف أسماء وأعمال العاملين في الروضة -   

 :المستوى الثالث

 تعرف اسم وموقع الروضة؛ -    

 األفعال التي يقوم بها الطفل قبل حضوره الروضة؛ -    

 ماذا يفعل الطفل في الروضة؛ -   

 (53،ص 9004هدى محمود الناشف،) .أصدقائي في الروضة -   

 (سمعية وبصرية وسمعية(: )المجسمات)اإليضاح شبه الحسيةوسائل  6-3

 :أجهزة ووسائل مادية وتكنولوجية -3

 أجهزة سمعية ؛. أ

 أجهزة بصرية؛. ب

 (.معروضة وغير معروضة)أجهزة سمعية بصرية. ج

 :أهمية الوسائل التعليمية واإليضاحية في الروضة -1

ير والتفسير واإليضاح ولتقريب الشيء إلى نفس وتستخدم كل من الوسائل الحسية وشبه الحسية للتعب

 .وعقل الطفل

مع األطفال ( الخ...حيوانان أليفة،أو فاكهة طازجة)ويفضل استخدام وسائل اإليضاح الحية

 (.المستويات األولى من الروضة)الصغار



ن خالل فوسائل اإليضاح في رياض األطفال تجعل التعليم حيا ومحسوسا ،فالتعلم والتعليم ال يتمان م

السمع ) ، والذي يقتصر على حاسة السمع، بل تشترك مع جميع الحواس( كالتعليم التقليدي)حاسة واحدة

 (.البصر ،اللمس، والشم والذوق

مما يتيح مجاال واسعا من المالحظة واالختبار والفهم ، واالكتشاف والتقييم فترسخ المعلومات في أذهانهم 

 .ع طبيعة النمو في هذه المرحلة والتي تتجه من المحسوس إلى المجردوتكون أبقى أثرا ،وفي ذلك تماش م

هذا ما يضيفه استعمال وسائل اإليضاح من جذب النتباه األطفال واستشارة لحماسهم وشغفهم للعمل 

 .والممارسة واكتساب المعارف والمهارات والمفاهيم بطريقة ممتعة ومشوقة

 :تصنيف وسائل اإليضاح في الروضة -2

 :سائل اإليضاح الحسيةو . أ

حيوانات، )أو المحسوسات التي تتضمنها البيئة الطبيعية واالجتماعية من بشر وكائنات حية أخرى 

 ...(جبال،أنهار،أشجار) وأشياء( وطيور وحشرات،ونباتات

 :الوسائل التعليمية ومنهج األنشطة في الروضة

 .أهمية الوسائل التعليمية واإليضاحية في الروضة :أوال

 تصنيف وسائل اإليضاح في الروضة :انياث

 

 

 

 

 

 



 :وسائل اإليضاح الحسية -أ

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 .                                   يوضح مكونات الروضة(  1) مخطط رقم

      

 

 

 

 

  

 

      يمثل وسائل اإليضاح الحسية بالروضة ( 1)مخطط رقم 

 منطلقات المنهج

طبيعة البرامج 
 واألنشطة 

المنهج تنظيم طبيعة طفل الروضة  فلسفة المرحلة 

 األهداف العامة للمرحلة

( السلوكية)األهداف الخاصة   

 أهداف كل صف أو مستوى

( المفاهيم والمهارات) المحتوى   

 األنشطة واأللعاب

 التعليم
 
 
 
 

 تغذية 
 راجعة



 :حسية به وسائل ش. ب

وتمثل نماذج مختلفة للمحسوسات من مؤسسات وكائنات وأشياء مثل المصورات والكتب واللوحات 

 واألشكال 

ض بها عن المحسوسات الطبيعية، كما تعتبر هذه الوسائل هامة في عر المجسمة والمصغرة والتي يست

رات التعليمية بطريقة تجسيم أحداث القصص ومختلف األنشطة في الروضة ،وتعتبر وسائل لنقل الخب

 .غير مباشرة

 .كما أن كال من هذه الوسائل له تأثيره اإليجابي في المجالين الوجداني والسلوكي للطفل

 :ويستخدم العديد من الخامات لتصنيع هذه المجسمات من أهمها

 .المجسمات المصنوعة من النسيج. 1

 .المجسمات المصنوعة من الورق والكرتون . 9

 .المصنوعة من الخشبالمجسمات . 3

 :مجسمات النسيج. 1: مثال

دراك مفهوم التقابل)مجسم الفراولة والمركب ، والمالبس، حذاء،حزام -  (.للتدريب على الفك والفك ،وا 

 .مجسم البيئة البدوية ومكوناتها وخصائصها -

 (.للتعرف على وسائل المواصالت، ألوان إشارات المرور وآداب المرور)مجسم الشارع،  -

دراك مفهوم المقابلة:الهدف العام  -  .اكتساب القدرة على الفك والربط وا 

 : األهداف الجزئية -

 .أن يعرف الطفل السمات الحسية لعناصر المقابلة: هدف معرفي. 1

 .أن يعرف عدد المجموعات كأساس للمقابلة -

 .أن يعرف االرتباط الطبيعي بين عناصر مجموعات المقابلة -



للفك والربط تدريبه على االستكشاف ( أطراف األنامل)تنمية عضالت الطفل الصغيرة :هدف مهاري. 9

 .والمالحظة

تمام العمل: هدف وجداني. 3  .تنمية قيمة التعاون والعمل الفني وا 

 .سنوات 6-4استخدام الوسيلة من سن  -

لمجسمات وكيفية تقدم المعلمة المجسمات لألطفال فيلمسونها ويتحسسوها إلدراك السمات الحسية ل -

 .استخدام كل مجسم مع الجزء المكمل له

تترك المعلمة المجسمات أمام األطفال بحيث تضع كل مجسم مع ما يكمله في االستخدام بحيث يقوم  -

 .الطفل بتوصيله ببعضه أو تجميعه معا

 :تقويم النشاط -

مجسم مع ما يكمله في  ترك المعلمة المجسمات مختلفة مع بعضها مع األطفال وتطلب منهم ربط كل

 .االستخدام

 ( 141-134،ص ص 9002هام محمد بدر،س) .تسألهم عن أسماء األشياء التي أمامهم -

 تعليق األشياء: 2مثال   

 .سنوات 6-3مستوى النمو من 

 .الخ ...معرفية ،جسمية:جوانب النمو

ر بين العين واليد، اللعب التعاوني الحساب،التآز ) تنمية المعرفة بالرياضيات: الفوائد العائدة على الطفل -

 (.،تنمية اللغة

 :المواد المستخدمة

 ( .بوصة 30×9)لوحة مستطيلة مغطاة بالقماش اليادة  -

 (.بوصة 30×90)بالستيك الصق ذاتي ملون أو رقائق -



 ( .بوصة 5.3×3)عالمات بالستيك الصقة ذاتيا  5 -

 (.أرقام 5إلى  -1)بوصة  9أرقام الصقة  -

 عالقة ستارة 15عدد  -

 .بوصة ذات فتحة من أعلى 5.9×9قطعة فنيل صغيرة  15-

 .ديناصور 5مهرج، 4ببغاء، 3برتقال، 9موزة، 1ملصقات أو صور ، -

 عظ لوح القماش بالبالستيك الملون ذاتيا،

 .ألصق األرقام على العالمات البالستيك

بوصة  5.3الجانبين وتقريب بوصة من  5.1ألصق العالمات على أغلب طول اللوحة على مسافة  -

 .بين عالقة وأخرى

 .ثبت الصور على قطع الفلين  -

 (.169،ص 9005رضا مسعد الجمال،) ثبت العالمات بالستارة على كل قطعة من الفنيل -

 : 3مثال

 :تعرض المعلمة على الطفل عدد من الصور التي تعبر عن مواقف معينة مثل

 .طفل يقص الورق -

 .ءطفل يسبح في الما -

 .طفل يقفز فوق الشبكة -

 .طفل يرسم -

 .طفل يلعب بالكرة -

 .طفل يعزف البيانو -

 .طفل يعبر الطريق أثناء إشارة المرور -



 .ثم يسأل المعلمة الطفل ماذا يفعل هذا الطفل في كل صورة من الصور -

األطفال ،وأكثر  ثم تسجل المعلمة استجابات األطفال وجمعهم حتى يمكن معرفة الجمل التي يستخدمها -

 (.160،ص 9009طاهر أحمد الطحان،).األنواع استخداما وطريقة تركيب الجمل ونطاق الكلمات

مما الشك فيه أن أهمية الروضة ال تنحصر في خلق االستعداد للروضة فقط،بل ساهمت في تفوق 

على البحث في األطفال الذين مروا بالروضة في التحصيل الدراسي،إذ أكدت أغلب الدراسات القائمة 

 الصف أولى 

 .بالروضةابتدائي مقارنة تقدم األطفال الذين مروا بالروضة على الذين لم يمروا 

.(Glibert belands chere,1977,p547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المبحث الثاني

 :ائية للطفل ما قبل المدرسةمالخصائص الن-1

 :النمو الحسي الحركي 1-1

فالطفل في تلك المرحلة يتميز بقدرته على النشاط ، الناحية العضلية  يسيطر على تلك المرحلة من النمو

العضلي فهو مولع بأداء الحركات الكثيرة ويميل إلى األلعاب التي تتطلب نوعا ما من الحركة كالجري 

 فهو يحبها ويميل إلى أدائها أما األنشطة التي تحتاج إلى دقة ومهارة فإنه يميل لها بقدر ،والقفز والتسلق

لذلك يجب أن تعطي الحرية الكافية للطفل لممارسة ، ميله لألنشطة العضلية الحركية كالجري والتسلق 

 . (95أحمد محمد عامر،سنة،ص )تلك األنشطة في هذه السن

ويتميز النمو الحركي في هذه الفترة بالنشاط والحيوية والمقاومة والقدرة على التحمل فهو متيقظ دائما نشط 

فهو ال يحب الجلوس ويميل  نجده يضيق من كل شخص يتعامل معه ويفرض عليه أمرا،فعال ، بحيث 

 .(51موسوعة سفير لتربية األبناء دون سنة، ص ) إلى الحركة الدائمة ويكره النوم االضطراري

 :وفي ما يلي وصف مختصر لتطور حواس الطفل في هذه المرحلة 

 :حاسة اللمس -1

سنوات يستطيع الطفل معرفة الجزء الذي  4الحار والبارد وفي سن سنوات يميز الطفل بين  3في سن 

نلمسه من جسمه حتى لو كان مغمض العينين، كما يمكن تمييز األشياء في حقيبة دون أن يراها، وفي 

سنوات  يمكنه تحديد موضع األلم كما يمكنه تمييز األشكال المختلفة كالدائرة والمربع أما في سن  5سن 

بين أشكال أخرى كالمستطيل والمثلث عن طريق اللمس، دون النظر إليها ، كما يمكن  سنوات فيميز 6

 .تمييز السطوح المختلفة من الرمل والقماش والخشب وما إلى ذلك

 

 



 :حاسة البصر -2

سنوات من العمر يكتمل تطور العين ويستطيع الطفل تركيز عينيه االثنتين على جسم واحد  5و 4بين 

هذا يعني أن العينين قد تمكنتا من دمج انطباعات الرؤية من العينين في صورة واحدة في الوقت نفسه و 

وأن البصر يتميز في هذه المرحلة الطول وتسهل رؤية الكلمات الكبيرة ويميز الطفل في هذه المرحلة بين 

علم ممارسة األلوان إثارة للطفل ،في هذه المرحلة هي األحمر فاألزرق، ويلعب البصر دورا رئيسيا في ت

المهارات الحركية المختلفة وتظهر أهمية ذلك في العالقة الوطيدة بين الموجات الضوئية وبين الجهاز 

 .العصبي

 :حاسة السمع -3

سنوات يصبح الطفل قادرا على التعرف على مختلف األصوات ومعرفة األصوات  5و 3في الفترة بين 

لكلمات بطريقة صحيحة ، كثيرا ما يفشل األطفال في يعني أن يستطيع الطفل إدراك األصوات وتهجئة ا

التمييز بين األصوات المتشابهة وعندما يطور الطفل السمع بادئ األمر فإنه ال يسمع األصوات بطريقة 

صحيحة وبدال من ذلك فإنه يكون كلماته الخاصة به، وتدريجيا يبدأ الطفل التمييز بين الصواب والخطأ 

طاء التي يرتكبها بنفسه، ألن اإلدراك السمعي ال يكون ناضجا بما فيه الكفاية منه، ولكنه ال يدرك األخ

،لذا فإنه من المفيد زيادة وعي الطفل باألخطاء عن طريق تصويب األخطاء التي يقع بها أما عن الحاسة 

ير قادرة أنها تهدف إلى حماية التغذية من األشياء الضارة، وما زالت ضعيفة وغ( والشم الذوق) الكيميائية

 (996،ص 9004ح محمد على أبو جادو،صال) على التمييز

 (:الطفولة المبكرة)سنوات 5-3التطور الجسمي للطفل من 2-2

يسير النمو الجسمي في هذه المرحلة بمعدل أبطأ مقارنة بمعدل النمو في مرحلة سني المهد، فيبطأ النمو 

ها عند الرشد، وتستمر الساقان في النمو السريع، األجزاء العليا من البدن حيث تبدأ في الوصول إلى حجم



أما نمو الجذع فيكون بدرجة متوسطة وبهذه التغيرات النهائية يتحول شكل البدن خالل هذه الفترة نحو 

 .ازدياد النضج 

 :الطول والوزن -1

سنة ( 6-3)سنتمتر تقريبا، حيث يزداد الطفل (111)يصل معدل طول الولد في سن الخامسة

كلغ عند سن الخامسة ،  12سنتمتر لكل سنة أما الوزن فيكون ( 9005)نتمتر تقريبا أي بمعدل س(30.5)

كلغ سنويا ،وتكون هذه القيم عند البنات 1.9كلغ أي بمعدل 6سنوات حوالي (6-3حيث يزداد الوزن بين 

ير بالذكر أن طول متشابهة تقريبا ولو أن األوالد يكونون أميل قليال إلى التفوق في الطول والوزن ،والجد

الطفل في سن الخامسة يمكن أن يعتبر أساسا ال بأس به لتنبأ في ضوئه ، بالطول الذي يبلغه الفرد عند 

موجبة بين طول القامة في الخامسة وطول القامة عند النضج  ارتباطيهالنضج حيث أن هناك عالقة 

 (.1090)،تقرب من 

بين البنين والبنات حيث يكون األوالد أطول وأثقل وزنا من وعلى صعيد المقارنة بين الجنسين فثمة فروق 

البنات وزيادة الوزن عند البنين ،ترجع بالدرجة األساس إلى زيادة كمية األلياف العضلية من خالل نمو 

 العضالت بينما الزيادات الحاصلة عند البنات تعود نتيجة إلى الزيادة في كمية الشحوم

 :نسب أقسام الجسم -2

من العمر تكون نسبة الرأس إلى الجسم أقل مما كانت عليه في الفترة السابقة ، في ( 6-3)مي بين عا

% ( 90) حين تزداد نسبة الساقين إلى الجسم ، فعلى سبيل المثال فإن الطفل بعمر سنتين يشكل رأسه

وات سن( 6-5)من طول الجسم ، في حين أن الطفل بعمر %( 34)من طول الجسم، وأن الساقين تؤلف 

من طول الجسم،مقابل ذلك %(  44)من المجموع الكلي للطول ، وتؤلف الساقان%( 16.5)يشكل الرأس 

 .من طول الجسم % 50فقط من طول الجسم، بينما تشكل الساقان % 10فإن رأس اإلنسان البالغ يشكل 



سنوات  6بعمر  إن التغيرات التي تطرأ على نسب أقسام الجسم في هذه المرحلة تجعل نسب أقسام الجسم

أشبه بنسب أقسام جسم الراشد مقارنة بما كانت عليه عند نهاية السنة الثانية ،كما أن مالمح وجهه 

 .أوشكت أن تقترب من نهاية التغير

 :نمو الجهاز العصبي -3

خالل سنوات الطفولة المبكرة ينمو الجهاز العصبي بسرعة فعلى سبيل المثال فإن الطفل بعمر سنتين 

من وزنه الكامل عند %( 20)سنوات يشكل( 5)من وزنه الكامل عند الرشد، وبعمر %( 95)يشكل 

تكتمل بعمر سنتين وتستمر هذه (اكتساب األلياف العصبية بغشاء الميلين) الرشد، عملية الميلنة، أي

سرعة ويؤدي النمو العصبي السريع إلى التغير في . العملية عبر السنوات التالية ،وحتى مرحلة المراهقة

انتقال الباعث العصبي وبعكس ،بالتالي انخفاضا مستمرا في زمن االستجابة مع استمرار تقدم الطفل 

 . بالعمر

 :نمو العضالت -4

من الزيادة في وزن %( 95)سنوات من العمر تحتاج العضالت فترة نمو سريعة ولهذا فإن  6و 5بين 

ذلك تنمو العضالت بصورة بطيئة يليها نمو مفاجئ الطفل خالل هذه الفترة تعود إلى النمو العضلي ،بعد 

 .آخر عند البلوغ

فإن النمو العضلي ال يتوقف على المعطيات الوراثية وبناء الجسم فحسب ، بل يعتمد كذلك على عادات 

 .األكل والنوم والنشاط إضافة إلى ارتباطه بالعمر

 :التسنين والنمو العظمي -5

تمل نمو األسنان المؤقتة فيصبح الطفل مهيأ بدرجة كافية لتناول طعام خالل مرحلة الطفولة المبكرة يك  

، تبدأ األسنان الدائمة بالسقوط، وتسقط بنفس الترتيب الذي (أي سن السادسة)الراشدين في نهاية المرحلة

 .ظهرت عليه فيه



وعية الغذاء الذي ويزداد النمو العظمي في هذه المرحلة حيث يزداد ترسب المواد المعدنية ويؤثر في ذلك ن

يتناوله الطفل،كما يؤثر تصلب العظام في هذه المرحلة إفراز الغدة الدرقية ،النقص في إفراز هذه الغدة 

 .(119،113، ص ص،9002سوسن شاكر مجيد،) يؤخر عملية التصلب

 :النمو اللغوي 1-3

ق المزيد من التطور يمثل النمو اللغوي للطفل جزءا هاما من نموه العقلي،كما أنه يساعد على تحقي

 .المعرفي حيث أن اللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفكير

وللنمو اللغوي للطفل في هذه المرحلة قيمة كبيرة في التعبير عن النفس والتوافق الشخصي واالجتماعي 

،كما يعد النمو العقلي من مطالب النمو اللغوي في هذه المرحلة من حيث تحصيل عدد كبير من 

 .وفهمها واستخدامها وربطها مع بعضها البعض في جمل ذات معنى المفردات

كذلك يتأثر النمو اللغوي لألطفال في هذه المرحلة بكم الخبرات ونوعية المثيرات التي يتعرضون لها،فكثرة 

الخبرات التي يتعرض لها الطفل وتنوعها تساعد في نمو لغته ،بالتالي سرعة فهمه للعالم المحيط به،ألن 

اللغوي للطفل يعين النضج والزيادة التي تطرأ على لغته نتيجة تفاعله مع نماذج مختلفة من  النمو

األدب،والتي تصور له مجتمعه المنزلي الصغير المتمثل في أسرته،ثم مجتمع البيئة األكبر ثم مجتمع 

 .البشرية األشمل واألكثر اتساعا

الحسية في بيئته يحتاج إلى لغة لتنظيم  وحيث أن الطفل عندما يكون صورة ذهنية يفعل المثيرات

 .المالحظات الحسية األولية وتحديدها ومن ثم تثبيتها ونقلها للغير، عند تفاعله مع اآلخرين

ومن هنا فإن قدرة الطفل في هذه المرحلة على التعبير عن أفكاره محدودة ،فهي جمل بسيطة وبدائية 

مجاالت النمو األخرى يوجد فيه فروق فردية بين األطفال وقصيرة إلى حد كبير،فالنمو اللغوي مثل باقي 

نتيجة للتفاوت في مستويات الذكاء وطبيعة النمو االجتماعي والوجداني للطفل ،والبيئة الثقافية التي يعيش 

 .فيها والنماذج اللغوية التي يسمعها



نفهم كيف ينمو الطفل، وبذلك نجد أن النمو اللغوي للطفل له أهمية خاصة، حيث أنه يساعدنا على أن 

كما أن لقدرته على الكالم أكثر داللة فمنها نستدل على مدى نضجه الجسمي وسلوكه االجتماعي 

واستجاباته العاطفية،وبذلك نجد أن الطفل يتمكن في هذه المرحلة من اكتساب العدية من المفاهيم اللغوية 

خرين ،وتكوين األسس السليمة ووضع التي تزيد من محصوله اللغوي،مما يساعد على االتصال باآل

 .القواعد اللغوية األساسية لتفاعالته مع اآلخرين

ويمكن لعروضه أن تقوم بدور مؤثر في تنمية مهارات الطفل اللغوية وفي مقدمتها مهارات التحدث 

واالستماع، فلكي يتحدث الطفل بلغة سليمة يجب أن يسمع لغة سليمة،ومن هنا تبرز أهمية االستعانة 

بالبالغين مثل المعلمات،الوالدين واإلخوة األكبر سنا لكي تكون لغتهم المنطوقة سليمة ومسموعة جيدا 

 (. 45_   44،ص ص9009السيد عبد القادر شريف،) .وبسيطة في نفس الوقت حتى يستطيع الطفل فهمها

 :النمو االجتماعي والعاطفي1-4

في النمو خالل مرحلة ما قبل المدرسة ،وفي هذه  النمو االجتماعي والعاطفي من الجوانب المهمة جدا

الفترة ينتقل الطفل من التمركز حول الذات إلى التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ،وعندما يصبح باستطاعة 

الطفل استخدام السلوكيات االجتماعية مع اآلخرين ويتأثر بهم ،وخالل تفاعل األطفال في مواقف مختلفة 

 .نهم من المهارات االجتماعيةيطورون ويوسعون من مخزو 

والنمو العاطفي يوازي النمو االجتماعي ويؤثر فيه وقد يكتسب طفل ما قبل المدرسة السلوكات أثناء مروره 

بالخبرات العاطفية واالنفعالية كالسعادة والغضب والمتعة والغيرة والخوف،والمكونات العاطفية الشائعة في 

 .وعدم االستقالل والخوف مرحلة ما قبل المدرسة وهي الفضاضة

والفضاضة هي السلوك إليذاء الشخص اآلخر أو ما يملكه الشخص اآلخر،أما عدم االستقاللية فتسبب 

سلوكات مثل التشبث وطلب الدعم والمساعدة والتأكد والحاجة إلى االنتباه،وأما الخوف فيشمل سلوكات 

 .مثل البكاء وتجنب األوضاع المخيفة



للنمو االجتماعي مفهوم الذات والثقة بالنفس والتنظيم الذاتي للعواطف أو  ومن الخصائص المهمة

االنفعاالت،وفي مفهوم الذات يطور األطفال الصغار وعي بأنهم مختلفين عن األطفال اآلخرين وأن لهم 

 .خصائص فردية تتميز بإتقان مهارات وكفاءات معينة

طفال وعي بمشاعرهم وعندما يكونوا قادرين على أما التنظيم الداخلي للعواطف فينتج عندما يطور األ

المبادرة بسلوكيات تسمح لهم باالستمرار ،وتظهر الثقة بالنفس عندما يبدأ األطفال بإصدار أحكام حول ما 

يستحقون هم أنفسهم وحول كفايتهم،فيشعروا أنهم محبوبون أو غير محبوبين حسب قدرتهم على عمل 

ألقران،ويترجمون اإلنجازات والمهارات الجديدة إلى مشاعر إيجابية أو سلبية األشياء ويتأثر من الوالدين وا

 .(159،ص 9006ترجمة حمزة محمد دودين،).عن أنفسهم

 :الحاجات األساسية للطفل-2

إن حاجات الطفل الفسيولوجية والنفسية حاجات أساسية يجب أن تشبع بطريقة متزنة حيث يؤثر ذلك في 

اجات عامة وثابتة مهما اختلفت المجتمعات عن بعضها ،لكن توجد فروق نمو شخصية الطفل،هذه الح

 .في الدرجة فقط حسب وجود الفرد في بيئته أو مجتمعه،فكل مرحلة من مراحل النمو احتياجاتها الخاصة

 :الحاجات البيولوجية:أوال 

 :حاجة الطفل إلى التغذية الصحيحة. 1

للطفل ويرجع أثرها إلى تكرارها عدة مرات وتضيف أنه قد  هي عملية حيوية بالنسبة"إن عملية التغذية 

أجمع علماء النفس أن مواقف تناول الطعام لها أثر ثابت في تكوين شخصية الطفل،وال شك أن اختيار 

 :األم لغذاء الطفل يتأثر بعدة عوامل منها

ته لما يصلح من غذاء ،وما العادات الغذائية لألسرة والمجتمع الذي يعيش فيه ،ومعتقداته الدينية ونظر . أ

 .ال يصلح



الميزانية المتاحة لألسرة،ومعرفة األم بنوعية الطعام،وكميته المناسبة لسن الطفل،واحتياجاته من جهة . ب

 .،ومعرفة اآلثار المترتبة على سوء صحة الطفل الجسمية والعقلية من جهة أخرى

مها إبراهيم )"ا على إقبال الطفل أو عزوفه عن الطعاممعرفة األم بالعوامل النفسية من موقف التغذية،وأثره. ج

 .(49،ص 9009البسيوني،

 :وـــحاجة الطفل إلى النم -2

 إن حاجة النوم هي من الحاجات البيولوجية الضرورية ألنه يريح الطفل،ويبطئ من الدورة الدموية "

 :ما يلي،ويساعد على إعادة التوازن، وألهميته يجب على األم أو المربية مراعاة 

 .مكان نوم الطفل بحيث يتوفر فيه األمن والهدوء. أ

 .فراش الطفل ومالبسه بحيث يكون ناعم ومريح. ب

 .غرفة نوم الطفل، وما تحتويه من مثيرات مبهجة ومريحة لنفسيته. ج

 .(39 ،ص 1299حامد عبد السالم زهران ،)  ".   مراعاة عادات نوم،وذلك بتعويده النوم في مكانه المخصص. د

 :حاجة الطفل إلى الرعاية الطبية -3

 :إن وقاية الطفل من األمراض تتطلب "

 .صينه ضد المرضتح. أ

ا بعناصر توفير غذاء صحي متكامل يتناسب مع سن الطفل ،وحالته الصحية مع نوعيته شيئا فشيئ. ب

 .الغذاء الصحي المتكامل 

 .الطفل ،متابعة وزنه وطوله شهريا تنظيم مواعيد غذاء. ج

 .د الصحية المرتبطة بطعامه وشرابهإرشاد الطفل بالقواع. د

 (42،ص 9009مها إبراهيم البسيوني،) "تدريب الطفل على ممارسة القواعد األمنية لسالمته من األخطار. هـ

 

 



 

 :حاجة الطفل إلى الحركة والنشاط -4

جسماني يحتاج إليه الفرد الحاجة إلى النشاط حاجة أساسية يحتاجها كل طفل ،فالنشاط الحركي أو ال"

عامة والطفل خاصة،وتبدو مظاهره المختلفة في اللعب والقفز والتوازن وغيرها من أنواع النشاط 

الحركي،وله آثار إيجابية من الناحية الجسمية واالنفعالية والعقلية، واالجتماعية للطفل ذلك طريق الحركة 

دراك العالقات بين السبب والنتيجة من واللعب تنمو أعضاء الجسم ،ويتعلم الطفل حب االست طالع ،وا 

خالل اللعب،وجماعة الرفاق والذي يؤدي بدوره إلى نمو مداركه،وفهمه لألدوار،والذي سيقوم به حقيقة في 

المجتمع،لذلك يوصي المربون االهتمام بأنواع المثيرات التي تقدم للطفل،ونوعية األلعاب ،وكذلك بيئة 

،ص ص 1299حامد عبد السالم زهران،) "ى التنشئة االجتماعية وسلوكه أثناء مراهقته ورشدهاللعب نفسها لها آثار عل

39-39 ). 

 :الحاجات النفسية: ثانيا

 :الحاجة إلى االنتماء واالنتساب لألسرة. 1

يرا أن الطفل يحتاج على أن يكون منتسبا ألسرة يعمها اإلخاء والتفاهم والحنان، فاألسرة اغصرح أجوري 

ي ترعى الطفل ،وهذه الرعاية ال غنى عنها ،إذ تقوم بتلبية حاجاته في مختلف جوانب هي الت

الحياة،فالطفل الذي ال ينتسب إلى أسرة سواء كان لقيطا أو كان أبواه مجهولين،فإنه يشعر بذل شديد، 

سات، وفيما يخص التفاعل الموجود أثناء غياب األسرة خاصة بالنسبة لألطفال الذين يعيشون في المؤس

الذي يقتحم االنفعاالت مهما كانت  (Ajuri aguera :1982 ,p 37). واالعوجاج الناتج عن األم الفوضوية  

 " األسباب

 

   



  :الحاجة إلى الحب -2

إلياس ديب، ") إن المحبة تساعد الطفل على النمو جسميا ونفسيا وعقليا،وحرمانه منها يجعله تعيسا" 

 (.99،ص 1296

لى فالمحبة الزمة "  لى أسرة يبادلها حبا بحب، وا  للصحة النفسية،فهو في أمس الحاجة إلى والدين وا 

لى مجتمع يعطي فيه ويأخذ حقوقه بالحب  " أصدقاء يحبهم ويحبونه،وا 

(André berge,1965,p p 61-62) 

 :الحاجة إلى األمن -3

ما يتعلق بحماية الفرد من تقف على رأس الحاجات النفسية للكائن البشري،وتنوع الحاجة إلى األمن منها 

األخطار التي تهدده،ومنها ما يتعلق بمستقبله الوظيفي،ومنها ما يتعلق بمستواه االقتصادي،أو مركزه 

االجتماعي،فالحاجة إلى األمن التي يحتاجها األطفال تتطلب إحساس الطفل بالطمأنينة،وعدم الخوف 

 (.130-192إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،ص ص )مخاطروالرعب، وبالتالي بث األمل والثقة،وعدم الخوف من ال

وبقية أفراد  وشعور الطفل بالوفاق بين األبوين، إن اإلحساس باألمان يأتي من خالل االستقرار العائلي،"

هذا مع االهتمام  وعدم وجود أي صراعات، أو مشاكل معلنة أو خالفات حادة أمام الطفل، األسرة كلها،

يشعر بالراحة ، وعندما يحقق الطفل مطالبه المختلفة التي تتوافق مع مراحل نموه بالتغذية السليمة،

عبد )"والطمأنينة والسعادة،وعندما تعاق هذه المطالب يشعر بالحرمان، واإلحباط نتيجة إعاقة هذه المطالب

 .(54،ص 9003المنعم الميالدي،

 : الحاجة إلى التقدير -4

ها اإلنسان ألن أخطر ما يتعرف له اإلنسان ،اإلحساس بالظلم هي من الحاجات النفسية التي يحتاج

وال يحظى باالحترام المنشود،وتقتضي هذه الحاجة دفع  ويشعر بالنقص، وبأنه ال ينال التقدير الالزم،



وأن يبذل من الجهد ما  األطفال لإلحساس بالحاجة ،ألن يعمل أفضل ما يستطيع ،ويأتي من المهارات،

 .ينيحظى بتقدير اآلخر 

 :الحاجة إلى التآلف -5

 "،أو أقرب المحيطين به وتبدو عند الطفل في مظاهر ارتباطه بأقرانه"

(Alain cerclé, Alain somat, 2002 ; p 22). 

 :الحاجة إلى تحقيق الذات -6

فلدى كل فرد إحساسا بأنه يستطيع عمل  تعتبر من الحاجات النفسية المهمة التي يحتاجها اإلنسان،" 

وتصوره لقدراته من األمور الهامة التي تحدد  ،وأن هذا العمل ذا قيمة، فمفهوم المرء عن ذاته، شيء ما

من خالل توظيف طاقاته  فكل إنسان صغير أو كبير لديه ميال إلى تحقيق ذاته، وأسلوب حياته، مستقبله،

لحاجة إلى تحقيق فالحاجة إلى تحقيق ذاته ،من خالل توظيف طاقاته التي يحس بها،فا التي يحس بها،

الذات حاجة هامة يسعى الفرد إلشباعها بمختلف الوسائل،وفي مختلف المجاالت،وهذه الحاجة هامة 

يسعى الفرد إلشباعها بمختلف الوسائل،وفي مختلف المجاالت،وهذه الحاجة األساسية لكل طفل مرتبطة 

 "بحاجاته إلى االستقالل والحرية

 .(131،ص 9005إسماعيل عبد الفتاح،) 

 :  حاجات النمو العقلي المعرفي: ثالثا

 :الحاجة إلى المعرفة والفهم. 1

إن الحاجة إلى المعرفة والفهم من أكثر الحاجات النفسية الملحة التي يحتاجها اإلنسان في الوقت 

الحاضر،وخصوصا في عصر المعلومات،وتدفقها وهي حاجة عقلية تسمى الحاجة إلى االستطالع ،فهو 

سي وراء دافع التحصيل عند الطفل،وتتحقق هذه الحاجة، وال تقتصر على الجانب العلمي المحرك األسا

نما تتعدد لمختلف الجوانب المعرفية أدبية كانت أو ثقافية ،أو اجتماعية أو اقتصادية  .فقط،وا 

 :الحاجة إلى اكتساب المهارة اللغوية. 2



ظاهر النمو العقلي والحسي والحركي،هذا وقد يحتاج الطفل إلى تعلم اللغة بصورتها اللفظية كمظهر من م

اعتبرت برلين أن تساؤالت األطفال في أعمار تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات نوعا من السلوك 

 .المعرفي

أن األطفال في عمر الثانية والرابعة يريدون أن يعرفوا أسماء األشياء رغبة في اكتساب المعرفة  وأضافت 

سنوات تبحث ( خمس إلى عشر)لطبيعية ،وأن أسئلة لماذا ؟ لألطفال من عمر حول الجوانب السببية ا

 .عن حل لمشكالت التعرف على ما يراه،أو يسمعه ،أو يلمسه

 :المبكرةاللعب في مرحلة الطفولة-4

 :تعريف اللعب4-1

ي هو النشاط السائد في حياة طفل ما قبل المدرسة ويسهم بقدر وافر من المساعدة على النمو العقل

والخلقي والصحي والبدني والنفسي والجمالي واالجتماعي،وهو عمل الطفل ووسيلته التي ينمو بها ويرتقي 

ذا لم يقبل عليه طفل كل ذلك  بواسطتها، ويمكن أن ننظر إلى نشاط اللعب على أنه رمز للصحة العقلية،وا 

ي عمل أشياء تكسبهم دليال على عيب فطري أو مرض نفسي، واألطفال يلعبون في مختلف أعمارهم ف

 .زيادة في المهارة أو القوة أو الفهم

واللعب يشبع حاجة الطفل إلى االستطالع والمعرفة والفهم للعالم المحيط به، ويساعد في بناء شخصيته 

إلى تنمية روح اإلقدام والمشاركة ،ويشبع حاجاته إلى اإلنجاز والتعبير عن الذات ‘اإلنسانية حيث يؤدي 

 .ته في مستقبل حياة الطفلوذلك له أهمي

 .واللعب مع األطفال اآلخرين أقدر إفادة لطفل في نموه االجتماعي من اللعب االنفرادي 

ومن المالحظ أن الطفل وخاصة في السنوات األولى من عمره كثير الحركة دائم النشاط ال يهدأ  ،إال إذا 

لون نشاطه بحيث يصعب تحديد ميوله كان مريضا أو في سبات من النوم العميق،وتتعدد حركاتهن ويت

الحركية أو نوع النشاط الذي يغلب عليه،فهو يلعب ويتحرك دون هدف معين،ودون قصد محدد وعندما 



يتقدم به العمر إلى دور الصبا يبدأ في تنظيم نشاطه في صور واضحة،وتزداد هذه الصورة وضوحا حتى 

الطفولة إلى المراهقة ثم الشباب في الكهولة دون أ،  تأخذ صفة التعبير عن ميوله الحركية متنقال من دور

 .يفقد ميله إلى الحركة واللعب

وميدان اللعب هو المعمل الذي يختبر فيه الطفل قوته وقدراته،ويقيس به مكانته بالنسبة ألقرانه فينمو 

 .  (92-99،ص ص 9002ابتهاج محمود طلبة،) .حسيا وذهنيا وجسميا واجتماعيا وخلقيا

 :ب الحرةاأللعا 

في هذه األلعاب المربية ال تتدخل،فالطفل هو الذي يختار نشاطه مما يسمح بتنمية قدراته اإلبداعية 

،وهكذا يقوم الطفل بنشاطه العادي بعيدا عن الضغوطات والتوجيهات،وما يميز هذه األلعاب هو ان يكون 

 .الطفل فيها حرا ،كالحكاية والقصة

.(j.temy.técel maternelle française,1975,p50) 

 :اللعب ومجاالت النمو اإلنساني4-1

يؤكد علماء النفس والتربية على أن اللعب يساهم على نحو فعال في بناء وتنمية الشخصية من جميع 

 .جوانبها

 :اللعب والنمو الجسمي والحركي -2

ف الطاقة نستطيع القول أن اللعب نشاط حركي يساعد في تنمية العضالت ويقوي الجسم ،ويصر     

الزائدة عن الجسم ،ويرى الباحثون أن هبوط مستوى اللياقة البدنية وهزال الجسم وترهله وتشوهاته هي 

بعض نتائج عدم ممارسة اللعب لدى الطفل والجدير بالذكر أن اللعب يحقق للطفل من التوازن والتكامل 

ا على التفكير والقدرة على حل ،بين وظائف جسميته الحركية واالنفعالية والعقلية،مما ينعكس إيجاب

 .المشكالت والنمو النفسي المتكامل

 



 :اللعب والنمو االنفعالي -1

الطفل يقوم بنشاط اجتماعي انفعالي عندما يلعب أدوار األب واألم مع الدمى أو دور السائق مع الكرسي 

 .الفارس مع العصا التي يجعل منها حصانا وهكذا0 الذي يجعل منه سيارة،أ

طفل في كل هذه الممارسات يعبر عن حالة انفعالية بشكل واضح وجلي،ويالحظ أن الطفل ما إن إن ال

يكون راض ،أو غاضب أو ساخط أو خائف ،كما أن أشخاص ألعابه قد تكون خائفة أو مستعطفة أو 

 .حزينة أو فرحة باكية أو مبتهجة

يهيئ له الفرصة للتحرر من فإن اللعب يؤثر في الجانب االنفعالي من شخصية الطفل ،حيث أنه 

الصراعات التي يعانيها ،وبالتالي فإن اللعب يخفف من حدة التوتر واإلحباط اللذين ينوء بها،وربما يستفيد 

المتخصصون في هذا المجال من إمكانية الكشف عن الصراعات االنفعالية التي يعاني منها الطفل ، 

كن أن يكتسب فيها الطفل مهارات سلوكية جيدة تؤدي سيما واللعب يساعد على تشكيل مرافق عالجية ،يم

 .به إلى إعادة التوازن وبالتالي التكيف

 :اللعب والنمو االجتماعي -3

يكسب اللعب الجماعي األطفال مهارات اجتماعية في حل المشكالت بروح جماعية تتمثل في التواصل 

وااللتزام وتبادل األخذ والعطاء،وغيرها من مع اآلخرين،واختيار األصدقاء،وتقدير جهود اآلخرين وأدوارهم،

 .الدالالت االجتماعية التي تساعد األطفال على التكيف االجتماعي

ذا لم يمارس الطفل اللعب مع األطفال اآلخرين يصبح أنانيا ومتمركزا حول ذاته،ويميل إلى العدوان  وا 

القات اجتماعية جيدة ومتوازنة مع ويكره إلى اآلخرين ،ويمكن من خالل ممارسته سلوك اللعب أن يقيم ع

 .اآلخرين ،ويتحرر من نزعة تمركزه حول الذات،فيتعرف بوجود اآلخرين ويأخذ بآرائهم وأفكارهم

 :اللعب والنمو العقلي والمعرفي -4



إن اللعب يساعد الطفل على إدراك العالم الخارجي،فكلما تقدم في العمر ،يستطيع أن ينمي الكثير من 

الل ممارسته لسلوك اللعب ونشاطاته،كما يالحظ أن األلعاب التي يمارسها الطفل تثري المهارات من خ

حياته العقلية بمجموعة كبيرة من المعارف والمعلومات المتصلة بالعالم المحيط به،ويضيف ما تقدمه إليه 

ضرورة تنظيم  القراءة والرحالت ووسائل اإلعالم والموسيقى واألفالم من معارف ومعلومات،وهذا يؤكد على

نشاط اللعب على أساس مبادئ التعلم القائم على حل المشكالت وتنمية روح االبتكار واإلبداع عند 

 .األطفال 

 :اللعب والنمو األخالقي -5

حيث أن اللعب تحكمه مجموعة من القوانين واألنظمة والتعليمات التي تفرض على أفراد اللعبة أن يلتزموا 

بهذه القواعد والقوانين في مراحل حياته المبكرة ينمي فيه جانب االلتزام واالنضباط بها ،فإن التزام الطفل 

في إطار الجماعة ،وينمي فيه حب المسؤولية المبنية على أساس الحقوق والواجبات أيضا في إطار 

مع  الجماعة،وبذلك فإن الطفل يتشرب القوانين األخالقية من خالل المعايير التي يتبناها أثناء اللعب

اآلخرين فقد أكدت نتائج الدراسات التتبعية أن األطفال الذين يلتزمون بقوانين اللعب يظهرون التزاما 

بقوانين األسرة والبيت وبالتالي قوانين المدرسة والمجتمع والدولة،وعلى العكس من ال يلتزم بقوانين اللعب 

،ص ص 2114محمد أحمد صوالحة،.) السلطة والعالمربما ال يلتزم بأي قوانين أخرى ،على مستوى البيت والمجتمع و 

021-031) 

. 

 :مهارات الطفولة المبكرة المرتبطة بالمرحلة النمائية للطفل -5

ذا ما اكتسبت وتم  المهارات هي حركات متتابعة يتم اكتسابها عادة عن طريق التدرب المستمر،وا 

لمتطلبات األساسية التي يحتاجها الطفل تعلمها،تصبح عادة متأصلة في سلوك الطفل وتعد المهارات هي ا

في توافقه مع مجتمعه،وهي متعددة ،ألن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة،ال يتمكنون من إتقان 



المهارات المعقدة التي تتطلب النضج الجسمي والعصبي بدرجة معينة،إال أنهم قادرون على اإلتقان التام 

 .لبعض المهارات المركبة المعقد

ن ما تهدف إليه التربية في رياض األطفال إكساب الطفل مجموعة من المهارات تتفق مع مستوى ومن بي

نموهم في هذه المرحلة ،مع بداية التحاقهم بالروضة بشكل متدرج تراعي فيه مستويات النمو والنضوج 

 .والفروق الفردية بين األطفال 

 : المهارات الجسمية الحركية 5-2

 :وتشمــل

 :ت اليدوية المهارا 5-1

حيث يستطيع الطفل في نهاية سن الخامسة أن يحقق قدرا كبيرا من التوازن والسيطرة على العضالت 

الدقيقة، فيتمكن من رسم الخطوط المتقاطعة ونماذج الدوائر وبناء برج من ثمانية مكعبات على األقل ،هذا 

توافق عضالت أصابعه الدقيقة مع  باإلضافة إلى تمكنه من اكتساب مهارات القراءة والكتابة ،وحالة

 .التوافق العصبي الحركي بيديه وعينيه

 :مهارات استخدام األرجل 5-3

من خالل تحقيق التوافق العضلي بين حركات رجليه وحركة عينيه ،فطفل هذه المرحلة تنمو لديها 

 .العضالت الكبيرة بدرجة أكبر من العضالت الصغيرة

 :مهارات اإلدراك الحسي  5-4

طفولة المبكرة هي الفترة التي يمكن فيها استخدام حواس الطفل وتنشيطها وتدريبها على اإلدراك والتميز ال

الحسي السليم فالحواس هي نوافذ المعرفة ،إلى جانب كونها أدوات الطفل لالتصال والتفاعل مع البيئة 

 . والمحيط االجتماعي الذي يعيش فيه

 :مهارات التميز البصري -أ



 : ن الطفل من تمييز األلوان واألشكال وبالتالي فإن من األنشطة التي تعد للطفل في هذه المرحلةمثل تمك 

 أنشطة المقارنة بين األطوال واألحجام واأللوان واألشكال؛* 

 أنشطة اإلثارة إلى األشياء المتشابهة والمختلفة في بيئة الطفل؛* 

 .أنشطة المقارنة بين األشياء التي يراها الطفل * 

 : مهارات التمييز السمعي -ب

مثل تمييز بداية الكلمات ونهايتها ،أو تحديد أوجه الشبه واالختالف بين أصوات الحروف،أو تحديد 

 .الكلمات المتشابهة في الصوت والنطق

 :المهارات العقلية والمعرفية  5-5

 :مهارات االنتباه  -أ

ف الحياة المختلفة،فالطفل يولد مزودا من الحواس حيث أن الحواس هي نقطة البداية في التعامل مع مواق

التي تستجيب للمؤثرات حيث يتأثر بالعديد من المثيرات الحسية المختلفة في البيئة المحيطة ،ولكنه 

 .يتفاعل مع بعضها ويستجيب لها ،ويترك البعض اآلخر

 :مهارات الحفظ والتذكر -ب

عملية تذكر الخبرات والمواقف المختلفة التي مر بها من أهم المهارات التي يتعلمها الطفل،حيث تعتبر 

،إحدى الركائز األساسية في العمل التربوي في الروضة ، لتنمية المهارات المعرفية لديه لذلك فإن تنمية 

الخ تعتبر الدعامات األساسية لنمو الطفل ..قدرة الطفل على التذكر سواء كان بصريا ،عقليا أو سمعيا

مرحلة ،لذلك يجب استغاللها في حفظ األطفال آليات القرآن الكريم ،األناشيد الوطنية المعرفي في هذه ال

 .،وكذلك األوامر الصادرة إليهم 

 : مهارة الفهم -ج



ولكي يتمكن الطفل من الفهم بشكل صحيح ال بد من أن يرتكز على إنصاف جيد واستماع واضح ومتأن 

 .لما يوجه إليه من تعليمات 

 :ير اللفظي السليممهارات التعب -د

وتعد هذه المهارات األساس في عملية التفاعل والتطبيع االجتماعي للطفل،وال بد أن يكون قد تمكن من 

السيطرة على لغته حتى يستطيع التحدث بها بشكل سليم والتعبير عما يدور في ذهنه من أحداث وأفكار 

لفاعل لما يلقى إليها من تعليمات ،لذلك فإن ومعايير ومواقف،وال يأتي إال باإلنصات الجيد واالستماع ا

 .مهارة التعبير اللفظي السليم تعتمد على مهارة الفهم السليم للطفل بشكل واضح

 :مهارة التعبير عن الذات -هـ

تمكن الطفل من التعبير عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسه وحاجاته الخاصة، وتعد من المهارات األساسية 

يط بها وكلما زاد تعرض األطفال الستخدام التعبيرات اللغوية المتعددة والمناقشات لتكيفه مع البيئة المح

 .المختلفة مع تفسير األلفاظ والكلمات الصعبة ،زاد إتقانهم لهذه المهارات في عمر مبكر

 .والتعزيز له دور فعال في زيادة المحصول اللغوي للطفل

 :المهارات اللغوية -و

ه نحو اآلخرين والتفاعل معهم، يستمع إليهم ويناقشهم ،وال يتأتى ذلك إال من حيث تساعد الطفل في التوج

 .خالل التحدث واالستماع والكتابة والقراءة

 :المهارات الرياضية 5-2

تعد المهارات الرياضية مهمة وأساسية بالنسبة للطفل من حيث العد والحساب،إذ ذلك ينمي شعوره 

المنطقي والمقارنة والترتيب ،والترتيب من أولى المهارات التي يكتسبها باألشكال ويوسع قدرته على التفكير 

 .الطفل حيث يتم من خاللها تجميع األشياء ومقارنتها ببعضها البعض

 :المهارات االجتماعية 5-7



يقوم به من أدوار وما يعتمد  اوهذه المهارة التي تميز إنسانية الطفل وتطلق عليه الصبغة االجتماعية، بم

 (.10-44:،ص ص2101السيد عبد القادر شريف،.) نفسه في كثير من األعمالعلى 

 :معلمة رياض األطفال وخصائصها -6

إن االهتمام بشخصية المعلمة ال يقل عن االهتمام بدورها وعملها ومهاراتها الفنية فشخصية المعلمة في 

توجيهها،ويرتبط نمو الطفل في الروضة تتحدد بدرجة كبيرة ما سوف يحققه الطفل من نمو تحت إشرافها و 

 .التي تحملها والطرق واألساليب التي تستخدمها لتحقيق ذلك الروضة بالمهارات والكفاءات التربوية

 :رياض األطفال ربيةالكفاءات المهنية الواجب توافرها في م -1

 :كفاءة إعداد النشاط6-1

 .تحديد األهداف -

 .إختيار النشاط -

 .ائل التعليمية وتكنولوجيا التعليمإختيار واستخدام الوس -

 :الكفاءات العلمية والمهنية 6-2

 .إتقان المادة العلمية -

 .متابعة الجديد في مجال التخصص -

 .متابعة الجديد في المجال التربوي -

 .االستفادة من خبرات الزمالء،وتبادل اآلراء معهم -

 .االلتزام بالمواعيد،تحمل المسؤولية وتقبل التوجيهات -

 .اإلعداد المهني قبل العمل  -

 .االستعداد للنمو المهني والعملي -

 .التدريب أثناء الخدمة  -



 :كفاءات العالقات اإلنسانية والنظام 6-3

 .تكوين عالقات طيبة مع األطفال -

 .المحافظة على النظام وتناول المواقف غير المتوقعة -

ثارة اهتمامهم -  .تقبل آراء األطفال وتوجيههم وا 

 .إدارة غرفة األنشطة -

 .المشاركة في أوجه النشاط في الروضة -

 .التعاون مع إدارة الروضة -

 .االنتظام في العمل -

 :كفاءة التقييم 6-4

 .استخدام األساليب المناسبة في التقييم - 

 .معالجة نقاط الضعف في األطفال -

 .تفسير نتائج التقييم -

 (.التشخيص التتبعي، القبلي ، النهائي) م في المواقف المختلفةالحرص على استخدام مراحل التقيي -

 (.62-69،ص ص 9009منى محمد علي جاد،).التقييم الذاتي للمعلمة -

إضافة إلى الصفات والخبرات العلمية التي تؤهلها لتطبيق العملية التربوية وفق أسس ومبادئ التنشئة 

 .االجتماعية السليمة

تتمكن من تبسيط العملية التربوية وجعلها قريبة سهلة ومتشوقة لدى الطفل وذلك  فالمربية الجيدة هي التي"

 . (109 ،ص1221عصام النمرة ،عزة الحمد، أمينة بدران،). باستخدام الوسائل التعليمية المشوقة والمتنوعة كاللعب

 

 



    :في تنمية استعداد الطفل للتعليم والتعلم ربيةدور الم -2

مهما من عالم الطفل لدى مباشرتها العمل مع األطفال وتضع حدا الحتكار  جزءا ربيةتشكل الم 

الوالدين له،وتعرف جميع األمهات مدى تطابق أطفالهن مع معلماتهن،خصوصا في المراحل المبكرة 

من حياتهم،فإذا قالت المعلمة شيئا فهو صحيح بالنسبة للطفل،ويمثل الحقيقة المطلقة،هذا إن كان 

 .ه معلمتهمعنيا بما تقول

وقد بينت عدة دراسات أن سلوك المعلمة يؤثر على نحو قوي وفعال في الجو االجتماعي واالنفعالي 

للصف،كما يؤثر في العالقات القائمة بين األطفال ،ويؤثر في سلوكياتهم أيضا،على السلوك الفردي 

مة في المدرسة االبتدائية للطفل،وعلى اتجاهاته األخالقية ومستوى أدائه العقلي وال يقتصر أثر المعل

على الطفل الذي توجه انتباهها نحوه فقط ،بل تؤثر أيضا على األطفال الذين يالحظون سلوكها 

هذا،فإذا تنازلت المعلمة عن شيء من سلطتها وقوتها ،وكان تقبلها لألطفال متسعا ومنتشرا بحيث ال 

االجتماعي الفكري بين تالميذها وعلى فستكون قادرة على زيادة التفاعل ( األحبة)يقتصر على القلة

تخفيض الصراع والقلق عندهم، فالسلوك الديمقراطي يستثير عادات العمل المشغل،والتفكير 

 .(120،ص 9009كريمان محمد بدبر، )المستقل،ومعنى المسؤولية األخالقية

 :قبول أفكار األطفال التلقائية  -

بناءة،ويتم ذلك باالستماع ،والمباركة والتفهم دون إن قبول أفكار األطفال تجعلهم يشعرون مشاعر 

 .مقاطعة،ودون تدخل

 :ومن اإلجراءات التي يمكن أن تطور استجابات الطفل التلقائية في هذا المجال اآلتية

 .حينما تستعمل المعلمة اسم الطفل -

 .حينما تروي تعليق الطفل -

 .حينما تقوم المعلمة بتأدية أداءات الطفل -



 (.45،ص 9009نايفة محمد قطامي،) .علق المعلمة إيجابيا على سلوك الطفلحينما ت -

 :مراحل تطور تعليم الطفولة الصغرى في الجزائر -7

بعد االستقالل واجهت الجزائر مشاكل مختلفة ومتعددة للتنشئة وخصوصا النقص الفادح للمؤسسات 

ور الحضانة التي كانت تحت إشراف القطاع التعليمية والموظفين في هذا القطاع مما أدى بها إلى إلغاء د

الوطني للتعليم وحولت هذه األخيرة إلى مدارس ابتدائية لتدارك ذلك النقص،وبقيت مفتوحة الحضانات التي 

كانت تحت إدارة الجمعيات الدينية مثل األخوات البض، والتي واصلت في استقبال عدد محدود وقليل من 

 .سنوات 6األطفال الذين ال يتعدى عمرهم 

وفي السبعينات التطور االقتصادي واالجتماعي السريع في الجزائر استلزم دخول عدد متزايد من النساء 

في عالم الشغل يوما بعد يوم هذا ما خلق مشكل حقيق المتمثل في االعتناء وتربية األطفال الذين ال 

 .سنوات أي قبل التمدرس 6يتعدى عمرهم 

العتناء باألطفال للمؤسسات المستخدمة عمومية كانت أو خاصة،هكذا تركت مبادرة فتح دور حضانة ل

 .الخ...سونا طراك،سونلغاز،: أكبر المؤسسات العمومية مثل 

البريد والمواصالت،األشغال العمومية،الجيش،المالية،والسلطات المحلية : والوزارات مثل

مر الجزائري،فتحت حضانات سميت في الهالل األح: مثل،البلدية،المجلس الشعبي،والمنظمات العامة مثل

وأعطي تسيير هذه المؤسسات لمصلحة الشؤون االجتماعية التابعة لهذه " روضات" أكثر األحيان بـ

المؤسسات،أي أن الهدف االجتماعي الظاهر لهذه المؤسسات موجه ومخصص أوال لمساعدة النساء 

إحصاء لمعرفة  1299-1296يم الوطني في أجرت وزارة التعل .العامالت أو المرضى وللعائالت المعوزة

طفل،ومعظم  19990تستقبل عدد من األطفال يقدر بـ .حضانة في الجزائر 130عدد الحضانات وهو 

هذه الحضانات متواجدة في المدن الشمالية الكبرى أما مدن الوسط والجنوب فيمكن القول أنها كانت 

 .تجهل هذا النوع من المؤسسات



 96،وهران تتبعها بـ %33حضانة أي ثلث العدد اإلجمالي  44دها تحتوي على الجزائر العاصمة وح

من العدد اإلجمال لدور الحضانة % 10حضانة أي حوالي  19،البليدة تحتوي على % 90حضانة أي 

 .بالجزائر

سنوات،أي في مرحلة ما  6هذه اإلحصائيات توضح النقص الفادح إزاء األطفال الذين ال يتعدى عمرهم 

 .،وطلبات العائالت( سنوات 6ماليين طفل ال يتعدى عمرهم  6) التمدرسقبل 

الوصاية متعددة ومختلفة، من الواحدة ( منظمات)التسيير اإلداري لهذه المؤسسات غير متجانس،فهيئات

لألخرى فهي تعهد بالتسيير إلداريين ليسوا على دراية بالمشاكل التربوية ولتفادي أو لمراوغة الصعوبات 

 .عهد للمساعدة االجتماعية أو لعالم نفسي مهمة مراقبة سير عمل دار الحضانةكان ي

كانت هندسة البناء واتساع االستقبال ،وكفاءات الموظفين تختلف من حضانة ألخرى،فتكوين المربيات 

كان مؤمن من طرف هيئات مثل مدرسة لتكوين المربيات لوالية الجزائر العاصمة،مدرسة تكوين المربيات 

الل األحمر الجزائري بقسنطينة،تكوين بالمراسلة أثناء ممارسة المهنة تحت وصاية وزير لله

أما الثاني فيكون مساعدة  BEMتعطى شهادة مربية بمستوى دخول،   CEP   تكوينان األول )الصحة

 مربية بمستوى دخول  

ملن شهادة لكن غير مربيات تح" التكوين يمكن أن يؤمن أيضا من الميدان وبهذا يتواجد معا نوعان

 ".معترف بها ومدربات مختارات دون مقياس محدد

بهذا مجمل الحضانات كانت تقوم بدور اجتماعي مفيد وفوري وهو العناية باألطفال في هذه المرحلة،لهذا 

 .الحاجة لتجانس التأطير البيداغوجي للموظفين أصبح ضروري

عرفت إصالح جذري في العناية التربوية  1291-1290 السنة الدراسية( الثمانينات )في العشرية الثالثة 

التي تنص على تنظيم التربية والتكوين تجسد  35-96للمتمدرسين الجزائريين فتطبيق األمرية رقم 



اإلصالح الكلي للنظام التربوي ويعرف المدرسة الجزائرية الجديدة في مذهبها التربوي أي فلسفتها اإلجمالية 

 :من اآلن فصاعدا البنية الجديدة تحتوي على  .األساسية،بنيتها،محتوياتها،ومنهجيتهاومبادئها   ،اتجاهاتها

 سنوات ؛ 6إلى  4تعليم تحضيري لمدة سنتين لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  -

 سنوات؛ 2التعليم األساسي لمدة  -

 .سنوات 3التعليم الثانوي لمدة  -

سنوات أي في مرحلة ما قبل التمدرس من اآلن وصاعدا  6 تعليم فئة األطفال الذين ال يتعدى عمرهم

فهو معرف بأهدافه التربوية بما أن هدفه هو الزيادة في بنيات  تعتبر جزء ال يتجزأ من النظام التربوي،

 .النظام التربوي لكي يتأسس التعليم األساسي بأحسن طريقة

سنوات لهذا أطلق  6-4لم نفس الطفل من هذا التعليم يحضر للتعليم المدرسي باألخذ بعين االعتبار ع

 " .التحضيري"على هذا التعليم تسمية 

تعرف بطريقة واضحة وملموسة النقاط  35-96من األمرية رقم  93و 99-91-90-12كل من المادة 

 :التالية

 .سنوات  6إلى  4سن األطفال الذين يلتحقون بالمدرسة التحضيرية من السن  - 1

 .روضات،حضانات:فال أماكن استقبال األط -9

 .لغة التعليم هي اللغة العربية -3

هوية المؤسسات أو المنظمات المرخصة لفتح مؤسسة تعليم تحضيري،يتعلق األمر بنفس اإلدارات  -4

والمنظمات أو الهيئات العمومية، السلطات المحلية،المؤسسات االشتراكية، تعاونيات الثورة الزراعية لجنات 

مبادرة شخصية لفتح  1290المنظمات الجماهيرية التي كانت لها في سنوات ( ضدياتتعا)تسيير،تعاونيات

 .وتسيير حضانات



منح األهلية أو التأهيل متعلق أو متوقف على ترخيص مقدم من طرف :هنا يجدر اإلشارة لوجود قيدان

 .الوزير المكلف بالتربية فقط

جية للوزارة المكلفة بالتربية لكل مؤسسات التعليم العنصر األكثر أهمية بالتأكيد هو الوصاية البيداغو  -5

 :التحضيري هذه الوصاية تتجسد في ثالث مستويات هي

 .فيما يخص التالميذ وذلك بتحديد شروط االلتحاق. أ

 ".المواقيت،البرامج،التوجيهات أو التعليمات البيداغوجية"فيما يخص السير البيداغوجي وذلك بتحديد . ب

 .وذلك بتأمين تكوين المربيين وتحديد النظام الداخلي الخاص بهم: يرفيما يخص التأط. ج

 :حددت أهداف التعليم التحضيري 35-96من األمرية  12المادة 

 .اكتساب الطفل للعادات الحسنة -1

 .العناية بالنمو الجسدي أو البدني -9

 .زرع في الطفل الشعور باإلخالص وحب الوطن -3

 .د والعمل في جماعةتعويد الطفل على بذل جه -4

 .إعطاء الطفل تربية فنية -5

 .تلقين الطفل المبادئ األولية في القراءة والكتابة والحساب -6

 (.60_59ص ص’9004’شوايل شايلة شهرزاد 

 :موقع ومبنى ومرافق الروضة -8

في الذي تلعب مباني رياض األطفال دورا هاما في تحقيق األهداف المرجوة من إنشائها ،فالموقع الجغرا

يجعل الروضة بعيدة عن التلوث والمصادر الملوثة،والمبنى الجيد من حيث التصميم الهندسي واإلضاءة 

والتهوية المناسبة يسهم في تحسين بيئة الروضة،ومع التطورات التي طرأت على برنامج الروضة ،حيث 



يتغير شكل المبنى وتصميماته أصبح يعتمد على مصادر تعلم متعددة،ويتميز بمرونة كبيرة ،كان ال بد أن 

مكاناته  .الداخلية ومرافقه وا 

 .وسنتطرق إلى التنظيم الداخلي بعد التعرض لموقع المبنى وحجمه

 :موقع الروضة 8-1

تكاد تجمع كل الدراسات التي أجريت حول الموقع المناسب إلقامة مبنى الروضة على ضرورة وجود 

يتمكنوا من الوصول إليها مشيا على األقدام سواء الروضة في مكان قريب من سكن األطفال حتى 

 .بمفردهم أو بصحبة أولياء أمورهم

وتوصي رابطة رياض األطفال في بريطانيا أن ال تبعد الدار عن سكن األطفال أكثر من ربع ميل، وفي 

دة بعض الواليات األمريكية يمنع القانون دور الحضانة ورياض األطفال من قبول أطفال من أماكن بعي

عنها،حتى ال يضطر األطفال إلى استخدام وسائل المواصالت لمسافات بعيدة مما يعرضهم للخطر أو 

 .اإلجهاد

وقد قام المركز القومي لالستشارات الهندسية والمعمارية في بغداد بدراسة حول المباني، بمساهمة هيئات 

اض األطفال بنمط من التصميمات دولية اشترك فيها المهندسون ورجال التربية، وخصت هذه الدراسة ري

وقد اقترحت هذه الدراسة أن تكون البناية في مكان . التي روعي فيها حاجات األطفال الصحية والتربوية

هادئ وعلى أرض مخضرة قريبة من المجمعات السكنية، بعيدة عن الطرق المزدحمة والمعامل واألسواق 

 . التجارية ومجاري المياه

التي يتم على أساسها اختيار موقع الروضة في عدد من الدول ،فالمعيار األمريكي وهناك بعض المعايير 

يوصي بأن يكون موقع المبنى قريبا من سكن األطفال وبعيدا عن األسواق العمة والمصانع على اختالف 

أنواعها ومتصال بالطريق العام ،لتيسير وصول سيارات اإلسعاف واإلطفاء إليه ، ويفضل أن تحيط 

وج الخضراء لتبعث في نفوس األطفال البهجة والسرور،في حين يوصي المعيار الفرنسي بأن تكون المر 



وبعيدة عن تقاطع الطرقات والثكنات العسكرية والمقابر ويسهل  األبنية واسعة وخالية من جميع العوائق،

وارع المزدحمة وأن الوصول إليها،أما المعيار األلماني فقد أوصى أيضا بأن يكون الموقع بعيدا عن الش

 .تصله سيارات اإلطفاء واإلسعاف والكهرباء

 :باإلضافة إلى ما تقدم هناك بعض الشروط الالزم توفرها في موقع الروضة وهي

الحصول على شهادة من الجهات المختصة بوزارة اإلسكان بصالحية الموقع،فال تكون الروضة في  -

 .ة أو تكون وسط تجمع سكاني قديم معرض لالنهيارأرض زلزالية أو معرضة لفيضان من أودية قريب

أما إذا تعذر الحصول على قطعة أرض بهذه المواصفات فإنه ينصح باختيار بيت من طابق  -

جراء التعديالت الالزمة على المبنى أو إعادة ( فيال)واحد في وسط المنطقة التي تستخدمها الروضة ،وا 

رض تكفي لتحويلها إلى ساحات لعب وحدائق مكشوفة بنائه بشرط أن تتوافر مساحة كافية من األ

 .ومضللة

 :حجم الروضة 8-2

يفضل القائمون على تربية طفل ما قبل المدرسة أن تكون الروضة أقرب إلى البيت من المدرسة النظامية 

ا وتبلغ المساحة الموصى بها دوليا لكل طفل في غرفة الصف م. في حجمها وتجهيزاتها والمناخ العام فيها

لمساحة على األقل في ساحة أي ما يعادل خمسين قدما مربعا وضعف هذه ا( ²م9.9- ²م9.3)بين 

 .اللعب

وهناك من يطالب بنصيب أكبر للطفل من مساحة الروضة داخل المبنى وخارجه،فقد اقترحت الدراسة اإلرتكازية 

لبناية روضة ذات صفين عدد  ²م 9000  للمركز القومي لالستشارات الهندسية والمعمارية بالعراق تخصيص

    طفال ( 190-100)صفوف عدد أطفالها ما بين  4لبناية ذات  ²م 3000طفال، و( 60-50)أطفالها ما بين 

لكل طفل في حالة صعوبة  ²م 10وتوصي هذه الدراسة أن تخصص لساحات األلعاب الخارجية مساحة ال تقل عن 

إذا من المفروض أن تكون رياض األطفال في مكان فسيح  ،  افرهافي حالة تو  ²م 95توفير األراضي وال تزيد عن 



لينعم األطفال بحرية الحركة ،وعلى أساس أن هذه المرحلة تتميز بالسرعة في النمو الجسمي،يجب توفير األدوات 

لى والمساحات كي تتيح المجال للطفل ألن يقفز ويركض وينزلق ويتسلق وما شابه ذلك من األنشطة التي تساعده ع

والهدف األساسي من اتساع الروضة هو تمكين الطفل من التمتع  -،   نمو العضالت وتناسبها مع النمو السريع

إلبداع،التشكيل،التجريب،التظاهر أو   البناء أو الهدم : بحرية في تنفيذ نشاطه والذي يكون في أحد المجاالت التالية

أنها تعكس طريقة ترتيب أو تنظيم حجرة الطفل حسب التصور التمثيل، فالمساحة مهمة جدا للتعليم الفعال كما 

 .التربوي للقائمين على تنظيم الروضة

فقد يلجأ الطفل إلى العزلة واالنطواء في مكان ال يعرف له حدودا في حين أن المبنى الصغير األشبه ببيت صغير 

وينبغي أن ،  نتماء للمجتمع الجديدله حديقة واسعة يبعث في الطفل الشعور باالطمئنان ويسهل عليه عملية اال

وأن تتوفر األماكن الالزمة  يستوفي المبنى الشروط الصحية من اإلضاءة والتهوية والتدفئة والصرف الصحي،

لمزاولة األطفال األنشطة المختلفة والتي تتسع النطالقاتهم ،وأن تطلى جدران المبنى الداخلية بألوان زاهية وأن يتم 

 (.    25،ص 9003بن النية أحالم،) وصور محببة لألطفالتزيينها برسومات 

أن تكون قريبة من غرف  األطفال ويجبمناسبة لحجم  ماء ومراحيضوتحتوي أحواض   :المرافق الصحية8-3

يقل عدد المراحيض عن واحدة لكل عشرة أطفال ،مع توفير الحنفيات صالحة  االستعمال وأالالصفوف وسهلة 

 .( 9009 02 19المؤرخ في 999.09من المرسوم التنفيذي رقم ’لنموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغرى دفتر الشروط ا).للشرب

 .ويجب أن تكون مساحتها مناسبة لعدد األطفال وتجهز بأدوات الزراعة :الحديقة 8-4

ن يغطى جزء منها توضع به المراجيح وأدوات التسلق والتزحلق وغيرها،ويستحسن أ :الملعب الخارجي 8-5

 (.196،ص 1220عدنان عارف مصلح،).الستخدامه في الطقس الغير مناسب

 مكتب منزلية تلفون،سرير، مختلفة أدوات وعرائس مالبسويحتوي على ألعاب المنزل  :ركن البيت واألسرة 8-6

  :ركن العلوم 8-7



ماء  زراعية أدواتات دائم وأدوات بعض الحيوانات،استنب قطن جلد ،الطيور صوفبيض  ،حبوب قواقعيحتوي على 

 .فحم للحواس،حديد، أشياء

تعطي المربية في الروضة األهمية الالزمة لأللعاب التربوية بحيث تستخدم في جميع  :ركن األلعاب التربوية8-8

 .)www.djelfa.info/wb( .الخبرات بما يحقق الهدف منها خاصة ألعاب الحل والتركيب ،ربطها مع المبنى والموقع
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 :خالصة الفصل

إن الطفولة المبكرة أو مرحلة ما قبل التمدرس فترة بالغة األهمية من حياة الطفل ، تتميز بالنشاط والحيوية 

دة ومتنوعة تسمح له ، إذا يستثمر فيها الطفل طاقاته الكتشاف العالم المحيط به، وفيها يكسب خبرات جدي

 .بالتالؤم والتكيف مع بيئته

وتعتبر الروضة المكان التربوي المنظم ، والبيئة األدبية المناسبة لنمو قدرات الطفل المختلف، خاصة 

   .  العقلية منها ، إلى جانب نضجه الحسي واالنفعالي ، ونموه االجتماعي والخلقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تمهيد

في احتياجنا إلى المعرفة المتخصصة فى مجال اإلرغنوميا لتحقيق األمان  السبب الرئيسيلعل         

والراحة في كل ما يتناوله أو يتعامل معه اإلنسان وذلك إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية في التطوير 

م منتجات أو أدوات أو النظم الصناعية الجديدة ألول مرة، أو واألمر سواء عند تصمي. لصالح اإلنسان

حتى عندما تعاد صياغتها وتطويرها لمزيد من التكيف والتالؤم بشكل جذري من جديد، فأنه تكون 

 .لالرغنوميا أهمية خاصة

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 :المبحث األول

 : األرغنوميا 

 : تعريف األرغنوميا

 .بمعنى عمل ، ونوموس بمعنى قواعد: ونغأر : جاء من كلمة يونانية

 .م  1242قواعد العمل وأستعمل ألول مرة في المؤسسات في عان : ونوميغأر 

 .وتهتم بتسهيل وتطويع العمل لإلنسان وتضم مجموعة من النفسانيين والمهندسين

 :لماذا هذه المقربة إلى يومنا هذا

 .يات العمل اإلنساني في القرن العشرينيجدر للذكر بأن التغيرات الهامة وتطور وسائل وتقن

إن قبيل الثورة الصناعية كان الحرافي يعتمد على أساليب عمل خاصة به تتعلق بالتوقيت واختيار اآلالت 

 .ووسائل العمل عملهم حيث قام تايلور بتجزئة العمل وجعله عبارة عن حركات بسيطة

ال إلى أخطار والمشاكل صعبة ونتائج طويلة باإلضافة إلى ذلك أن وسائل العمل الجديدة عرضت العم

األجل باختصار إن هذا العلم يهتم بإضافة طرق علمية المدروسة في وضع وسائل العمل تضمن األمان 

 .والفعالية في العمل

.(Pascal Reytier ,2003 p p 8-9) 

ي تعتمد على ثقافة غالبا ما نعرف األرغونومي بأنه علم تطويع العمل لإلنسان ليست بعلوم ثابتة بل ه

اإلنسان وقدرته على إيجاد الظروف المالئمة التي تساعد وتحمي اإلنسان في العمل ،إن مستقبل هذه 

حيث " سترزم"العلوم ما هي إال صورة من الماضي وبتذكر سقراط في زمنه عن بعض األمراض المهنية

اآلثار في مشاكل العمل حيث  BIBL بعض معاناة العمال مثل الحداد الذي يعمل ليال  ،  نجد بعض 

ونهارا رغم شدة الحرارة وقوة الطرق على الحديد وترجع لتمسك بالموهبة الخالقة في روما  يذكر في كتاب



بإيطاليا كان العامل بمثابة عبيد متعرض ألخطار الموت السريع وكان األمر يتعلق بمجرد وسائل بسيطة 

 .أسسوا قوانين الحماية واألمنللحماية ،وجاء علماء عرب حيث وجدوا معارف و 

.(Dr Michel valentin ,1978 ,p 13). 

 وقد عرفت األرغنوميا من طرف الجمعية الدولية لألرغنوميا I.E.A :على أنها(. 9003سنة ) 

نطاق من العلم يتعلق بفهم التفاعل بين البشر والمكونات األخرى في نظام حياتهم وأنه هو المهنة التي 

العلمية والمبادئ والبيانات واألساليب المناسبة في تصميم ما يمكن أن يحقق للبشر حياة تطبق النظريات 

 (.9،ص 9009بكراوي عبد العالي،).مريحة آمنة وأداء أفضل لمهام حياتهم الشخصية والعملية

 :علم العملاالرغنوميا 

كل هذه  (.الخ...الفيزيولوجيا،علم النفس،علم االجتماع،الطب،)وهي تضم العديد من التخصصات 

التناغم بين التخصصات تشترك ألجل تكوين معرفة علمية حول اإلنسان في العمل،وتهدف إلى إيجاد 

 .محيط العمل واإلنسان،بحيث أن هذا المسعى له آثار على اإلنسان وعلى المؤسسةالعمل 

 :بالنسبة لإلنسان* 

 بلوغ مستوى حدي من الرضا في العمل؛ -

 الحصول على الراحة؛ -

 الحفاظ على الصحة؛ -

 .الوصول إلى أقصى مستويات الفعالية في تأدية المهام -

 :بالنسبة للمؤسسة* 

 تحسين المردودية؛ -

 التقليل أو القضاء على حوادث العمل بمختلف أشكالها ومستوياتها؛ -

 .(3-9، ص ص 9006قدوري أمحمد، ) .التقليل من هجرة العمال -



 :االرغنوميا

على أنها تكنولوجيا االتصاالت في " De Montemolin"األرغنوميا من حيث تعريفها  يمكن النظر إلى

و النسق هنا يتضمن أيضا محيط العمل مما يجعل بالضرورة األرغنوميا مجاال متعدد . آلة-نسق إنسان

ق بها التخصصات، فهي تعتني بذلك بالجوانب النفسية والفيزيولوجية واالجتماعية و التقنية، و كل ما يتعل

 .(،دص9019هشام كربوش،(.من معارف

 :التعريف االجرائي لالرغنوميا 

مما سبق نجد ان االرغنوميا هي علم العمل اللذي تشترك فيه مجموعة من العلوم واالختصاصات 

،تتوحد من اجل تحقيق الموائمة بين  المحيط و ...(النفسية واالجتماعية ،الفيزياء والهندسة والطب )،

ا لقدراته الجسمية والنفسية والعقلية  بحيث تحقق له الراحة واالمن والسالمة من المخاطر االنسان وفق

 . ،وايضا ترفع من فعالية الفرد ورضاه عن العمل

 :بعض المعالم التاريخية -

 (:أصول هذا العلم) المنشأ -1

الممارسة ،وكذا  إن تحديد نشأة وأصول أي علم يكون دوما اعتباطيا، فاالعتراف االجتماعي به عبر 

 .اعتراف الهيئات الرسمية به عن طريق خلق هياكل التعليم والبحث يكون دائما نتيجة مد وجزر طويلين

دونما أن نغوص بعيدا في التاريخ ،ألن الرواد في علم األرغونوميا كثيرون، بوسعنا أن نذكر في حقل 

 .انيكاجول عمار ،الذي يعتبر دوما أب البيوميك:الفيزيولوجيا مثال 

، ولكنه يبدع أعماال حتى يقدم قاعدة علمية (نظرته لهذا العلم)فكمعاصر لـ تايلور، فإنه ال يعارض مقاربته

 .حقيقية لتنظيم العمل



ظهرت خالل الحرب العالمية الثانية حركة تدعى الهندسة البشرية ،ترمي إلى إدماج المعارف واالكتشافات 

س التجريبي في تصميم األدوات واألجهزة التقنية،حيث بدأ الحديث عن التي طورتها الفيزيولوجيا وعلم النف

 .تكييف اآللة لإلنسان

جمعية " وأول جمعية للفيزيولوجيين وعلماء النفس والمهندسين الذين وجهوا أبحاثهم في هذا االتجاه هي

 K.F.H.MURELL ،وهو سجل تاريخ والدة 1242التي أنشأت في انجلترا سنة ( البحث األرغونومي

 فأثناء هذه المناسبة بالضبط استنبط. األرغونوميا

 ) كلمة أرغونومي من اللغة اإلغريقية  ERGOعمل  و NOMOSومعناها (. قانون 

 .أصال هي علم العمل

 INTERNATIONAL ERGONOMICS( I.E.A)كما تأسس اإلتحاد العالمي لألرغونومـــيا

ASSOCIATION  ميا باللغة الفرنسية ،وكذا جمعية األرغونو  1261سنةLA SOCIETE D 

EGONOMIE DE LA LANGUE FRANÇAIS  (S.E.L.F.  )(Monique Noulin,1992 ,p 9). 

 

 :التياران الرئيسيان األرغونوميا -2

 .إن نمو األرغونوميا وتطورها متأخر اليوم بتيارين متعايشين جنبا لجنب

 : لتيار األولا

، وهي التي (تقنية)رغونوميا األصول أي األرغونوميا التكنولوجيا األكثر قدما وهو ينمو في امتداد األ

تسيطر حاليا في البلدان األنجلوسكسونية وفي اليابان ،يتمثل  عملها في تطبيق علوم اإلنسان في تصميم 

 .أجهزة العمل التقنية بغرض تحسين ظروف العمل



فس إلى الطريقة التجريبية المخبرية فهي وتلجأ غالبا األبحاث خاصة في الفيزيولوجيا وكذا في علم الن

بتقديم األرغونوميا سمح علم ي،كما تسمح بتصميم المقاعد،وشاشات وأوقات عمل جد مكيفة لجسم اإلنسان

 .للمعلوماتن أحس

 فهذا التوجيه هو بالدرجة األولى نحو تصميم وتطوير األجهزة التقنية اآلالت ،األدوات،وأماكن العمل ،

 .الخ...ات،برامج الحاسوبت،المطبوعالشاشا

 :    التيار الثاني

األحدث واألكثر شيوعا في أوروبا ،قد ظهر في فرنسا وبلجيكا خالل الخمسينيات والستينيات ، حيث 

 .سجل خاصيته واختالفه بالنسبة األرغونوميا األنجلوسكسونية

لبين في ذلك األرغونوميا من المخابر،مطا J.M. Favergeو  A.Ombredaneلقد أخرج كل من 

فمع هؤالء ومن . تحليل العمل فوق أرضية الميدان،لكونه المكان الوحيد أين يمكن حقا معرفته ودراسته

عبر نشاطهم في الميدان الصناعي   A.Wisnerو   J.Lepatو   P. Cazamian: بعدهم كذلك أمثال

فدونما الذهاب إلى . الفرنسيةوكذلك من خالل تعليمهم كانوا على رأس نشأة تيار األرغونوميا الناطقة ب

القول بأنها تشكل علما للعمل مستقل بذاته تماما،فهي تطالب باستقاللية طرائقها ومناهجها،فنظرا لذلك 

ومن خالل هذا المنظور ،تكون األرغونوميا أقل اهتماما . فاألرغونوميا تكنولوجيا أكثر مما هي علم

 .مل العاملبالمقعد أو بالشاشة،فهي مهتمة بمجمل وضعية ع

 

 : المراحل التاريخية للبحث األرغونومي

 :األرغونوميا الكالسيكية: المرحلة األولى 

يمكن تسمية النظرة الكالسيكية األرغونوميا بالنظرة العالئقية التي تهتم بالعالقة بين اإلنسان 

بة، ومن أهم ، حيث تركز بالدرجة األولى على وسائل العرض وأدوات المراق(  Man/Machine)واآللة



إسهامات النظرة الكالسيكية تلك المتعلقة بتحسين تصميم المزاول وأجهزة القياس وأزرار المراقبة وترتيب 

وقد تعدى اهتمام النظرة الكالسيكية من مجرد وظائف المدخالت والمخرجات إلى التصميم . ألواح العرض

صميم المقاعد والطاوالت والمناضد واآلالت الشامل لمجال العمل أخذة في الحسبان إلى ترتيب األجهزة وت

 .،إلى حد ما خصوصية المحيط الفيزيقي المناسب للعمل

لقد توجه البحث األرغونومي الكالسيكي في معظمه إلى التطبيقات العسكرية كأجهزة مراقبة الطائرات 

ما بعد إلى التطبيق وقد تغيرت النظرة الكالسيكية في. وتوجيه الصواريخ والتصميمات الداخلية للغواصات

 .الخ...المدني كتصميم اآلالت الصناعية ، السيارات،األثاث المكتبي والمنزلي كالغساالت اآللية والتلفزيون

تعتبر العالقة بين تصميم أدوات التحكم ووسائل المراقبة والمحدودية اإلدراكية لإلنسان من اختصاص 

ر كانت جد محدودة في هذا المجال على خالف النفساني بالدرجة األولى،لكن إسهامات هذا األخي

في تحديد األبعاد الجسدية ( المهتمين بقياس مختلف أبعاد الجسم) إسهامات نظرائه األنتروبومتريين 

لألفراد والجماعات مثل تحديد االرتفاع المريح لسطح العمل سواء في وضعية الجلوس أو الوقوف،وتحديد 

كما .ى أدوات التحكم والمسافات المثلى لوضع هذه األدوات وضبطهاالقوى العضلية الضرورية للضغط عل

) أما الضغوط المحيطة. أمكن للفسيولوجيين تقديم إشارات حول الخواص الفسيولوجية لثقل الجسم

فقد اشترك في دراستها كل من الفسيولوجي والسيكولوجي ( كالضجيج واإلضاءة والحرارة والغبار واالهتزاز

خطورتها الصحية ومستوياتها المعقولة،نظرا لتداخل اآلثار النفسية والجسدية لمثل هذه ،خاصة في تحديد 

 .الضغوط

ورغم للنوعية العالية للبحوث العلمية والطابع األكاديمي الذي ميز النظرة الكالسيكية األرغونوميا فإن 

طبيقات الصناعية ،مما جعلها محدودة الفعالية في التمخبريهأغلب بحوثها كانت بالدرجة األولى 

أي الطابع االصطناعي للظروف المخبرية الذي يحد )الميدانية،نظرا للعيب الكالسيكي ألي بحث مخبري

وذلك يصعب تعميم نتائجها في الحاالت األكثر تعقيدا مما ( من عوامل كثيرة في الظاهرة محل الدراسة



رشاد عام  غير قادر على ( صطناعية للمخبرانطالقا من النتائج اال)يضع الباحث في وضعية نصح وا 

توقع نتائج محددة لالنحراف عن المعايير واإلرشادات التي يقدمها سواء في الظرف المماثل للظرف 

وعلى النقيض من ذلك فإن المشتغلين في الميدان من صناعيين  .المخبري أو في ظرف مغاير له

جدون طريقة الطرح الكالسيكي غير ومخترعين ومصممين يريدون إجابات محددة للمشاكل القائمة وي

 .مقنعة

 :    أرغونوميا األنساق: المرحلة الثانية

ظهر هذا االتجاه خاصة في الواليات المتحدة األمريكية خالل الحرب الباردة من خمسينات هذا القرن كرد 

ي النظرة وه.فعل على االستياء من النظرة الكالسيكية لألرغونوميا،وعرف تحت اسم أرغونومية األنساق

 .التي مفادها أن األفراد من جهة واآلالت تؤثر على أداء األفراد والعكس صحيح

مكانيات الطرفين معا وبالتوازي على أنهما يعمالن في النهاية من  وعليه توجب تطوير وتنمية قدرات وا 

 .أجل تحقيق هدف واحد

لمراحل األولى للتصميم مرورا بتحديد ومن هذا المنطلق فإن أرغونومية األنساق تهتم بالنسق ابتداء من ا

( الجانب البشري للنسق) أهدافه ومهامه التي بدورها تحقق هذه األهداف،ثم توزيع مهام النسق بين األفراد

. على أساس قدرة وكفاءة كل منهما وثباته في تحقيق األهداف( الجانب الميكانيكي للنسق) واآلالت 

األنساق،باإلضافة إلى تصميمه للعالقة الرابطة بين اإلنسان  وطبقا لذلك فإن المختص في أرغونومية

واآللة ومكان العمل،فإنه يقوم بتطوير وتنمية األنساق الجزئية التي يتكون منها النسق الكلي محل 

 :المعالجة،ويتحقق ذلك كما يقول عن طريق اآلتي

 .أي تحليل المهام التي تحقق العملية النهائية للنسق: تحليل المهام -1

 .وصف الطريقة التي يؤدى بها العمل خالل جميع مراحله : وصف العمل -9



وما تحليل المهام ووصف العمل إال تطويرا لتقنيات الزمن والحركة التي بدأت على يد فريدريك تايلور و 

إن طريقة استعمال النسق وتسييره والتعامل مع مختلف مكوناته وترتيب مراحل االستعمال . الجلبرتين

ى طرق وتقنيات االنتقاء والتدريب،هي من المهام الرئيسية للمختص في أرغونومية األنساق،والتي إضافة إل

 .بدونها ال يمكن للنسق أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه

 :    أرغونوميا الخطأ: المرحلة الثالثة 

أ البشري في نسق كنظرة بديلة أرغونومية األنساق برزت إلى الوجود نظرة أخرى تتبنى دراسة وتفسير الخط

ويسود االعتقاد لدى أنصار هذه النظرة أن فشل النسق في أداء مهامه يرجع أساسا إلى . اإلنسان واآللة 

( مثل الصناعات الكيماوية)الخطأ البشري بغض النظر عن نوع النسق ،حتى لو كان النسق ممكنا كليا

يجادها في إحدى مراحل تطو  ير النسق من طرف اإلنسان،سواء في فإن أسباب العطب يمكن أ تتبعها وا 

 .مرحلة التصميم أو التركيب أو الصيانة

وعلى هذا األساس فإن أي خطأ هو في األصل خطأ بشري ال غير وال دخل للجانب الميكانيكي أو اآللي 

 .فيه، ألن هذا األخير ما هو في واقع األمر إال صنعا بشريا

 Zero defectsدعى األولى بنظرة انعدام الخللهناك نظريتين متكاملتين ألرغونومية الخطأ ت

approach  تفترض أن الخطأ البشري ينتج أساسا عن نقص في التحفيز أو دعائية لألمن  التي

 .والوقاية،موجه للعاملين قصد الرفع من مستويات األداء 

ري ال يمكن التي تعتقد أن الخطأ البش Error date storeوفي المقابل نجد نظرة بنك معطيات الخطأ 

تحديده، وبالتالي يمكن الحل للمشاكل المترتبة عنه في طرق وأشكال تصميم األنساق،بحيث تقلل من وقوع 

الخلل أو الخطأ وكذا من آثاره إن حدث،ولذلك يكون من الضروري توقع حدوث الخطأ البشري وآثاره 

سلفا،والتي تضع جميع تحت أي ظرف من الظروف،انطالقا مما يسمى بنوك معطيات الخطأ الجاهز 

لمختلف المهام،وتحت أي ظرف من الظروف وهذا انطالقا من البحوث وعلى ( الخلل)االحتماالت الخطأ



ويمكن جمع وضم كل أنواع االحتماالت بطرق مختلفة للخروج بقيم شاملة عن  .أسس إحصائية متينة

 (،دص1229مباركي بوحفص،).الثبات البشري لمختلف النشاطات

 :بحث األرغونوميمجاالت ال

لقد سيطرت الصبغة العسكرية على المجاالت التقليدية للبحث األرغونومي غير أنه في أعقاب الحرب 

ومهما كانت صبغة . العالمية الثانية توسع مجال االهتمام أكثر نحو الصناعات ذات الطابع المدني

ومهما كانت صبغة . بع المدنيفإن االهتمام أكثر نحو الصناعات ذات الطا( مدنية أو عسكرية)البحث

فإن الطابع الصناعي كان وال يزال هو المسيطر على غالب البحوث ( مدنية أو عسكرية)البحث 

 .األرغونومية لسبب رئيسي يتمثل في أن الجانب التمويلي هو الموجه ألي بحث

الباحثين،وتوجه فالمؤسسات الغنية ذات القدرة التنافسية العالية تحوز على أغلب فرق البحث وأمهر 

مواضيع البحث حسب احتياجاتها الخاصة،وليس حسب الحاجة العلمية أو الفراغ الموجود في أي مجال 

 .      من مجاالت المعرفة

سالحا فيما بين الشركات العالمية الكبرى من  -كأي علم آخر-وفي مثل هذه الحاالت تصبح األرغونوميا

لى الساحة العالمية،واألمثلة كثيرة في مجاالت التنافس أجل الحصول على منتوج قوي يفرض نفسه ع

 .الصناعي خاصة كصناعة السيارات والطائرات واإلعالم اآللي وغيرها

مما جعل البحوث األرغونومية تخطو خطوات عمالقة في مثل هذه المجاالت،على نقيض حالها في 

 .دول النامية على حد السواءالمجاالت غير التنافسية،وهذا في الدول المتقدمة تكنولوجيا وال

 :معرفة عمل اإلنسان -1

 :معرفة طبيعة اإلنسان 

تحتاج األرغونوميا إلى إسهامات العلوم اإلنسانية،التي تهتم بمختلف الوظائف الفسيولوجية والسيكولوجية 

حاث إنها تنتج معارف مميزة ومعينة،جزئيا عن طريق األب. واالجتماعية التي يوظفها اإلنسان في عمله



المخبرية،ولكن أساسا عن طريق تقنيين وتنظيم المعطيات التي يتم جمعها من الممارسات الميدانية،ولقد 

تطورت في يومنا هذا حقول البحث والتدخل التي تشير مسمياتها إلى حقول علمية معينة أو إلى تطبيقات 

المنتوجات أو أرغونوميا منتوج كاألرغونوميا المعرفية ، أرغونوميا برامج الحاسوب، أرغونوميا )مميزة

 (.صناعي بعينه

 :لقد تناول األرغونوميون بالدراسة خصوصيات اإلنسان مثل

الخ،نظرا لالختالفات ...مختلف أجزاء الجسم،الوزن،( حجم)االرتفاع،القامة :الخصوصيات األنتروبومترية

 .الموجودة بين الشعوب واألمم فيما يخص الخصائص الفسيولوجية للجسم

يوجد في هذا الموضوع بالذات اختالف بين الرجال والنساء وحتى األطفال إذا ما تعلق األمر  كما

 (.وسائل النقل العام)باألجهزة ذات االستعمال العام

الحرارة والبرودة،الغبار،العناصر السامة، : الخصوصيات المتعلقة بتأثير البيئة الفيزيائية

 .اجئ هذه كلها ميادين تنتسب فيها األرغونوميا إلى طلب العملالضجيج،االهتزازات،وحديثا اإلسراع المف

كذلك مختلف )العين والقدرات البصرية،األذن والقدرات السمعية،أساسا : الخصوصيات السيكوفزيولوجية

كما يجب أن نضيف المميزات التي ال تتعلق ( الرؤية الليلية،السمع في الضجيج مثال: الظروف

 (.مدى تمييز بين مختلف األشكال)علقة بالظواهر المركزية كاإلدراك البصري باإلحساس ،ولكن تلك المت

الخاصة بتعاقب النوم واليقظة وأثر اختاللهما على األداء : الخصوصيات التزامن البيولوجي لجسم اإلنسان

 (   دص،1229مباركي بوحفص،).والصحة بصفة عامة،كما درست تأثيرات التقدم في السن خاصة آثاره

 : ص تطور الهندسة البشريةخصائ

إن الهندسة البشرية فرع من فروع اإلهتمام العلمي هو في األصل ،ومن خالل تتبع مراحل تطوره يتميز  

 :بخاصيتين أساسيتين 

 :الخاصية األولى -1



أنه فرع من فروع العلوم اإلنسانية تغلب عليه تعددية التخصصات رغم أنه في بداية نشأته عرف تعريفا  

لكن مع كثرة ميادين البحث فيه خالل ثالثة عقود من الزمن ومع كثرة التخصصات التي ساهمت ضيقا،

 .في البحوث،اتسعت حدوده كموضوع علمي ،وأعيد النظر في تعريفه عدة مرات

 : الخاصية الثانية -2

هو  إن مجاالت اهتمام المختص في الهندسة البشرية سريعة التطور والتغيير ألن اهتمامه في األصل

اإلنسان وعالقته بالتقنية،ومادامت وتيرة التغيير والتطور قد تسارعت في هذين المجالين،فمن الطبيعي أن "

يتطور معهما االختصاص ومع ذلك تبقى مواضيع اهتمام البحث في أي مرحلة من مراحل تاريخه من 

 .تصميم تراث هذا التخصص

فإن تطورها كعلم يكون " مل اإلنسان وما يحيط بهدراسة ع"وما دام محور موضوع الهندسة البشرية هو 

تابعا لتطور واقع هذا األخير،وال يمكن أن نتوقع أن سرعة التطور التي تتسم بها الهندسة البشرية سوف 

 .(92،ص 9004مباركي،)"تجعلها تبتعد عن اهتمامها المحوري

 :دور األرغونومية في مجال التصميم

التصميم حيث حولت مفاهيم كانت مهيكلة حول قواعد تكنولوجية  للصبغة األرغونومية دور فعال في

واقتصادية ال غير،فالنماذج المصممة نظرت بمنظور ضيق للمعطيات المقدمة من طرف هذه العلوم 

 .كاآلالت وغيرها،أو لبيع المنتوج رغم النقائص التي تعود بالضرر على الفرد

جل التوافق و تكييف النماذج المصممة حسب الفرد،فالفائدة أما األرغونوميون فقد هدفوا إلى التصميم من أ

المرجوة من المصمم في هذه الحالة أعم من الناحية الصحية والتقنية طامسين بذلك مفهوم الناحية 

الجمالية للمنتوج على حساب صحة اإلنسان،فاآللة أو األدوات المصممة بذلك توفر الراحة واألمان للفرد، 

ارتفاع مردودية الفرد،فنقتصد بذلك ربحا في الجهد والمال من خالل السرعة والراحة  مما يؤدي بالمقابل

التي توفرها سهولة النموذج المصمم لتوافقه مع العامل هذا من جانب،أما الجانب اآلخر الخفي هو 



االقتصاد في التعويض المادي بوقاية العامل من مخلفات الوضعيات السيئة التي يفرضها منصب 

،فسوء تصميم األثاث المدرسي يخلف أضرارا صحية على الطفل مما يؤثر في مستقبلهم العملي العمل

 .   (31،ص 9006بورجي عباس،) واإلنتاجي ويعود على المجتمع بخسائر

 : أهداف األرغونوميا -1

،محيط  بما أن األرغونوميا تهتم بدراسة اإلنسان في العمل والبحث في كيفية تكييف اآلالت ،طرق اإلنتاج

العمل حسب القدرات الفيزيولوجية والعقلية للعامل،وطبقا لمتطلبات محيطه االجتماعي،النفسي،الثقافي 

 :االقتصادي،على ضوء هذا يتجلى أربع أهداف رئيسية لألرغونوميا

 مالئمة ثقل العمل مع إمكانية العامل؛ -

 درات الفيزيولوجية لإلنسان؛مع الق( الضجيج،اإلضاءة،الحرارة)تكييف المحيط والظروف الفيزيقية -

 دراسة تصميم مناصب العمل،التي تسمح بتبيين وضعيات عمل صحيحة وصحية؛ -

 :إسهامات التدخل األرغونومي في المؤسسة -2

 مساعدة مسؤولي المؤسسات على اختبار التكنولوجيا األكثر مالئمة مع الموارد البشرية المتوفرة؛ -

 مراقبة محيط وظروف العمل؛ -

 شف عن أخطار التعب العضلي والفكري؛الك -

 تحليل مناصب العمل؛ -

 وضع األفراد في أحسن تفاعل واستعداد مع التكنولوجيا المستعملة؛ -

 الحرص على أن يجد العمال الفائدة من أعمالهم من جهة ومحيط العمل المالئم من جهة أخرى؛ -

ه،حاجاته ودوافعه والعمل الذي يقوم به، ومن هذه الخطوة تمتاز بالجانب العالئقي ما بين الفرد بخصائص

 :أجل تحقيق هذه الجوانب انشغاالت األرغونومي نوجه في هذه الحالة أساسا نحو

 .التوزيع الجيد للعمال بين اإلنسان واآللة والتوافق بين اإلنسان والحاسوب وهذا من أول خطوة للتصميم -



عويسي عبد السالم، )ولية الفردية أو المسؤولية الجماعيةتوسيع نطاق مسؤولية الموظفين،بما فيها المسؤ  -

 .(91،ص 9002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المبحث الثاني 

 :أنواع األرغونوميا-1

هناك أنواع تختلف باختالف األهداف التي تطبق من أجلها،أي حسب مجاالت تدخل األرغونومي ،غير 

فصل في خصائصها ومميزاتها إال أنه أحسن أن هذه األنواع تتداخل فيما بينها ومن الصعب جدا ال

 :تصنيف هو كالتالي

 :حسب األهداف1-1

تصمم طرق العمل األحسن فائدة،واألكثر موضوع،البحث فيما يهدف إلى : أرغونوميا التصميم والتصور 

المساهمة في تطوير العامل في وسط فيزيقي مكيف مع المهمة كي يتماشى مع المعايير الفيزيولوجية 

سية ومن جهة أخرى فإنها تعمل على وضع تحت تصرف العامل،األدوات والوسائل المكيفة هي والنف

 .األخرى مما يسمح له باالستجابات السريعة والدقيقة والمالئمة في نفس الوقت

 :رغونوميا التصحيح-

تهدف إلى تصحيح أخطاء العمل ،تبحث عن األخطاء من خالل أرغونوميا التصميم ،يمكن أن تسمى 

إذا كان الخطأ على أساس العامل تستنجد ببرامج (. نسق ،تصحيح)لمل وظروف العمل،وطريقة العملا

ذا كان الخطأ في طريقة العمل تستنجد بأرغونوميا  التدريب،إذا كان الخطأ في طريقة العمل تعدل ،وا 

 .التصميم

ين يتبين الخلل في تهدف إلى التدخل قصد تصحيح الخلل،كما أنها تعالج وضعيات معقدة جدا،ألنه ح

وضعية عمل معينة فإنها تتدخل من اجل تطوير الوسائل والتقنيات أو تقترح تطوير قدرات ومهارات أو 

 .تستنجد بابتكار طرق أحسن للعمل قصد تحسين الموجود

 .للمالحظة يمكن القول أن كل واحدة تكمل األخرى

 



 :حسب الميادين: حسب مجاالت التدخل1-2

 :لتنظيميةاألرغونوميا ا -1

تهتم بشكل كبير بعقلنة األنساق االجتماعية والتقنية،وذلك باالهتمام بالبنية التنظيمية وقواعد 

العمل،وتختلف اإلجراءات من اهتماماتها ،االتصال،تسيير الموارد البشرية،تصميم مختلف أشكال العمل 

 .الجديدة،وذلك في إطار تفاعل جميع هذه العوامل

جة أو أعادة الصيانة، وتهتم بتنظيم الورشة أي البعد بين اآلالت، حتى يستطيع كل تهتم بعملية البرم -

 .عامل أداء مهامه بحرية تامة

 .توزيع اآلالت من حيث المساحة، اإلدارة، وغيرها -

 :األرغونوميا الذهنية -2

 .والطريقة التي يفكر بها ليصل إلى الحل تحليل جزئي التنبؤ بالشخص 

يجب معالجتها ضمن مجموعة من ( نسق)الفكرية خاصة ،فهي تعتبر اإلنسان وحدة تتعلق بالوظائف 

وآثار ذلك على (.،اإلستجابات الحركية...اإلدراك، الذاكرة) كما تهتم بمختلف العمليات الذهنية.المعطيات

 .التفاعالت بين اإلنسان،وباقي مكونات النسق 

 .ية ال تقاس بصورة مباشرة بل بالمعاييراألرغونوميا الذهنية أنه القدرات الذهنية والنفس

 ( مثال طريقة الجلوس،طريقة الكتابة)وقد تستعمل آثار السلوك 

 .األرغونوميا الذهنية تشخيص السلوك بغية معرفة طريقة تفكير اإلنسان،تتعلق بالوظائف الفكرية خاصة

 :األرغونوميا الفيزيقية -3

ي للعمل،والتي تميز بالخصوصيات التقنية،وقد تتضمن كل يقصد بها كل التداخالت على المستوى الفيزيق

 .أجواء العمل مثل الضجيج،الغبار،ترتيب فضاءات العمل،والمكانية 



كاألطوال الجسمية للعامل، وعالقتها بمختلف ( األنترومترية) كما تهتم بالخصوصيات الفيزيولوجية

العمل،وكيفية استعمالها،كما تهتم  األنشطة،كما هي بذلك تهتم بوضعيات العمل،والتحكم في وسائل

 .بالحركات المتكررة وباالضطرابات العضلية والهضمية

) الوضعية غير المريحة تفقد طاقة زائدة، حدوث تشنجات، وصف الحالة وصف شامل وتام،ثم التعليق -

 .(،دص   9011هشام كربوش،

 :    التسميات حسب1-3

 /Cognitive Ergonomics 1:اإلرجونوميكسالذهنى

هو مجال من االرجونوميكس يبحث في الصفات العقلية والقدرات الذهنية لإلنسانكاإلدراك الحسى والقدرة 

 Reasoning واعمال المنطق في االستنتاج واالستنباط Memoryوالذاكرة  Perception على الفهم

امل على التفاعل وذلك من خالل التعامل مع تأثير هذه العو  Motor responses واالستجابات الحركية

وتتضمن الموضوعات التي يتناولها هذا المجال . بين االنسان والمكونات األخرى للنظم التي يتعامل معها

 Skilled Performance واالداء المهارى Decision makingاألحمال العقلية للعمل وصنع القرار 

واجهادات العمل Human Reliability وتعامل االنسان مع اآلالت الذكية والحاسبات وموثوقية االنسان

 –واساليب التدريب في تفاعل هذه مع مكونات تصميم نظام االنسان  Work stress النفسية

 Man-Machine system.اآللة

 /Organizational Ergonomics9:اإلرجونوميكسالتنظيمى

 Scciotechnicalاعيةهو مجال من االرجونوميكس يبحث في تعظيم الفائدة من النظم التقنية واالجتم

Systems وتتضمن الموضوعات التي يتناولها هذا المجال . بما تتضمنه من عناصر تنظيمية وعمليات



وتصميم  human Resources Management ادارة الموارد البشري Communication االتصال

 Team اعيوالعمل الجم Design of Work Times وجدولة العمل وتوقيتاته Work Design العمل

Work والتصميم بالمشاركة Participatory Design وارجونومية المجتمعات المحلية Community 

Ergonomics والعمل التعاوني Co-operative Work والثقافة التنظيمية Organizational 

Culture والتنظيمات االفتراضية Virtual Organizations والعمل عن بعد Telework والجودة

  .Quality Managementشاملة وجودة العمل اإلدارىال

 /Environmental Ergonomics 3 :اإلرجونوميكسالبيئى

هو مجال من االرجونوميكس يبحث فى التأثير البيئي على العمل بما يتضمن اعتبارات البيئة الحرارية من 

ات التلوث السمعي جانبا هاما كما تشكل البيئة السمعية الضوضاء واعتبار . حرارة وبرودة ورطوبة وتهوية

كما يهتم هذا المجال أيضا بالبيئة البصرية واالضاءة والتلوث البصرى وتأثير هذه .من هذا المجال 

 .العوامل جميعا على االنسان وما يتعامل معه من نظم ومنتجات ومهام

 :القدرات اإلدراكية

، فعند  Cognitive Ergonomicsالعقلي تعتبر القدرات اإلدراكية أحد أساسيات دراسة االرجونوميكس 

األداء الفيزيائي واألداء العقلي، : تعامل اإلنسان مع المنتج يحدث نوعين من األداء بواسطة اإلنسان هما 

/ وكل منهما يؤثر في التصميم، وأيضًا يتأثران من التصميم عند االستخدام من خالل تفاعل اإلنسان

ميكس الفيزيائي بجانب األداءالفيزيائي لإلنسان والخاص بمعرفة القدرات المنتج، لذلك كان اهتمام االرجونو 

والحدود الفيزيائية لإلنسان المستخدم ، ويهتم االرجونوميكس العقلي أو االدراكي بالدراسات الخاصة 

علم النفس الهندسي وأحمال العمل العقلي وصناعة القرار : بجوانب األداء العقلي لإلنسان كمثال 

 .ي اإلنسان



وألن الهدف من دراسة االرجونوميكس هو التحديد للمبادئ والمتطلبات الخاصة به في التصميم والمتعلقة 

وحيث أن تفاعالت اإلنسان المستخدم تحدث في كل الخطوات تقريبًا لدورة . المنتج / بتفاعل اإلنسان 

شرة لكيفية حدوث هذه التفاعالت، حياة الماكينة أو الجهاز ، فإن المصمم البد أن يتولى المسئولية المبا

وكل جوانب التفاعل مع الماكينة أو المنتج يجب أن تؤخذ في االعتبار في كل مشروع تصميمي، وأن 

يتحدد المواصفات الصالحة لمتطلبات البيان والتحكم وبيئة العمل واالستخدام للماكينات أو النظم والبيئة 

 .المحيطة 

، وقدرة اإلدراك  Perception Abilityقدرة اإلدراك الحسي : نوعين هما وتنقسم القدرات اإلدراكية إلى 

 Cognition Abilityالمعرفي 

 Perception Abilityقدرة اإلدراك الحسي  -1

بأنه مجموع االستجابات الشخصية للتنبيهات الحسية ،  Perceptionيمكن تحديد معنى اإلدراك الحسي 

لمام تام با واإلدراك الحسي يشمل التعرف على المثير . لعالم الخارجي المحيط بهمكونًا من ذلك إحاطة وا 

الذي يعطى استيقاظ لإلحساس الداخلي ، واإلدراك الحسي يتبعه عمليات ذهنية عالية مثل التمييز لنوع 

 .ومقارنة بالخبرة السابقة  stimulantالمثير 

وتواصل هذه . ؤثر الحدود الفسيولوجية ولكي تبدأ عملية اإلدراك الحسي فأنه البد من تجاوز طاقة الم

 .العملية يؤدى إلى استبيان ألشياء في البيئة ويمكن أن تتزامن مع توجيه األحاسيس تجاه مصدر المؤثر 

 Cognition Abilityقدرة اإلدراك المعرفي  -9

م معالجة يمكن وصفة على أنه شكل من أشكال معالجة المعلومات وفيه يت Cognition" المعرفة"اإلدراك 

بسبب استمرار التكنولوجيا . مخزون المعلومات الداخلية على العكس من المدرك من البيئة الخارجية 

فيالتطور ، فان المهام المطلوبة من المستخدم أو المشغل لنظام ما أصبحت أكثر بساطة وغير مباشرة ، 



والقضايا الهامة في تصميم . قًا مع التأكيد على المعالجة البارعة للرموز طبقًا لمحددات موضوعة مسب

مثل هذه النظم يمكن أن تظهر في المستوى البسيط والمستوى الرمزي ويمكن معالجتها من خالل استخدام 

 .المفاهيم واألساليب الخاصة بعلم النفسي االدراكي 

 CognitiveErgonomics( العقلي)ومن خالل هذا المعنى يستخدم مصطلح االرجونوميكس االدراكي 

 .في كثير من المواصفات الحديثة المصدرة في مجال االرجونوميكس 

-Skillالنوع األول هو األداء المبنى على المهارة . وقد عين العلماء ثالثة أنواع ألداء المهمة فيالصناعة 

Based Performance  والذي يعتمد على وجود برامج فرعية متخصصة لألداء الخاص بالمهام

والذي يشكل  Rule-Based Performanceالثاني هو األداء المبنى على قاعدة  والنوع.الروتينية 

مطالب أضخم على سعة المعالجة للمدركات، بسبب وجوب حفظ القواعد الصريحة في العقل ويليها تنفيذ 

 . اإلنسان المستخدم المهمة

وهو حيوي فى  Knowledge-Based Performanceوالنوع الثالث هو األداء المبنى على المعرفة 

المهام المعقدة ، خاصة عندما يكون على اإلنسان أن يشارك فى حل مشكلة وصناعة قرار فى مواقف 

 (ص    د،9019هشام كربوش ،). وحاالت جديدة

 :المبادئ األساسية لألرغونوميا-2

مكانيات العنصر البشري،وليس العكس حيث أن  تسعى األرغونوميا إلى تكييف العمل حسب قدرات وا 

الغايات العمة للبحوث األرغونومية تهدف إلى تعديل وتحسين مكان العمل،وظروفه ووسائله،ليس نحو 

 .تغيير نفسي أو فيزيولوجي للفرد

) األرغونوميا عبارة عن مسعى متعدد التخصصات،وتطبيقها يتم على ضوء بديهيات هذه العلوم

 ...(.البيولوجيا،علم النفس،األنتروبولوجيا،التشريح



على الممارس األرغونومي التوفر على القدر الكافي من المعارف ،حول اإلنسان،ونشاطه في العمل يجب 

 :وتهدف من خالل هذا كله إلى، وكذلك منهجية توظيف هذه المعارف،ألجل التصميم، والتدخل بوجه عام

 فهم العالقة بين اإلنسان واآللة والبيئة؛ -

 حسين الصحة والسالمة وظروف العمل؛إدراك الهندسة البشرية بصفتها أداة ت -

معرفة كيفية األخذ في الحسبان أبعاد اإلنسان ومقدراته البدنية والنفسية واالجتماعية،وحدودها لتجنب  -

 ظروف العمل الضارة؛

جمع المعلومات من مكان العمل حول العمال وطبيعة العمل من أجل تقديم النصح الصحيح حسب  -

 األولويات؛

عطاء اقتراحات بسيطة من اجل خلق إدراك  - حول دواعي تحسين بيئة مكان العمل وكيفية ذلك،وا 

 تصميم أوضاع عمل

بكراوي )التواصل مع اإلدارة والعمال حول التحسينات الخاصة بظروف العمل من اجل نفعهم قدر اإلمكان -

 .(2-9،ص ص 9009عبد العالي،

لذا يجب أن يؤخذ االنسان المستخدم دائما في  االلتزام بفكرة أن المنتجات تصمم لخدمة االنسان، -

 .االعتبار في عملية التصميم

التعرف على الفروق الفردية الخاصة بالقدرات والحدود االنسانية وادراكها وتقديرها لتضمينها في  -

 التصميم

 .التركيز على المعلومات التجريبية وتقييمها أثناء عملية التصميم-

لمي واستخدام المعلومات الموضوعية الختيار الفروض، واستنباط معلومات االعتماد على المنهج الع

 .أساسية من السلوك اإلنساني

 وفقا للظروف القائمة  –االلتزام بتكييف النظم 



 ومعرفة أن المنتجات واإلجراءات  –

 جديدة ذات كفاءة أرغونومية؛

 (صد،9019،هشام كربوش).والبيئات واالفراد ليسوا في عزلة عن بعضهم البعض

 :المبادئ النفسية -

 :النفسية في العمل الصناعي من وجوه عدة،منها ما يلي وتدخل المبادئ

استخدام مبادئ العالقات اإلنسانية وممارستها من أجل الحصول على تعاون العاملين،وقبولهم  -1

 .اريةللتغيرات الجديدة في العمل بدال من فرض هذه التغيرات بالقوة من قبل السلطة اإلد

قيام علماء النفس بإجراء البحوث والدراسات الميدانية على الطرق الجديدة ألداء العمل،وذلك لضمان  -9

الدقة والموضوعية والضبط مع استخدام اإلحصاء وفنونه في استخالص النتائج الصادقة من المعطيات 

 .التي نحصل عليها وتعميمها مع ضرورة تمثيل العينات لمجتمعاتها األصلية

مساهمة علماء النفس في ضرورة االعتراف بالسمات السيكولوجية للعمال،من ذلك القدرات والمن ذلك  -3

القدرات واإلمكانيات اإلنسانية ومعرفة حدود قدرات اإلنسان، فال نكلفه فوق طاقته،ومن ذلك قدرته على 

أن تتأثر،ومن تلك إدراك أقصى سرعة أو أصغر حجم أو أكبر صوت تستطيع أذناه أن تتحمله دون 

الخصائص اإلنسانية شعور اإلنسان بالملل إذا ما وضع تحت ظروف معينة لمدة طويلة ،بينما توضح 

دراسة الحركة والزمن أن هناك طريقة مثالية وحيدة ألداء العمل ،ونجد أن هناك فروقا فردية في أداء 

ك فإن الطريقة التي يمارسها الفرد األعمال فضال عن اختالف الدافعية من فرد إلى آخر،عالوة على ذل

 .وهو في حالة نفسية جيدة تختلف عن تلك التي يميل إلى تطبيقها عندما يعتريه الشعور بالملل والضيق

كما أن عنصر الزيادة في األجور وحده ال يجدي بينما يفترض أصحاب األعمال أن مجرد زيادة أجور 

م،ولكن التجارب العلمية ال تؤيد هذه الفكرة،فقد تزداد األجور العمال كفيلة بإثارة اهتمامهم وتحريك دوافعه

،إن شعور العامل (الشهيرة"  هاوثورن"تجارب ) وال يزداد اإلنتاج ،األمر الذي يثير دهشة رجال اإلدارة



باالنتماء للمؤسسة وعالقته اإليجابية باإلدارة وارتفاع روحه المعنوية واشتراكه في التسيير،كل هذا يلعب 

إضافة إلى هذا،هناك العديد من المؤثرات ،خالفا لمسألة األجور في حد ذاتها،من ذلك تأثير .ا هامادور 

جماعة العمل على العامل ومعنوياته ،وعالقة اإلدارة بالعمال،واتجاهات العمال نحو مؤسستهم والروح 

عمال للتغيرات التي ستطرأ المعنوية،وتوفر الجو الديمقراطي اإلنساني،واإلدارة الفعالة ومقدار معارضة ال

على طرق العمل، ومن هنا يجب إشراك العمال في وضع برامج تحسين اإلنتاج وتحسين طرق أدائه،ذلك 

ألن اإلنسان يكون أميل إلى انتهاج النهج الذي ساهم في وضعه أو على األقل الذي قبله عن طيب 

كان هذا اإلجراء أو ذلك التغير خاطر،عن تلك الطرق التي تفرض عليه فرضا من سلطة عليا مهما 

 .منطقيا

وعلى كل ،فإن خطط تحسين طرق العمل ينبغي أن تقوم على أساس من الدراسات التجريبية الميدانية 

المحايدة والتي ينبغي أن تأخذ في االعتبار جميع المؤثرات في العملية اإلنتاجية ومن بينها آراء العمال 

 .اسيةونقاباتهم ومنظماتهم ولجانهم الدر 

ولقد أمكن جعل طرق العمل أكثر فاعلية وكفاءة عن طريق تصميم آالت آلية ،وعن طريق تحليل 

 .الحركات المتضمنة في العمل،أي تلك الحركات التي يقوم بها العامل على خط اإلنتاج

سجام وتستهدف األرغونوميا تصميم اآلالت والمعدات واألجهزة بحيث يتحقق أكبر قدر من التالؤم أو االن

ذا كنا في دراسة الحركة والزمن نحاول أن نكيف اإلنسان لآللة ،فإن  أو التناسب بين اإلنسان واآللة ،وا 

ولتحقيق هذا،فإن عناصر عدة يجب على . األرغونوميا تهتم بتغيير اآللة لكي تواءم قدرات اإلنسان وراحته

 :األرغونوميا أن تأخذها في الحسبان ومنها ما يلي

 إلنسان على اإلبصار أو الرؤية وحدودها؛قدرة ا -1   

 القدرة على السمع، مدى دقتها ومعرفة أكبر وأصغر مثير صوتي يتحمله اإلنسان؛ -9   

 القدرة على الكالم ؛ -3



 قدرة اإلنسان على الحركة أثناء أداء العمل؛ -4

 قدرته على التحكم؛ -5

 مدى تحمله للتعب؛ -6

 مدى سعة المجال البصري للفرد؛ -9

 ظروف العمل الفيزيقية كاإلضاءة والتهوية والحرارة والبرودة والضوضاء؛ -9

 دراسة الحركة والزمن ؛ -2

وال شك أن عمليات تصميم اآلالت تواجه مشكالت تتصل بالعديد من مجاالت علم النفس وعلم 

 : وظائف األعضاء من ذلك معرفة ما يلي

 استجابات اإلنسان؛ -1

 انتظام األوكسجين ؛ -9

 درجة الحرارة؛ -3

 درجة الرطوبة؛ -4

 درجة انتشار الضوضاء؛ -5

 شدة الحركة؛ -6

 تجديد الهواء بمكان العمل واإلنتاج؛ -9

 االرتجاج أو التردد أو االهتزاز؛ -9

 السرعة؛ -2

وعلى كل حال ،ينبغي أن يتوفر في اآللة ،في المحل األول ، سالمة من يعمل عليها وقدرته،فال 

ى أكثر مما يملك هو من األيدي،ومن ذلك أن المطارق مثال ال ينبغي أن يزيد وزنها يحتاج مثال إل



ن اآللة التي يمكن تشغيلها بالرجل أفضل من تلك  عما يستطيع أن يرفعه العامل وليس أقوى عامل،وا 

 .التي تحتاج إلى اليد وهكذا

ى عشرينيات القرن،وأدى ولقد انتبهت الصناعة األمريكية إلى هذا المبدأ منذ وقت مبكر يصل إل

نشوب الحرب العالمية الثانية إلى زيادة االهتمام بقدرات اإلنسان وحدوده عند تصميم اآلالت ،كذلك 

زاد االحتياج إلى األرغونوميا بازدياد الحاجة إلى اآلالت المعقدة والدقيقة في الحياة االقتصادية،وبهذا 

تي تعتمد عليها الصناعات المختلفة في تطوير أصبحت األرغونوميا من بين الوسائل العملية ال

إنتاجها وتحسينه وجعله أكثر راحة للناس،كذلك فإنها مع ما تؤدي إليه من زيادة اإلنتاج وتحسين 

جودته تحمي العامل من الحوادث واإلصابة باألمراض المهنية أو التشوهات التي كانت تصيبه 

كانت بعض اآلالت تسبب شعور العامل بالتعب و . كالتقوس أو اإلنحناء وغير ذلك من األمراض

 .واإلرهاق نظرا لصعوبة تشغيلها والجهد العضلي الشاق التي كانت تتطلبه

وبدخول األرغونوميا إلى عالم الصناعة أدى ذلك إلى حماية صحة العامل وتوفير جهده ووقته 

ورغم الخدمات التي .والمحافظة على حواسه من الضياع أو الضعف،وفي نفس الوقت تحسن اإلنتاج

تقدمها األرغونوميا للمنظمات ،فقد واجهتها بعض الصعوبات في الميدان استدعت تدخال على 

المستويات التشريعية والتنظيمية والنقابية إلجبار مختلف األطراف لتوفير أحسن ظروف العمل لوقاية 

 (.102-106، ص ص 9006العايب رابح، )وحماية العمال في أماكن عملهم

 :كالت االرغونوميامش -3

 :تكييف اآلالت واألدوات :3-1

يوجد كثير من اآلالت واألدوات واألجهزة في المصانع والمكاتب والمنازل سيئة التصميم، فهيفي حاجة إلى 

التهذيب والتكييف ومثال لذلك ماكينة الخياطة القديمة، والتي كانت تدار بواسطة اليد اليمنى، وفى نفس 

يقافها وتعديل سرعتهاالوقت هيالتي تقوم  ومع التطور .بأهم جزء من العمل عليها، كإدارة عجلتها وا 



أصبحت تدار مثل هذه الماكينات بواسطة موتور كهربائي، وما زالت بوضعها الراهن تقتضى أن تقوم اليد 

فراد اليسرى ال اليمنى بأكثر العمل مع أن اليد اليسرى ليس لها من خفة الحركة ما لليمنى في معظم األ

وكمثال آخر يجب مالحظة التغييرات التي تحدث فى إعادة ترتيب لوحات الكيبورد والخاصة . واألحوال

بالكومبيوتر والتي تهدف الى راحة المستخدم وزيادة سرعته اعتمادا على سهولة استخدام اليدين والتعامل 

نفيذها فى البرامج المختلفة وكذلك بسهولة مع األحرف واألرقام والوظائف األساسية المختلفة والتي يطلب ت

 عمليات الطباعة وسماع 

غير أن مثل هذه التعديالت المقترحة للتحسين قد ال تجد قبوال سريعا لدى المستخدم عند التنفيذ وذلك آلن 

طبيعة الفرد ال تقبل التغيير بسهولة بل هي على استعداد فطرى للمقاومة باإلضافة إلى أن ممولي مثل 

نات يضرهم ماليا قبول المخاطرة بأحداث تغييرات على المنتج الذى تعود عليه المستهلكين في تلك الماكي

السوق، خاصًا من ألفوا استخدام هذه اآلالت بوضعها الحاضر، ويشق عليهم أن يتعلموا من جديد 

 . استخدام الموديالت الحديثة منها مهما كان أصلح وأيسر فنيا واقتصاديا

 :ترتيبها في مكان العملوضع األدوات و :3-2

من أفضل الطرق لتوفير الوقت والجهد تقليل المسافة بين العامل واألدوات التي يستخدمها وهذا يريح 

ومن المعتاد أن يقوم الفرد العامل بترتيب أدواته وعدده .العامل وغالبا ما يكون سببا في زيادة اإلنتاج

ون شك إلى تحديد أماكن مريحة ومخصصة كصناديق بالطريقة التي تالئمه وبنفسه، لكنه يحتاج من د

وأرفق ثابتة يمكن التعامل معها بصورة آلية وبسيطة دون توقف أو بحث أو تفكير يعوق العمل األساسي 

وهذه مسألة تتطلب الدراسة والتجربة ثم التقنيين النهائي ألفضل مكان للعمل بما يحتويه من . المنوط به

في ( المقلوبة)ى سبيل المثال في حالة ، إذا ما وضع كل نوع من المسامير وعل. أماكن للعدة واألدوات

صندوق أو درج مكتوب عليه مواصفات المسمار كالمقاس مثال ، فإن ذلك يوفر كثيرًا من الوقت والجهد 

 . عما لو وضعت بقية المقاسات في مكان واحد مجمع أي مع بعضها البعض



 :الظروف الفيزيقية للعمل:3-3

قف إنتاجية العامل على عدة عوامل إنسانية ومادية، فمن العوامل اإلنسانية أو الشخصية قدرات الفرد تتو 

وتشمل العوامل المادية الظروف . واستعداداته وسمات شخصيته باإلضافة إلى قوة دوافعه وخبرته التدريبية

مل تأثيرا هي الظروف الفيزيقية الفيزيقية واالجتماعية التي تحيط بالفرد في مكان عملة، ومن أكثر العوا

 .الموضوعية مثل اإلضاءة واأللوان والتهوية والضوضاء

إن تحسين تلك الظروف يجب أن يشعر الفرد بأن هذا التحسن يتم من أجل الحرص على صحته وراحته 

ودرجة االهتمام به كإنسان عامل، وليس من قبيل زيادة اإلنتاج فقط، وذلك حرصا على ضمان استقرار 

 ،تأثير اإلضاءة على ظروف العملكالعوامل النفسية اإليجابية للفرد العامل في اإلنتاج،  

من المألوف عادة أن تترك في المصانع والشركات أعمال التصميم والتنفيذ لإلضاءة لمهندس الكهرباء، 

عي، وذلك الصنا غير أن اإلضاءة تثير مسائل سيكولوجية تحتم تعاون السيكولوجي مع المجال الهندسي

ألن الفرد ال يستطيع أن يحكم بنفسه على صالحية اإلضاءة والبد من إجراء اختبارات تحصيل دقيقة في 

 .إضاءات مختلفة لتحديد الظروف المثلى لها في األعمال المختلفة

  (.صد ،9019هشام كربوش،)

 :لماذا نحتاج االرغونوميا-4

كل ما يحتاج لمعرفته عن البشر باعتباره واحد منهم  يميل اإلنسان بطبيعته إلى االعتقاد بأنه يدرك 

ويكون ذلك أوضح ما يكون عند التعرض لموقف معين في تصميم المنتجات والنظم التي يتعامل معها 

اإلنسان مباشرة، إال أن الواقع يشير إلى أن مقدار المعرفة المتخصصة المتوفرة عن البشر في مجال 

حتى من بين أكثر المتخصصين ومهما أوتي من علم ; يوجد إنسان واحداإلرغنوميا هائلة بحيث أنه ال 

ولعله من البديهي انه إذا ما نشأت مشكله تتعلق بعلوم الكيمياء أو . ودراية يمكنه أن يلم باألمر كله

إلدراكه أن )الهندسة االلكترونية، فإن اإلنسان العادي أو غير المتخصص يعترف بسرعة بقصوره 



، ويقتنع اإلنسان فورا في هذه الحالة بأن عليه ان (ن نطاق المعارف العامة والبديهياتالموضوع يخرج ع

ولكن عندما . يستدعى المتخصص سواء كان كيميائيا مهندس االلكترونيات للحصول على مساعدته 

فإنه  تكون المشكلة متعلقة بالبشر فأن اإلنسان يميل غالبا إلى استعمال رأيه الذاتي أو في أفضل الظروف

 .قد يستشير آراء األفراد اآلخرين من حوله بداًل من استدعائه العالم أو المتخصص في مثل هذه األمور 

وقد يرجع ذلك في كثير من األحيان ألن وجود المتخصصين والعلماء في هذا النوع من العلوم غير 

م اإلرغنوميا بتوفير راحة منتشر على نطاق واسع حتى في أكثر بالد العالم تقدما باإلضافة إلى اهتما

اإلنسان فأنه يهتم أيضا بدراسة األساليب التي تضمن له األمان في استعماله للمنتجات والتي يكون من 

شأنها تجنب أسباب الحوادث وأخطاء االستخدام الشائعة وفى كثير من األحيان األخطاء الناتجة عن سوء 

 كون في أمس الحاجة إلى اهتمام اإلرغنوميا ، االستخدام ، وهى الظواهر المعتادة لمشكلة قد ت

وعندما يكون هناك خطأ ما في العالقة بين اإلنسان وما يستخدمه من أدوات وآالت ومنتجات تكون 

ولما كانت كافة األنشطة . العواقب أحيانا وخيمة وتكون تكلفه عدم اكتشاف العالج أو الحل باهظة غالباً 

 نسان يسعون إلى توفير أقصى قدر من الراحة للبشر فإنه من التصميمية ومنتجي ما يستخدمه اإل

وعمل  نوميا تضفي عقالنية وواقعية أكثر على تسيير وأداء المؤسسة،انطالقا من فهم نشاطاألرغ  

المرجح أنه في المستقبل القريب سيستخدم اإلنسان قوته العضلية بدرجه أقل ،في محاولتها إيجاد اإلنسان

ى تصنيف ومعالجة البيانات وصنع القرارات بشكل متزايد األمر الذي يجعله متحكمًا وسيستخدم قدرته عل

في مجال أوسع وأكبر مما سوف يزيد بال شك من عواقب وتكون تكلفة عدم التوافق في العالقة بين البشر 

مة في وما يستخدمونه بنفس القدر من الخطورة، لقد حدثت أمثلة عديدة بالفعل لمثل هذه النتائج الوخي

الماضي ولكنها تنعكس في الوقت الحالي وبشكل أكثر خطورة  نطاق المنتجات الحربية بوجه خاص في

على المنتجات واألدوات الحديثة التي يستخدمها المستهلكون في أنحاء العالم كل يوم لذا فإن األداء 

د البدني أو العقلي الذى يبذله وكلما زاد قدر الجه. المطلوب من المستعمل يتزايد في التعقيد يوما بعد يوم



المستعمل كلما زادت الحاجة إلى ضمان التوافق والتالؤم بين اإلنسان وأدواته لدرأ الخطر الناشئ عن 

 . الخطأ ولزيادة الدقة وكفاءة األداء 

في احتياجنا إلى المعرفة المتخصصة فى مجال اإلرغنوميا لتحقيق األمان والراحة  السبب الرئيسي ولعل  

 .(ص د،9019هشام كربوش،).ي كل ما يتناوله أو يتعامل معه اإلنسان ف

وبالطبع فان ضعف االضاءة يؤدي الى التعب والضيق ويعتبر مصدرا لالخطار والحوادث ،وال شك ما 

ينفق في سبيل جعل مستوى االضاءة مناسبا في مكان العمل ،يعود بفائدة كبيرة في زيادة االنتاج وانقاص 

 .(996،ص1225عبد الفتاح محمد دويدار،).وحياة طيبة للعمال سعر التكلفة 

 :أعباء العمل

 .ومجموع الوسائل المستغلة من طرف المشرفين وطرق التنظيم ةمقاييس أعباء العمل بطرق بسيكولوجي

 .هذه الطرق تساهم في ترقية صحة اإلنسان

 .حركة العينين أثناء ساعات العمل مهما كانت طبيعته -

 .لذهني وعالقته بالموجات والقدرات الجسديةالنشاط ا -

 .عمل القلب وتأثره بمستوى صعوبة األشغال -

يلخص مجموع أعباء العمل إلى ثالث أصناف إضافة على أنشطة خاصة بالتنفس ووسائل النقل، 

 .وظروف العمل الخاصة باإلضاءة ووسائل العمل األخرى

. (Michel Moscato,2005,p p 84-87) 

 :التصميم لالطفال  ارغنوميا-5

إنهم . يبدءون فجأة فى التصرف كما لو كانوا رجاال صغارا أو نساء صغارا  عندما يصل األطفال إلى سن الثالثة تقريبا

مضطرون فى هذا السن إلى التعامل مع بيئة الكبار بكل ما فيها من أشياء اكبر مما يستطيعون التعامل معه أو ابعد 

أكثر 0وبمهاراتهم الحركية التى لم تنمو بعد فإنهم يواجهون عالما مصمما لمن هم اكبر حجما . مما يمكنهم الوصول إليه



 .بهذه الصورة فإن األطفال يصبحون بشكل واضح نوع من المعاقين. مهارة وأكثر قدرة على التأقلم

التالى تعهدهم بالعناية التى اذا ما استجبنا لحاجاتهم االرجونوميكية يمكننا أن نزيد من انغماس األطفال فى بيئتهم وب

بما أن كل غرفة فى المنزل تخدم غرضا خاصا بما لها من خصائصها . تولد فيهم البراعة واإلنتاجية واالستقاللية

المتفردة ووظيفتها التى تؤدى فيها فإنه يكون علينا أن نحدد أى األنشطة تكون أكثر مالئمة لكل مرحلة سنية فى كل 

قومون باالنتقال من قياس مالبس إلى اآلخر بشكل مستمر مع نموهم البدنى فإن على بيئة وكما ي. غرفة على حدة

 .وجودهم أن تنمو أو تتطور لتوائم نموهم العقلى والبدنى

  :مكان اللعب-1

إن الرفوف المقسمة إلى وحدات منظمة يكون كل منها فى متناول األطفال تشكل بيئة منظمة وتعمل على تركيز رؤية 

وكلما كانت منطقة اللعب المتاحة لألطفال قريبة من األرض تكون أكثر أمانا وأسهل . ال على أماكن وجود لعبهماألطف

البد أن   وبما أن األطفال فى هذا السن يميلون إلى قضاء اكبر وقت متاح قريبا من األرض. فى التنظيف واالعتناء

ركبهم عند االرتطام بها، ويشكل وسادة لينة لهم عند تفرش لهم األرض بنوع من األغطية أو السجاد الذى يحمى 

 .السقوط عليها

  

 



 

 

 

 

 

 :طفال والقراءةاأل9

 

 

. كلنا بعلم مدى أهمية استثارة االهتمام فى األطفال فيما يتعلق بالكتب والقراءة

وحاجة األطفال للقراءة كحاجة الكبار تماما ألن يضعوا كتبهم أو يخزنوها وان 

البد أن تكون خزائن كتب األطفال اقرب . نوا من الوصول إليها عند الحاجةيتمك

ما تكون من األرض وان تكون أرففها مائلة بزاوية تسمح للطفل بالتعرف على 

ينبغى أن تصمم خزائن الكتب تسمح باستيعاب الكتب . الكتاب المطلوب فورا

لخزائن وارفف الكتب وينبغى أال تكون . كبيرة الحجم أو الصغيرة على حد سواء

وغيرها من قطع أثاث غرفة األطفال حادة الحواف بل أركان دائرية ملساء ال 

وأيضا كما للكبار حاجة لإلضاءة فإن لألطفال . تسبب األذى عند االرتطام بها

 .أيضا حاجتهم لإلضاءة عند قراءتهم فى السرير
 



توفر شعاعا ضوئيا مباشرا ومركزا وان تكون مما يسمح وانسب هذه الوسائل هى وحدات اإلضاءة المعلقة هى التى 

مثبتة بما ال يسمح باإلطاحة بها عند حركة   كما أن وحدات اإلضاءة ينبغى أن تكون. بتوجيهه بحيث ال يسبب خطرا

عنيفة من ذراع الطفل وان تكون اللمبات محجوبة بحيث ال تتناثر شظاياها إذا ما انكسرت الرتطام جسم بها على 

 .ل المثالسبي

 :األطفال وآالم الظهر-3

من األطفال يبدءون فى المعاناة من آالم الظهر منذ % 60فى دراسة أوروبية ظهرت فى العام الماضى ثبت أن نحو 

تبين   x-raysطفل باستخدام األشعة السينية  500وفى دراسة أمريكية درست حالة   .سن الخامسة أو السادسة عشرة

 .من اإلناث% 30من األطفال الذكور و% 40رة لتدهور حالة العمود الفقرى وتلف فقراته بين نحو أن هناك فرصة كبي

هذه االكتشافات العلمية هامة جدا فى مدلوالتها فى 

ضوء ما نعلمه من أن أطفال المدارس هذه األيام 

يضطرون لحمل حقائب مدرسية محشوة بعدد كبير 

ها باليد أو من الكتب ذات الوزن الثقيل سواء حملو 

على الظهر فإنها تسبب عبئا على عاتق الطفل 

وتشير العديد من التقارير الصحية . للتعامل معه

الرسمية ان هناك حاالت متزايدة فى عيادات 

الوحدات الصحية المدرسية والمستشفيات تشكو من 

االم فى الجهاز العضلى او العظمى وتكون اكثرها 

والكتف او اجهاد  من الم فى مناطق الرقبة والظهر

 او تعب مرتبط

 
 

 

لقد شرعت العديد من المدارس . بهذه المناطق أو اإلحساس بتنميل أو فقدان اإلحساس فى احد أو عدد من األطراف



فى إزالة الدواليب الخاصة باألطفال التى يحفظون فيها كتبهم واضطروا األطفال إلى إزالة األقفال من أدراج مكاتبهم 

لسبب الذى تعطيه سلطات المدرسة من أسباب أمنية أو لعدم وجود مكان كاف بالمدرسة فإن النتيجة تظل ومهما كان ا

وفى دراسة . وهى أن يضطر األطفال إلى حمل جميع كتبهم وكراريسهم معهم جيئة وذهابا ستة أيام كل أسبوع. واحدة

بعضهم يحمل حقائب مدرسية يعادل  على عدد من المراهقين فى بعض المدارس اإلعدادية أن 1229 فيأجريت 

لقد اقترح   .من الذين تم فحصهم يحملون الحقائب بطريقة خاطئة% 90من وزن جسمه وان نحو % 50وزنها نحو 

كما أكدوا على . من وزن جسمه من الكتب أو ما شابهها% 15عدد من الخبراء هو أن يحمل الطفل ما ال يزيد على 

 .من وزن جسمه لما فى ذلك من خطورة واضحة% 95على أكثر من  ضرورة أال يزيد ما يحمله الطفل

 التيوهناك أنواع عديدة من الحقائب المدرسية . ويكون من المهم أيضا أن يوزع الوزن بشكل متساو قدر المستطاع

  احدتشد ظهر الطفل إلى الخلف عند تعلقها بكتفيه أو من كتف و  التييمكنها تأدية هذا الغرض عوضا عن الحقائب 

جهادا على الجسم غير موزع بشكل مناسب  التيإن الحقائب . وهو ما قد يكون اخطر تحمل بيد واحدة تضع عبئا وا 

أن يوزع وزنها على أجزاء الجسم اليمنى واليسرى بشك متساو  ينبغيإن الحقيبة المثالية . بتحميل الوزن على يد واحدة

 .يحملها الذيلعضو وان تكون وسيلة الحمل فيها مبطنة بشكل يناسب ا
 ergo-eg.com 2007, All rights reserved ©) السيد أنور الملقى)   

  للكافياتالمقاربة اإلرغونومية -6

لن نعثر فيه على ( 1296)يقول فليب جونير إذا تصفحنا مؤلفا هاما في علوم الشغل مثل مؤلف تانغوي 

نما على التأهيل   )...( la qualificationالكفاية وا 

وهذه )...( ويعنى التأهيل بالصفات والمؤهالت التي يشترط في الفرد أن يكتسبها لكي يؤدي عمال معينا 

الصفات والمؤهالت تنتمي إلى مجال المعارف والمهارات العملية التي يتعين اكتسابها خالل مراحل 

نا عن الواقع الحقيقي وتكون هذه الصفات وكذا أشكال التكوين التي تكتسب عبرها بعيدة أحيا. التكوين

 .(...)كما تكون المهمة المطلوب إنجازها غائبة في أخر المطاف عن سيرورة التأهيل. للشغل



تختلف وظيفة الكفايات في علوم الشغل اختالفا شديدا عن هذه النظرة التي حملها التأهيل في بادئ 

بين المهمة المنجزة من قبل شخص تستند الكفايات إلى نظرة تقر بوجود تفاعالت مفيدة ومجدية . األمر

وفي هذا المنظور تقوم الكفايات بتدبير العالقات . ما وبين الطاقة الكامنة التي يختزنها هذا الشخص

كما تقوم هذه الكفايات نفسها بتنظيم سياق الفعل . الناشئة بين معارف الشخص القائم بالفعل وبين أفعاله

إن ...(. عل المراد إنجازه، وتراقب إنجاز الفعل في هذا السياق إلختؤوله وتهيؤه ليكون صالحا إلنجاز الف)

 .فصلة مع فعل الذات الفاعلةن، خالفا للتأهيل، تجعل المهمة مالكفاية

ولما كانت هذه المهمة تتحدد بسياق الوضعيات التي سوف تنجز فيها، فإن الكفاية تقوم أيضا بتدبير 

وهكذا أصبحت كلمة السياق والمهمة (. لمشكلة)لمعالجة تطور السياق وتطور الوضعية خالل مجرى ا

؛ أي أن الكفاية في منظور علوم )...(والوضعية والفعل هي الكلمات المفاتيح في التفكير في الكفايات

الشغل هي القدرة التي يمتلكها الفرد لتدبير طاقته الكامنة في وضعية معينة أو هي فعل الذات داخل 

 .وضعية؛ أي في سياق

 (.90 14رجمة الحسين سبحان ،دس،ص صت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الخالصة 

الحلول لمعظم المشكالت التي تعيق اإلنسان عن أداء العمل،بأحسن جودة واقل جهد واقل تكلفة بحيث 

توفر له الراحة والرضا واألمن والسالمة في شتى الميادين ،وفقا لقدرات اإلنسان وخصائصه الجسمية 

 .... والعلمية والنفسية واالجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 :مقدمة

اإلطار المنهجي من الخطوات األساسية في أي بحث علمي حيث يساعد في تنظيم نتائج الدراسة 

  .   وترتيبها يسهل على القارئ فهم الموضوع واالستفادة من الدراسة على أكمل وجه

 :المنهج المستخدم في البحث -2

المشكلة التي يريد  إلىوالطرق التي يستخدمها الباحث للوصول  األساليبالمنهج هو مجموعة 

 (.94،ص9003محمد صبري فؤاد،)ادراسته

فالمنهج الوصفي يقوم بوصف ما هو قائم وتفسيره وهو يطمح لتحديد العالقة التي توجد بين متغيرات  

إذا حصل الفرد على بعض  ابيعة البحوث الوصفية أسهل من حيث فهمها واستيعابهالظاهرة، وتعتبر ط

المعلومات عن الخطوات المختلفة المتضمنة في بحث من المبحوث إلى جانب مختلف الوسائل 

 هذا ستخدامالا ما يدفعنا و هذ (.40س ص .مصمودي زين الدين، د)  .المستخدمة في جمع البيانات والتعبير عنها

الخصائص من خالل دراسة مدى تناسب الروضة أرغونوميا مع  ارغنومية ألننا بصدد مقاربة  هجالمن

 .في ظل دراسة حالة لروضة أطفال معينة سنوات( 6الى 3)النمائية للطفل من

 :العينة و مجتمع البحث  -2

 :مجتمع البحث -1

 .البواقييتمثل مجتمع الدراسة في جميع روضات األطفال الموزعة على والية أم 

 :عينة الدراسة  -2

تكون ممثلة لكي تكون نتائجها  أنمجتمع الدراسة التي يدرسها الباحث ،ويجب  أنهاتعرف العينة على 

 نومية فإنه من األنسب اختيار حالةو بما أننا بصدد مقاربة أرغو .  (155،ص9004كمال عبد الحميد زيتون ،)دقيقة 

 :ا األساس فقد كانت العينة كالتاليية، و على هذقيق نتائج أكثر موضوعدراسة واحدة لتح



 .روضة وحديقة األطفال بدائرة عين مليلة ومربيات وأولياء األطفال بهذه الروضة 

 : حيث تشتمل هذه الروضة على طاقم عمل يتمثل في 

 .مكتب لمديرة ومكتب السكرتيرة ومكتب المسير المالي :اإلدارة وتشمل على 

 .عمال الحراسة باالضافةالى المربيات+عمال المطبخ+عمال النظافة+عمال المطبخ :العمال

 .مربية 14طفل موزعة على خمس أقسام ،و190وتحتوي الروضة على 

في والية أم البواقي بدائرة عين مليلة  في الفترة الممتدة من شهر جانفي الى شهر ماي :وأجريت الدراسة 

 . 9019لسنة 

 :أدوات جمع البيانات -3

 ، و في هذا البحث استخدمنا المعلومات في البحث الوصفي يتطلب وسائل و أدوات عديدةإن جمع 

وتعرف على أنها الوسيلة للحصول على تفاصيل معلومات دقيقة ومتعمقة تتعلق بحالة :دراسة حالة -

واحدة أو عدد من الحاالت ،والهدف منها هو  الوصول إلى تعميمات خاصة بالوحدات المدروسة سواء 

  (.361،ص2116يعقوب الكندري ،)...نت فرد أو مؤسسة كا

 :الدراسة االستطالعية -

 تساعد الباحث على اإلحاطة التامة بجوانب المشكلة التي يريد دراستها ،وذلك من خالل احتكاكه المباشر  

 بأفراد مجتمع بحثه من اجل تزويده بالمعلومات المناسبة حول الموضوع

      :طالعية الهدف من الدراسة االست-1

 .تحديد وصياغة المشكلة من كل جوانبها 

 .التعرف على متغيرات البحث وحدوده 

 .تحديد فرضيات الدراسة 

 .تساعد في تحديد وسائل جمع البيانات الخاصة بالدراسة ومعلومات عن العينة 



 : االستطالعية الدراسة عينة-9

 روضة وحديقة األطفال بمدينة عين مليلة  في 9019جرت الدراسة االستطالعية في شهرجانفي لعام 

 .والية أم البواقي ،مع مديرة الروضة والسكرتيرة ،والمسير المالي بالروضة ،وبعض المربيات 

 :أدوات الدراسة االستطالعية -3

 استخدمنا المقابلة االستكشافية مع العينة ، مديرة الروضة والسكرتيرة ،والمسير المالي بالروضة ،وبعض 

 بيات،حيث تم تعريفهم واطالعهم على موضوع الدراسة والهدف منها ،وتم طرح مجموعة من المر 

 :األسئلة المفتوحة والعامة شملت  خمس محاور

الجزائري على صفة عامة والمجتمع آراءهم حول ضرورة الروضة في المشاركة في تنمية  المجتمعات ب-1

 .ية والتكيف االجتماعي للطفل وجه الخصوص ،ومدى مساهمة الروضة في تكوين الشخص

 .فعالية الروضة في تحقيق النمو السليم للطفل  -9

 .نجاعة البرنامج الموجه لتعليم الطفل  -3

  .تغطي الوسائل حجم كل األطفال بالروضة -4

معرفتهم بأهمية التجهيز والظروف الفيزيقية بالروضة ودورها األساسي في تحقيق النمو السليم   -5

 .للطفل

 :تحليل نتائج الدراسة االستطالعية -4-4 

 نمو تحقيق  في ودورها األطفال، رياض مرحلة أهمية على االستجابات أكدت كل-1

 .والنفسية واالجتماعية والخلقية والعقلية الجسمية النواحي جميع من األطفال

إلى تطوير ،وأكدت إال أن الروضة تعتمد على برنامج تربوي قديم  بحاجة  معظم االستجابات أشارت -9.

 وكذلك الروضة في التعليم بطرائق التنويع أهمية على

 إال أن..الروضة طفل نمو  عملية فعالية زيادة في يساعد مما التعليمية األنشطة تنويع



بعملية اإلشراف على األطفال بالروضة بحسب  القيام من تمكنهم بدرجة األطفال رياض معلمات تأهيل

مربيات بالروضة لديهن مؤهالت وتكوين عن تربية األطفال ما قبل المدرسة ،يغطي الخبرة لسنوات ،وكل ال

هذا النقص الن المربيات بالتنسيق مع المديرة بمجهودهن الخاص يعملن دائما على التجديد البحث على 

 .نماذج من البرامج المناسبة والمنوعة

الخاصة بالنشاطات ال تغطي احتياجات كما أكدت   االستجابات الوسائل الخاصة باللعب والوسائل -3

سنوات والوسائل 10الى5األطفال الن الجهات المختصة تمنح إدارة الروضة الوسائل الخاصة باللعب كل 

الخاصة بالنشاطات غير كافية فيطلب من كل ولي توفير هذه الوسائل التعليمية باألخص أطفال 

 .سنوات5و4

يزيقية  ونوعية وحجم الوسائل بالروضة ودورها األساسي في معرفتهم بأهمية التجهيز والظروف الف -4

 :تحقيق النمو السليم للطفل كان استجاباتهم كالتالي 

عدم درايتهم بأهمية الجانب ،كما أبدو اهتماما كبيرا للتعرف على هذه الخصائص من اجل أخذها بعين -5

 .االعتبار فيما ما بعد 

 .دراسة النهائية وتم استخدام المالحظة والمقابلة في ال

  -1:المالحظة بالمشاركة

وهي التي يصبح فيها الباحث جزءا مشاركا في الموقف المالحظ والمالحظة بالمشاركة هي إحدى الوسائل 

، وأسلوب الدراسة الحقلية الوصفية، وهي تلك التي تعتمد على قيام الباحث بالمشاركة الفعلية داخل 

شاركة أفراد المجتمع في جميع أنشطتهم المتعددة وأن يبقى قريبا مجتمع البحث وقيام الباحث أيضا بم

وبنيت المالحظة على ،(302-300،ص ص 2116يوسف الكندري، يعقوب.)منهم ، ويشعرهم بالراحة عند تعامله معهم

 :عدة مواضيع

 .مالحظة الظروف العامة للروضة -



 .مالحظة سلوك األطفال -

 .مالحظة أقسام النشاط بالروضة -

 .حظة غرف النوم مال-

 .مالحظة غرف النوم -

 .مالحظة المطبخ والمرافق الصحية 

 .مالحظة الحديقة 

  -2:تعريف المقابلة 

هي تلك األداة التي تستخدم لدراسة سلوك فرد أو أفراد أو الحصول على استجابة لموقف معين، أو أسئلة 

 .( 99،ص 1299خير اهلل عصار،.) اعيمعينة، ولمالحظة النتائج المحسوسة للتفاعل الجماعي واالجتم

 :بنيت كاالتيحيث شملت هذه المرحلة مقابلتين 

األولى مع المربيات والثانية مقابلة استمارة مع أولياء األطفال بالروضة ،شملت المقابلة األولى  ثالثة 

 :وهي محاور

 .الصعوبات التي تواجهنها المربيات داخل الروضة محل الدراسة :المحور األول -

 .أوقات الدوام األنسب في الروضة حسب رأيهن،ولماذا؟وهل وقت دوامهن يناسبهن؟:المحور الثاني -

تعب األطفال ومللهم أثناء القيام بالنشاطات المخصصة لهم ،وماهو سبب التعب : المحور الثالث -

 .والملل

 :وشملت مقابلة االستمارة الثانية محورين كما يلي

 .لحقيقي الذي جعل األولياء يأخذون أوالدهم إلى الروضة، محل الدراسةالسب ا:األول  المحور - 

 ماالذي استفادة  األطفال من هذه الروضة ؟ :المحور الثاني -

 



 

   :خالصة

بسبب الصعوبات التي وجدناها من اجل طلب ترخيص النجاز الدراسة ،أجرينا الدراسة على روضة واحدة 

مستوى والية أم البواقي، نعتقد أن العينة التي شملتها دراستنا  حكومية من أصل روضتين حكوميتين على

تبقى بعيدة عن التمثيل الحقيقي للمجتمع اإلحصائي ككل، وتمثل مجتمع الدراسة و المتمثل في روضة 

 .وحديقة األطفال بعين مليلة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المبحث االول 

 عرض وتحليل نتائج البحث-1

 :الدراسة النهائية -1-1

 (1)رقم :المقابلة 

 :العينة ومجتمع الدراسة 1-2

أننا ارتأينا إلى دراسة موضوعية لحالة روضة األطفال ،مستعملين ارغنوميا ذات غرض تصحيحي  بما

فقد توجب علينا اختيار حالة بعينها ،ومنه فقد كانت عينتنا روضة وحديقة األطفال بدائرة عين مليلة ،

 :ن هذه الروضة من حيث تتكو 

في روضة وحديقة األطفال عين مليلة وقد   9019 -9011شهر مارس للسنة الدراسية جرت المقابلة في

وهو عددهم اإلجمالي مزوعين 14اختيرت بطريقة قصديه ،اشتملت على مجموع المربيات وكان عددهم 

 :التالي كما هو مبين في الجدول

 

  المؤسسة عدد المربيات %

 1 روضة وحديقة األطفال بعين مليلة  14   122

 المجموع 14 122

 .يمثل توزيع أفراد العينة في الروضة محل الدراسة : ( 2)جدول رقم                         

 :عرض وتحليل نتائج الدراسة النهائية3 -2

وفحصها و   بعد أن تم استرجاع كتابة االستجابات التي وزعت على المربيات أفراد عينة الدراسة ،

تحليلها معتمدين في ذلك على تقنية تحليل المحتوى للموضوع،وهو عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من 

اجل الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب االتصال ،وهو يقتصر على وصف الظاهرة 



حيث تم تبويب استجابات أفراد  (صمحمد عمر المدخلي ،دس،د.)وما قاله اإلنسان أو كتبه دون اللجوء إلى تأويل 

قمنا بعد ذلك بحساب تكرارات إجابات األفراد و نسبها المئوية داخل كل . العينة في شكل محاور رئيسية

 .محور، حيث اعتمدنا على أسئلة مفتوحة 

 :و فيما يلي عرض لنتائج تحليل األسئلة

 األسئلة  التكرار %

 1 لروضة ؟ماهي الصعوبات التي تعترضك في ا 14 122

ما هي أوقات الدوام األنسب في الروضة ؟  14 122

 ولماذا؟وهل وقت دوامك يناسبك؟

2 

هل يتعب األطفال ويملون أثناء اللعب أو القيام  14 122

 بالنشاطات الخاصة بهم ؟ولماذا؟

3 

 المجموع 14 122

 اور الخاصة بالمربياتاستجابات أفراد العينة على المح:   (3) جدول رقم                     

 : تحليل استجابات أفراد العينة على المحور األول      -

 السؤال التكرار %

 ماهي الصعوبات التي تعترضك في الروضة ؟ 14 122

 المجموع 14 122

 .استجابات أفراد العينة على المحور األول : (4)جدول رقم                              



حول الصعوبات بالروضة والتي تمثلت في نقص %100ت متطابقة  للمربيات بنسبة  كانت كل االستجابا

اإلمكانيات ،وخاصة األلعاب ووسائل تعليم الطفل ،وكذلك نقص في عدد المربيات مقارنة مع عدد 

 األطفال الذي يعتبر كبيرا حسبهن ،

يعملن مع أطفال في مستوى سنوات بحسب استجابتهن فهما  5وخاصة   المربيتين التين يشرفن على قسم 

والثاني  ، لغةي له برنامج خاص وكتابين األول لالتحضيري ويجدن صعوبة في تعليمهم الن قسم التحضير 

  .لتربية الرياضية ل

طفل وطفلة فهما يقمن بإجالس  39، وعدد األطفال .......باالظافة إلى كراسة التخطيط وكراسة الخط 

تطيلة فهما تريان إنها تعيق عملهن ،باإلضافة إن كل قسم يحوي األطفال كل مجموعة في طاولة مس

 .سنوات به مربيتين الثالثة خرجت تقاعد ولم يتم توظيف بديلة لها  5ثالث مربيات إال قسم 

 :حيث يقمن بالتنسيق مع المديرة  وأيضا األولياء لمحاولة تدارك هذه النقائص  باجتهاد منهم كالتالي 

 .سنوات  5و 4اء لوازم تعلم الطفل وخاصة  بالنسبة ألطفال يطلب من األولياء شر  -

 .يحضر األطفال ألعابهم الخاصة إذا أراد أولياءهم ثم يرجعونها حين عودتهم  -

 .تقوم المربيات بصنع العاب من الصوف  والخشب واألوراق لتغطية نقص األلعاب  -

 

 

  :تحليل استجابات أفراد العينة على المحور الثاني- 

 السؤال رارالتك %

 ماهي أوقات الدوام األنسب في الروضة؟ ولماذا؟ 14 122

 وهل وقت دوامك يناسبك ؟

 المجموع 14 122



 . استجابات أفراد العينة على المحور الثاني: (5)جدول رقم                              

بان الفترة الصباحية هي  %100بالنسبة ألوقات الدوام األنسب للعمل كانت استجابت المربيات بنسبة 

منهن %50انسب فترة ،الن فتر تتميز بالنشاط والحيوية لكل من األطفال والمربيات ،وكانت استجابات 

 م أوقات الدوام  من قبل اإلدارة النظر في تقسي أعادتمنهن يفضلن %50أن وقت دوامهن يناسبهن ، أما 

 :تحليل استجابات أفراد العينة على المحور الثالث-

 السؤال التكرار %

هل يتعب ويمل األطفال أثناء القيام بالنشاطات الخاصة  9 57.14

 4 28.57 بهم؟

14.28 9 

 المجموع 14 122

 .استجابات أفراد العينة على المحور الثالث : (6)جدول رقم                                 

وارجعوا السبب إلى الروتين وطول فترة   بان األطفال يحسون بالتعب %59كانت االستجابات بنسبة 

من االستجابات نفت تعب األطفال ومللهم ألنهن ينوعن في األنشطة  %99النشاط ،أما نسبة  أواللعب 

أرجعت تعب وملل األطفال إلى النسبية ،الن حسبهن نادرا ما يتعب األطفال  %14واأللعاب ،ونسبة 

 .لكنه يحبذ نشاطا أخر في نفس الوقت وأيضا فالطفل قد يمل لعبا أو نشاطا معينا 

 (:2)المقابلة رقم   -2

 :وهي عبارة عن مقابلة استمارة

 :العينة ومجتمع الدراسة 2-1



في روضة   9019 -9011شهر مارس وبداية شهر افريل للسنة الدراسيةجرت المقابلة في نهاية 

مجموعة من أولياء األطفال وحديقة األطفال عين مليلة وقد اختيرت بطريقة قصديه ،اشتملت على 

 :ولي موزعين كما هو مبين في الجدول التالي195ولي من أصل  50بالروضة كان عددهم 

  المؤسسة األولياءعدد  %

 1 روضة وحديقة األطفال بعين مليلة  49   122

 المجموع 42 122

 .لروضة محل الدراسة يمثل توزيع أفراد العينة في ا: ( 7)جدول رقم                            

 :عرض وتحليل نتائج الدراسة النهائية2-2

وقمنا بجمع االستجابات التي وزعت على األولياء أفراد ( 50)استمارة مقابلة من أصل (49)تم استرجاع  

عينة الدراسة ،  وفحصها و تحليلها معتمدين في ذلك على تقنية تحليل المحتوى للموضوع حيث تم ذكره 

 .سابقا 

قمنا بعد ذلك بحساب تكرارات إجابات األفراد . م تبويب استجابات أفراد العينة في شكل محاور رئيسيةت و 

فيما يلي عرض لنتائج تحليل و  و نسبها المئوية داخل كل محور، حيث اعتمدنا على أسئلة مفتوحة

 :األسئلة

 :األول محورليل استجابات أفراد العينة للتح-

 السؤال التكرار %

62.24 

 

ما هو السبب الحقيقي الذي جعلكم تأخذون ابنكم  92

 لروضة وحديقة األطفال عين مليلة ؟

2 



32.25 13   3 

 المجموع 42 122

 .االول محوراستجابات أفراد العينة لل:   (8 )جدول رقم                                       

الهم بالروضة هو بان الزوجة يضعون أطفالسبب الذي جعل األولياء   %62كانت االستجابات بنسبة 

 .من اجل تعلم واندماج الطفل ومصاحبته ألطفال في سنه  %30.52،ونسبة تعم

 : الثاني محورليل استجابات أفراد العينة للتح-

 السؤال التكرار %

هل استفاد طفلكم منذ دخوله الروضة ؟وماذا استفاد  49 122

 ابنكم ؟

 المجموع 42 122

 .استجابات أفراد العينة للسؤال الثاني : (2)جدول رقم                                     

بان األطفال استفادوا أشياء كثيرة مقرنة قبل دخولهم الروضة ،ومن  %100كانت االستجابات بنسبة 

 :األمور التي استفادتها األطفال حسب استجابات األولياء ما يلي 

 .ي المنزل تحلم النظام كترتيب األشياء ف -

 .النظافة  مثال عدم رمي األوساخ على األرض  الذهاب إلى الحمام  -

 .تعلم بعض اآلداب كإلقاء التحية ،البسملة والدعاء قبل الطعام وبعده االستئذان  -

 .حفظ  آيات قرآنية وأناشيد ،معلومات حول الرسول واإلسالم  -

 .تعلم األلوان واألشكال واألرقام  -

 .لحواس الخمس باإلنسان وحمد اهلل على هذه النعمة تعلم الحروف ،تعلم ا -



 .تعلم فصول السنة واأليام واألشهر  -

 .قصص وحكايات  -

 .........ا تتكون األسرة تعلم مم -

 

 

  :المالحظة بالمشاركة - 3

معايير البناء والتجهيز في الروضة التي تتناسب والنمو النفسو اجتماعيوالمعرفي والحسي 3-1

 :للطفلوالحركي واللغوي 

 التجهيز المقترح ما يجب أن يكون في تجهيز الروضة

 .بعيد عن الضوضاء -

 .قريب من تجمع سكاني -

 .بعيد عن الشوارع الرئيسية -

 .يتصف بالهواء النقي،يحيط بها األشجار -

 .االعتماد على األدوار األرضية التي ال تتطلب صعود األطفال الساللم -

 حجم الروضة

 شكل الروضة

 الروضة موقع

قسم اإلدارة،أقسام النشاط،قاعة مفروشة بالسجاد،المطبخ،حديقة الروضة،قسم  -

 .المرافق الصحية،قسم المسرح والتمثيل والحفالت

 

 مكونات الروضة



 .تجهيزات خاصة باألمن والسالمة من مخاطر الحريق والمخاطر الطبيعية -

 .أن تكون القاعات خالية من التربة والغبار -

 .ن تهوية مستمرة للغرفتأمي -

تجنب جلب األلعاب المصنوعة من المواد السامة كالبالستيك الرديء أو  -

 .الرصاص أو التي تحتوي على أطراف حادة ،وابعد المواد الخطيرة كالمنظفات

 .مراقبة األسالك الكهربائية، وعوازل لمأخذ الكهرباء -

 .أرضيات مفروشة بالسجاد لتحمي الطفل من االنزالق -

 . المعلقات واأللواح يجب أن تكون خفيفة الوزن -

 قسم اإلدارة

 .ألعاب الرمل -. أدوات الرسم والتلوين  -

 .مكعبات التركيب -. ألعاب الماء -

 .عجينة الشكل -. الكرتون وأجهزة القص -

 .قصص مصورة وملونة ضمن مكتبات -

 .القريصات والخشيبات -. كراسي كافية وخفيفة الوزن -

 .أدوات اللغة –. لعاب و أدوات المنزلأ -

 .أجهزة سمعية بصرية ،وأجهزة عرض  -

 .مجسمات بشكل الفواكه والخضر واألشياء ليتعرف عليها الطفل -

 أقسام النشاط

 يوضح المعيار النموذجي لروضة األطفال ( 12)جدول رقم                                            

 ( 961-959، ص ص 9001رانية صاصيال ،) 

.)www.damascuniversit.edu( 

 

 

http://www.damascuniversit.edu/


 

 

 :الدراسة األرغونومية 3-2

 :تحديد الهدف :1

سنوات دراسة ميدانية بروضة وحديقة  6إلى  3الروضة لخصائص مرحلة نمو األطفال من تناسب مدى  

- عين مليلة -األطفال

  :حول الروضةجمع البيانات  :2

 :الظروف العامة للمكان  -أ

 . ²م 9400: تقدر مساحة الروضة بـ: حجم الروضة  - 

 .مربع: شكل الروضة -

 .ال تسمع أصوات وضجيج من خارج الروضة -   موقع الروضة -

 .تتموقع داخل تجمع سكاني وسط عمارات سكانية  -                    

  .متر تقريبا 300ع يبعد بـ أقرب شار  -                   

 .ال توجد روائح كريهة استعمال مواد ومعطرات التنظيف -                    

 الروضة تحتوي على طابقين  -                    

 .طابق سفلي  -                                

 .طابق علوي  -                                

 توجد مطفأة حديقة في كل أقسام الروضة ،وفي المطبخ، وتوجد واحدة -       وسائل الوقاية

 في الرواق الذي يتوسط مكتب السكرتيرة ومكتب المديرة ومدخل المطبخ              واألمن 

 واألروقة المؤدية إلى األقسام بالطابق السفلي                      



 

من الغبار واألتربة المالحظة بالعين المجردة ،ألن عامالت النظافة القاعات خالية  -:              الغبار

 .        تقمن                        بالتنظيف بانتظام كل صباح باستخدام مواد التنظيف

                     ال توجد روائح كريهة ألن المربيات يفتحن األبواب والنوافذ وخاصة في -    التهوية

 .الفترة الصباحية فالغرف تطل على الحديقة                     

المآخذ الكهربائية واألسالك الكهربائية معزولة وهي مغطاة بالخزائن الخشبية لكي ال يراها -          

 .                                                               الطفل

األرضية . والمربيات الوزن من الورق الملون من صنع األطفالالمعلقات واأللواح كلها خفيفة -          

 .مفروشة

                      

 .مكعبات التركيب  -

 .دمى وسيارات صغيرة باأللوان ودرجات من البالستيك

دمى من الصوف متوسطة الحجم ألعاب وأدوات المنزل 

 .للبنات

أقسام  :وسائل خاصة باللعب توجد -

 النشاط

 .وخشيباتقريصات  -

 .أدوات الرسم والتلوين -العجينة للتشكيل ، -

 .الكرتون وأجهزة القص -

 5قصص مصورة وملونة ، كتب وكراسات تخطيط لقسم  -

 سنوات 

 .عند الحاجة  األقسامجهاز سمعي واحد لكل -

  وسائل خاصة بالتعلم -



جهاز تلفاز واحد في قاعة اإلنتظارمن النوع الحديث شكل  -

 سم 130بارتفاع  سم معلق على الجدار 40على90مستطيل 

سجادتين في غرفة النوم وسجادتين في غرفة النشاط بالنسبة لكل الغرف : تجد كل القاعات مفروشة  -

 .بالروضة

مفارش 

 للجلوس 

كل الروضة ملونة باللون الوردي الفاتح ، مزينة برسومات وأشكال مختلفة األلوان من صنع المربيات  -

 ...(الرسومات أشكال لحيوانات ،فواكه وخضر، )واألطفال 

المعايير 

 الجمالية

قاعة .يوجد قسم للمسرح لكنه غير مجهز بالتجهيزات تستخدم إال في حفالت ومناسبات معينة  -

 المسرح متوفرة ولكنها فارغة ،تجهزاال في الحفالت حسب قول العمال بالروضة    

قسم 

 المسرح 

غرفة  . نة ولكنها خالية من المعدات والممرضة يوجد بالغرفة سرير وخزا -

 التمريض

قسم  .أيضا المكتب متوفر لكن الطبيب غير موجود -

الطبيب 

 النفسي 

 .كل قسم به أربع مرافق ومغسلة واحدة بحنفيتين -

...( منشفة ، فرشاة، معجون ) ركن به رفوف توجد به محفظة حمام صغيرة لكل طفل بها لوازمه -

 .عليها اسمه ولكل محفظة

سم بكل المرافق وهي مفتوحة  1.90أبواب سهلة الفتح غير قابلة للغلق التام وتوجد نافذة بارتفاع  -

 .على الدوام تطل على الحديقة

قسم 

المرافق 

 الصحية 



 .في كل قسم تقوم مربية باإلشراف على نظافة األطفال -

جزء ) صينية أكل مقسمة إلى أجزاء المطبخ متوفر على مغسلة وبراد وأواني بحيث لكل طفل  -

 .وكأس وملعقة...( للسلطة،وجزء للشربة 

 .غراف+ أدوات الطهي،وتوزيع األكل في صحون كبيرة للتقديم -

 3سنوات و 3) كراسي بالستيكية بعدد أطفال ، بحيث يتم إطعام األطفال باألقسام + طاوالت 9 -

 .   والنصف يطعمون في غرفة النشاطسنوات وقسم العامين  4و 5، ثم قسم ( سنوات ونصف

المطبخ 

 وقسم الطعام

 

 غرفة النوم .تتوفر على أسرة وأغطية وفرشة كافية لعدد األطفال وسنهم -

 .مساحة خضراء واسعة بمساحة مغروسة بها األشجار بكامل الحديقة -

 .ألعاب التزحلق والتأرجح غير كافية بحيث توجد واحدة فقط -

 ...(. قط) أليفة ال توجد حيوانات -

حديقة 

 الروضة

قسم البيئة  .غير متوفرة -

 والعلوم

مشارب  . غير متوفرة -

 المياه

   

 

 .يمثل الظروف العامة للروضة محل الدراسة( 11) جدول رقم                                      

 :العرض العام للنتائج _3

ضة مكان الدراسة نحدد االيجابيات والسلبيات ،وفقا من خالل تحليلنا للمالحظة التي طبقت على الرو 

 : كاألتيفي الجانب النظري للدراسة  إليهللمعيار النموذجي للروضة معتمدين على ما تطرقنا 



 :االيجابيات في الروضة 1_3

 نوضحها أن ارتأينا اآلخرتتوفر فيها بعض المعايير كما تفتقد للبعض  

 :لينا مناقشة النتائج فيما بعدفي شكل ايجابيات وسلبيات لتسهل ع 

 عندما نكون داخل الروضة  ال نسمع أصوات وضجي- 

 .                            توجد الروضة  داخل تجمع سكاني وسط عمارات سكانية  -

 .                  بعيدة عن االزدحام ،وبعيدة عن الشوارع  - 

 .ت التنظيفال توجد روائح كريهة استعمال مواد ومعطرا - 

 : واألمنبالنسبة لوسائل الوقاية 

يتوفر بالروضة  مطفأة حريق في كل أقسام الروضة ،وفي المطبخ، وتوجد في الرواق الذي يتوسط -

 .مكتب السكرتيرة ومكتب المديرة ومدخل المطبخ واألروقة المؤدية إلى األقسام بالطابق السفلي

 .لورق الملون من صنع األطفالالمعلقات واأللواح كلها خفيفة الوزن من ا-

 عامالت النظافة تقمن بالتنظيف بانتظام  المجردة ألنالقاعات خالية من الغبار واألتربة المالحظة بالعين 

 

 .في قاعة النوم  نوسجادتيفي قاعة النشاط  نسجادتيكل القاعات جزء منها مفروش بالسجاد ،-

 

 :التهوية 

روائح كريهة ،الن الغرف تطل على الحديقة وتتوفر على نوافذ كافية عندما نتواجد بالروضة ال نشم   -

 .عامالت النظافة ينظفن بانتظام باستعمال مواد التنظيف  وأيضاللتهوية ،

 :المعايير الجمالية 

 



كل الروضة ملونة باللون الوردي الفاتح ، مزينة برسومات وأشكال مختلفة األلوان من صنع المربيات  -

 ...(رسومات أشكال لحيوانات ،فواكه وخضر،ال) واألطفال 

 .وطولهم، فكل قسم يحوي أربع مرافق ومغسلة واحدة بحنفيتين األطفالمالئمة لعدد  المرافق الصحية-

منشفة ، فرشاة، معجون ) تتوفر على ركن به رفوف توجد به محفظة حمام صغيرة لكل طفل بها لوازمه-

 .ولكل محفظة عليها اسمه...( 

سم بكل المرافق وهي مفتوحة على  1.90هلة الفتح غير قابلة للغلق التام وتوجد نافذة بارتفاع أبواب س -

 .الدوام تطل على الحديقة

 .في كل قسم تقوم مربية باإلشراف على نظافة األطفال -

 .تتوفر على كل المعايير المذكورة سابقا في الجدول  المطبخ وغرف النوم

 :السلبيات في الروضة 3-2

 . الروضة تحتوي على طابقين طابق سفل وطابق علوي  - 

 .الخشبية لكي ال يراها الطفلزائن المآخذ الكهربائية واألسالك الكهربائية معزولة وهي مغطاة بالخ- 

 .ال تتوفر الروضة على طبيب وممرضة - 

 . ال تتوفر الروضة على طبيب نفسي - 

 أليفةعلى حيوانات  روال تتوفعدا لعبة تزحلق واحدة ،ما  لألطفالحديقة الروضة ال تتوفر على العاب -

 . األطفالووسائل البيئة والعلوم ومشارب المياه  ليستفيد منها 

 : دراسة الوسائل-4

سم و  6.00على  -9.00: بالنسبة للمساحة واالرتفاع بالنسبة لكل قاعات النشاط نفسها بحيث تقدر بـ

 طول وعرض 166على360من حيث االرتفاع وجنينة  9.20

 



 الغرف .سنوات ونصف 3سنوات و  3قاعة النشاط الخاصة بقسم 

 سم  1.99على  9.99سجادتين مفروشتين على األرض  -

 .سم من البالستيك ملونة 30سم وعرض  40الكراسي  بعدد األطفال بارتفاع -

 سم  60سم وارتفاعها  1.90طاوالت بشكل نصف دائرة قطرها  4 -

سم تحوي  19على  36درج ،  19سم بها  60على  1.90 خزانتين من الخشب -

حفاظات ومناشف األطفال ، في الجهة السفلية وفوقها ، وفي الجزء الباقي منها 

توضع ألعاب األطفال خشيبات ،قريصات ، ألوان مائية أقالم التلوين وكراسات التلوين 

ات غير صفحات  بها رسومات ألشكال وبيوت وحيوان 10سم ب  9على  16بحجم 

 ملونة                          

رسومات معلقة على الحائط مثل األلوان ،األرقام األسرة ،صورة للبيت ،ورجل  -  

 ...(  الثلج 

 الوسائل 

 .يعطى للطفل ورقة وقلم وألوان ويطلب منه رسم شكل من طلب المربية: الرسم  -

 .التشكيل بالعجينة أي شكل يرغب به األطفال -

 .يل جسم إنسان أو بيت بالقريصات والخشيبات تشك -

تقص المربية أمام األطفال باألوراق الملونة أشكال بيت بعدد األطفال وتطلب منه  -

 .إلصاق أجزاءه على ورقة بكراس الرسم

 .تقوم المربية بالغناء وتطلب منها الترديد معها حتى يحفظ األطفال األغاني -

 ...(سورة الفاتحة،سورة الناس،سورة اإلخالص)  تحفظهم القرآن السور الصغيرة -

 .تحفظهم أدعية  الصباح والمساء واألكل وبعض األذكار ويقومون بترديدها -

 النشاط 

 



سنوات 3و 3يوضح دراسة الوسائل بقاعة النشاط الخاصة باطفال في سن ( 12) جدول رقم           

 .ونصف

 :عرض النتائج حسب متغيرات البحث --5

الكراسي والطاوالت  أنسنوات ونصف نجد 3و 3 بأطفالل مالحظتنا لقاعة النشاط الخاصة من خال

مالئمة من حيث الشكل والحجم والوزن ،مقارنة لوزن وطول الطفل في هذه المرحلة حيث يصل معدل 

 للمساحة فهي اقل من المعيار النموذجي فعندما حسبنا مساحة ةبالنسب أماكغ، 14سم والوزن  91الطول 

طفل فالمساحة المقدرة للعب الطفل تقدر (39الى 35)اللذي يقدر ب  األطفالالقاعة وقسمناها على عدد 

متر مكعب على 9.3)لكل طفل تقدر ب  األزمة،والمساحة (متر مكعب للطفل الواحد 1.39-1.95:)ب

 .في القسم الواحد  األطفالنالحظ كثرة عدد  وأيضا(. األقل

والقصص ،وحفظ  واألناشيدوالتلوين  مكالرسالمرحلة العمرية عبارة عن فنون  النشاطات المعتمدة في هذه

المتوفرة وتترك الحرية  األلعابعلى السجاد وتقدم لهم  األطفالاللعب بحيث يجلس  وأيضا، قرآنية آيات

 األلعابمعظم فترة اللعب يتشاجرون من اجل هذه  األطفالفي اللعب ولكن من حالل مالحظتنا نجد 

 ...(طفالن والبقية تشاجر من اجل اخذ السيارة من زميلهم  يأخذهاسيارتان فقط  مثال)

 .سنوات القاعة نفس الحجم والشكل  5و 4غرفة النشاط الخاصة باألطفال في سن  -2

 الغرفة سنوات 5و 4قاعة النشاط الخاصة باألطفال في سن 

 .سنوات 3قسم  الكراسي من البالستيك بنفس الشكل والحجم السابق ذكره في -

، .طاوالت مع بعضها وتغطيتها 4سم يتم لصق  60على  110الطاوالت بشكل مضلع  -

 .ويوضع عليها األشكال التي يصنعها األطفال مع المعلمة

 .لألطفال لالستماع إلى األغاني واألناشيد يديجهاز سمعي كاسات وس -

ت تثبت به كلها واالختالف سنوا 5و 4خزائن بها أدوات األطفال بحيث أدوات أطفال  3 -

 الوسائل



سنوات ، بحيث هم في سن التحضيري تقوم المربية بتدريسهم من  5فقط بالنسبة ألطفال 

 .خالل كتابين لسنة التحضيري  حسب البرنامج المطبق في مدارس التحضيري

 .كراسات الرسم والتلوين -

 .كراسات التخطيط واألرقام -

 .تعلم الحروف وكتابتها -

 .ام وكتاباتهاتعلم األرق -

 .تعلم عدد األيام واألشهر  -

 .تعلم الفصول -

 .تعلم األشكال ونوعها -

 .تعلم ألوان الطيف -

 .التشكيل والتلوين -

 .حفظ آيات وأدعية قرآنية -

 . تقص عليهم المربية قصص -

 .تعلمهم النظافة ووسائل النظافة كالصابون والماء -

 .تعلمهم لبس األحذية والمعاطف -

لمهم بعض آداب األكل والمعاملة كالتحية والبسملة والدعاء قبل األكل والحمد بعد تع -

 .األكل، وتشميت العاطس واالستئذان قبل الوقوف أو االستراحة

 ...تعلمهم الفصول ونوع الخضر والفواكه -

 .  تعرفهم األسرة ومما تتكون بشكل مبسط ليفهمه األطفال -



 ,بالروضسنوات  5و 4في سن  باألطفاليوضح دراسة الوسائل الخاصة  (13)رقم  جدول        

 .راسةالد لمح

 :سنوات 4و 5تحليل غرفة النشاط الخاصة بقسم-9

في البرنامج حيث ( سنوات ونصف  3و 3) ألطفالنجد االختالف بينها وبين قاعة النشاط 

 بأقلالمربية بحيث تعلمهم  جتهاداسنوات فب 4 أطفال أمايعتمد في تدريسهم برنامج التحضيري ،

 .الرسم والتلوين إلى باإلضافة واألرقام لألشكالتوسع ودون كتب اعتمادا على كراسات التخطيط 

التحضيري ،بحيث تعيق المربية في  ألطفالكراسي والطاوالت فهي غير مناسبة وفيما يخص ال

 12وزنه حوالي سم ،و  111) إلىالطفل يصل طوله  أنتعليمهم في طاوالت جماعية ،حيث 

 (.كغ90 إلى

 .غرفة المرافق الصحية اخترنا غرفة واحدة الن كل الغرف متطابقة -3

 

 

 الغرفة المرافق الصحية

 الحجم  سم  990على  400

سم، خزانة في كل من 99مغسلة بحنفيتين بارتفاع + سم30مرافق في كل قسم بارتفاع  4 -

بها حقيبة صغيرة الحجم وكأس من  سنوات 5و 4المرافق بالطابق العلوي لألطفال 

 ...( .منشفة،وفرشاة ومعجون،) البالستيك به مستلزمات األطفال من 

في كل مرفق به باب سهل الفتح غير قابل للغلق التام به نافذة تطل عل الحديقة وهي   -

 .مفتوحة على الدوام

 الوسائل

ل وبعد النوم في شكل تأخذ المربية األطفال الذين يريدون االستراحة وخصوصا قب -  النشاط



 .مجموعة تلوى األخرى وتشرف على نظافتهم

 يوضح دراسة الوسائل بالمرافق الصحية في الروضة محل الدراسة (  14) رقم  جدول              

 :تحليل غرفة المرافق الصحية -3

مرفق واحد لكل  نجدها مالئمة للطفل من حيت االتساع وتوفر المرافق حسب دفتر الشروط الجزائري

سم مفتوحة على الدوام تطل 190سهلة الفتح نحو الخارج ،كل المرافق بها نافذة بارتفاع  األبوابطفل ،15

 .على الحديقة 

 سم ،تعيق الطفل في اعتماده على النظافة  99 إلىمرتفعة تصل  ألنها لألطفال ةمالئمالمغسلة غير 

 .الفردية 

 .تتناوب المربيات  الاألطفوجود مشرفة دائمة على نظافة 

 

 

 

 :غرفة المطبخ-4

 الغرفة المطبخ

 الحجم  سم  920سم ارتفاع  950على  103

 سم   55سم وارتفاع  29على  199طاوالت بطول 9 -

 .سم  30على  40كراسي بالستيكية ملونة  -

 سم  10مالعق صغيرة الحجم   -

 .سم  6سم وقطر  10كأس بارتفاع  

سم ألنواع األكل، السلطة والشربة الخبز ،نوع من  90على  40صينية أكل مجزأة  -

 الوسائل



 ...العجائن كالمعكرونة

تقوم الطباخات عندما يتم االتصال بهم عند تجهيز الغداء لألطفال، وتقوم المربيات  -

ذا لم يشبع أحدهم تهتم بإضافة األكل له  بإحضار األطفال من القسم ومراقبتهم أثناء األكل وا 

 ن العامالت بالمطبخ وهكذاوتطلب م

 النشاط

 رفة المطبخ بالروضة محل الدراسة يوضح دراسة الوسائل في غ( 15) جدول رقم                   

 :تحليل غرفة المطبخ -4

 .السابقة الذكر  الجوانبنجدها تستوفي كل المعايير فهي مالئمة من كل 

 .ة غرفة النوم الن الغرف متشابهة اخترنا غرفة واحد-5

 الغرفة قاعة النوم

 الحجم  سم  566على  956

على  134سم  أسرة من الخشب بعدد األطفال  199على  999كل غرفة بها سجادتين  -

 .سنوات ونصف 3و 3سم بالنسبة لألطفال  90سم ارتفاع  69

 .سم  60على  130الفراش بطول  -

 .سم  90على  160البطانية  -

 .سم  90على  46الوسادة  -

 سم  95على  150طاء الفراش غ-

ذا لم تكفي األسرة يوضع الفراش على السجاد وينام األطفال  .وا 

سم وارتفاع  90على  140سنوات فاألسرة من الحديد ملونة باألبيض  5و 4أما أطفال  -

 سم  90

 الوسائل



في كل مرفق به باب سهل الفتح غير قابل للغلق التام به نافذة تطل عل الحديقة وهي   -

 .لى الدواممفتوحة ع

تأخذ المربية األطفال الذين يريدون االستراحة وخصوصا قبل وبعد النوم في شكل  -

 .مجموعة تلوى األخرى وتشرف على نظافتهم

 النشاط

 .يوضح دراسة الوسائل الخاصة بغرفة النوم (16) جدول رقم                                        

 :تحليل غرفة النوم -5

 ةواإلضاءحيث التجهيز  نم الذكرجدها تستوفي كل المعايير فهي مالئمة من كل الجانب السابقة ن

 .والهدوء 

 

 

  :العمل ومدتها أوقات:دراسة طرق العمل -6
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11:30 

09:00

-

10:00 



يتفرجون 

على 

التلفاز 

طيور 

 الجنة

حتى 

قدوم 

 .أولياءهم

أناشيد 

وقراءة 

 إكمالقرآن،

نشاطات 

الصباح 

لم  إذا

تكمل 

بالنسبة 

 لاألطف

 سنوات 5

وجبة 

المساء 

 حليب

: نشاطات غداء نـــوم وراحة نظافة

يقرؤون أدعية 

الصباح 

مرددين على 

المربية،ثم 

ينشدون 

 .أناشيد

تقص عليهم 

 .قصص 

 األرقامتعلم 

 واألشكال،

،تعلم مواألحجا

الخطوط 

 ....والحروف

: لعب 

يلعبون 

بالدمى 

واأللعاب 

كمكعبا

ت 

التركيب،

رياضة 

كتحريك 

 ديياأل

 واألرجل

يوضح دراسة طرق العمل في الروضة محل ( 17)ل رقم جدو                                    

 .الدراسة 

 (:تحليل الوقت )تحليل طرق العمل -6

خروجه من   إلىالتي يقوم بها الطفل منذ دخوله  األعماللكل من خالل تحليل الوقت المخصص 

 :الروضة ،قمن بتحديد كل مرحلة كما يلي 



نالحظ من خالل الجدول أن وقت النشاط ووقت اللعب متساوي الوقت ساعتين لكل نشاط الن اللعب يعد 

ساعة ونصف ،أما نشاطا أيضا ووقت النوم أكثر منهما بنصف ساعة ،أما وقت األكل فمدته اقل وقته 

 .وقت النظافة واالنتظار وقتها نصف ساعة لكل منهما

ون خالل ما سبق نجد أن الطفل  يقوم في هذه الروضة باللعب والنشاط لفترة أكثر من فترة الراحة ،وهذا 

ما يتناسب مع الحاجات النمائية للطفل حسب االتجاهات الفكرية السابقة الذكر في الجانب النظري ،الذي 

له آثار إيجابية من الناحية الجسمية واالنفعالية والعقلية، واالجتماعية للطفل ذلك ز على اللعب و يرك

دراك العالقات بين السبب  طريق الحركة واللعب تنمو أعضاء الجسم ،ويتعلم الطفل حب االستطالع ،وا 

ه لألدوار،والذي سيقوم والنتيجة من خالل اللعب،وجماعة الرفاق والذي يؤدي بدوره إلى نمو مداركه،وفهم

به حقيقة في المجتمع،لذلك يوصي المربون االهتمام بأنواع المثيرات التي تقدم للطفل،ونوعية األلعاب 

 .،وكذلك بيئة اللعب نفسها لها آثار على التنشئة االجتماعية وسلوكه أثناء مراهقته ورشده

 :مناقشة الفرضيات -3

 :الفرضية األولى 

 .ي الحركي ألطفال الروضة محل الدراسة مدى تحقق النمو الحس

 :من خالل تحليلنا للنتائج نجد أن 

مرحلة النمو الحسي الحركي تعتمد أساسا على اللعب ،فالطفل في هذه المرحلة يميل إلى اللعب الذي 

قدرته على النشاط العضلي ،بحيث ال يحب الجلوس  فز والتسلق وتبرز عند الطفل يتطلب الحركة والق

 ألساسلى الحركة ،ولكن الروضة تنقصها أهم الوسائل لتنمية هذا الجانب لدى الطفل بحيث تفتقر ويميل إ

 : اإلمكانيات التي تحقق نمو الجانب الحسي الحركي للطفل والمتمثلة في 

 نقص األلعاب داخل قاعة النشاط -

 .ة بالطفل الخاص وفيما يخص الحديقة فهي تفتقر لكل األلعاب-



طفال مما يعيق حرية األطفال في اللعب بحرية وبالتالي المساحة المخصصة للعب كل ارتفاع عدد األ-

 (.متر مكعب 2.3)الطفل أصبحت اقل  من المعيار المطلوب اقل من 

للطفل ولكن ورغم النقائص كيفت الروضة تحقق النمو  يتحقق تكيف للنمو الحرك مومما سبق فالروضة ل

لهم منذ دخولهم الروضة ،أن اابات أولياء األطفال حول استفادة أطفالحسي للطفل وهذا حسب تحليل استج

 .أطفالهم اصبحو قادرين على تمييز األلوان واألشكال واألصوات 

ق يتحقنسبيا لالروضة  جل الوسائل تكيفت أن الروضة رغم النقائص من حيث توفير :فنستنتج مما سبق 

 .النمو الحسي للطفل 

 :الفرضية الثانية 

 :اللغوي النمو -

يمثل جزءا من هاما من النمو العقلي فاللغة مرتبطة بالتفكير فكثرة الخبرات وتنوعها تساعد على نمو 

اللغوي وبالتالي سرعة فهمه للعالم المحيط والتي تصور له مجتمعه المنزلي المنزلي الصغير التمثل في 

ل تحليل استجابات األولياء حول األسرة ،البيئة ،فالروضة تكيف هذا الجانب من النمو للطفل من خال

 استفادة أطفالها ،وتحليل المالحظة بحيث المربيات تعتمد في تعليم األطفال على قراء ة القران واألناشيد

 .تحقيق نمو هذا الجانب  هذا ماساعد في.بشكل مستمر من خالل التكرار  والتنويع  وحكي القصص

 :الفرضية الثالثة 

 :النمو العقلي

أصبح األولياء حول ما استفاده أطفالهم من الروضة وحسب ما الحظناه  تالستجابا حليلنامن خالل ت

اللغوي يمثل النمو العقلي  التشابه،وبما أن النمو ا  الطفل قادرا على تمييز األشكال  واألحجام وأوجه

 .لتحقيق هذا الجانب من النمو نسبيا فالروضة تتناسب  

 



 :الفرضية الرابعة 

 :سو اجتماعي النمو النف

على النمو النفسي والعكس صحيح ،فالروضة هنا تحقق جانبا من النمو النفسي من  لالحب يساعد الطف

خالل التحليل السابق للمالحظة والمقابلة فاألطفال يحبون المجئ إلى الروضة باستمرار من خالل سؤالنا 

 .ال بحب لألطفال وأولياءهم ،ومن خالل مالحظتنا فالمربيات تعاملن األطف

 :النمو النفسي 

بحيث ينتقل الطفل من التمركز حول الذات إلى التفاعل االجتماعي ،فالنمو النفسي مرتبط بالنمو 

االجتماعي ومن خالل تحليلنا للمقابلة والمالحظة  فالمربيات يستخدمن األسلوب الجماعي في اللعب 

زمالئهم إذا غاب بعضهم البعض ويسألون عن والنشاطات  وأثناء الغداء ،وأيضا الحظنا األطفال يعرفون 

ها من يما سبق نجد نستنتج أن الروضة تلبي حاجات الطفل الضرورية في حدود ما لداحدهم ،وم

 .وفقا للمجهودات المبذولة من قبل العاملين  بالروضة إمكانيات 

 :وكنتيجة لكل ماسبق 

معظم الجوانب الخاصة بتحقيق النمو  أن تتناسب نسبيا النقائص بالروضة إال منجد أن الروضة ورغ

،ولكنه ال تحقق النمو الحركي .(م الحسي والنمو اللغوي والنمو العقلي والنمو النفسو اجتماعي و الن)للطفل 

 .علقة بنمو هذا الجانب تللطفل لنقص جل الوسائل الم

 :الفرضيات اإلجرائية   

 .ية مع الخصائص النمائية للطفل إلى أي مدى تتناسب البنية الفيزيق:الفرضية األولى 
من حيث البنية الفيزيقية مع ال تتناسب حسب تحليان السابق للمالحظة والمقابلة نجد أن الروضة 

وفير الظروف المالئمة للطفل خصائص نمو األطفال ،حيث ال يأخذ بعين االعتبار الوقوف على ت
توفر للطفل المساحة المناسبة لنمو الحركي  األطفال ، ال وامن تهدد سالمةالتي ساللم فالروضة تحتوي 

 .،الحديقة ال تتوفر على األلعاب الخاصة باألطفال ونجد أيضا أن المصالح المعنية  برياض األطفال



 إلى أي مدى تتناسب البنية المعرفية مع الخصائص النمائية للطفل:الفرضية الثانية 

فادح في األلعاب والوسائل الخاصة بنمو الطفل  ومن خالل مالحظتنا للجانب الفيزيقي تبين النقص ال

بحيث تتوفر لطفل وال تتوفر آلخر، والبنية المعرفية مرتبطة في نفس الخط مع البنية الفيزيقية إذا تحققت 

األولى تتحقق الثانية ،وهذا مايقلص من تحقيق النمو في الجوانب السابقة الذكر الن المعارف أو البرنامج 

 .يتحقق إذا لم تتوفر الوسائل المخصصة ألي نشاط معين المقدم للطفل ال 

 

وبالرغم من أن الروضة تناسبت نسبيا في تحقيق خصائص نمو األطفال حسب تحليل : نستنتج انه

ومناقشة فرضيات الدراسة ، إال أن السبب  راجع إلى المجهودات التي بذلتها كل من المربيات بالتنسيق 

ية ال تتناسب مع الخصائص النمائية للطفل في هذه المرحلة العمرية الحرجة مع المديرة ،فالروضة الجزائر 

،فالروضة يتم تسييرها  وفقا لدفتر الشروط النموذجي المطبق على مؤسسات ومراكز الطفولة الصغيرة 

،حسب المواد المنصوصة في المرسوم 2111 -19-.0المؤرخ في  11..21حسب المرسوم التنفيذي رقم 

جاءت بصورة عامة ولم تحدد المعايير العلمية المدروسة النموذجية للبنية الفيزيقية  فمعظم الشروط

والمعرفية للروضة ،التي تعنى بخصائص نمو الطفل في هاته المرحلة العمرية الحساسة ، فهدفها تراعي 

 .تطبيق القوانين والربح ال غير ذلك يمكن االطالع على دفتر الشروط في قائمة المالحق 

   

 

 

 

 

 



 :التوصيات و االقتراحات 

ضرورة تجهيز مؤسسات رياض األطفال بالوسائل الحديثة المناسبة لتربية الطفل ،لمناسبة تربية -

نشاء المرافق الترفيهية   .الطفل السليمة ،وا 

التقليص من عدد األطفال داخل الفوج الواحد ،إذ أشارت كل المربيات  على أنهن يتولين رعاية _

 .طفل داخل كل مجموعة  31من  أكثر

ضرورة وضع برنامج موحد عبر رياض التراب الجزائري يراعى فيه الخصائص النمائية للطفل _

 .وأهميتها في هذه المرحلة 

ضرورة التكامل بين األسرة ورياض األطفال من اجل تحقيق الهدف وهو النمو السليم للطفل وفقا _

 .سة لمتطلبات هذه المرحلة العمرية الحسا

 .توفير كل النقائص التي بإمكانها إعاقة تحقيق الهدف األساسي لرياض األطفال _

   .االعتماد على الطابق السفلي في إنشاء الرياض من اجل تحقيق السالمة واألمن لألطفال _
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 .منشورات المركز الجامعي مصطفى إسطنبولي معسكر

سكيكدة  0991اوت 21مجلة البحوث والدراسات االنسائية،منشورات جامعة -3
 .2101ماي  11عدد -الجزائر_
 (pdf.) 2111  ،3،العدد00مجلة التربية الرياضية ،المجلد -4
 .ير لتربية األبناء،المجلد األول،دون سنة،سفير للنشر والتوزيع موسوعة سف -1

 :المراجع بالفرنسية
1- Eric plaisance,revue française de pédagogie,lecture 

écriture,N113 oct.nov.dec.1995,université de paris. 
2- Alain cerclé,Alain somat,psychologue sociale,cours et 

exercices,2ed ,dunod,paris 2002. 
3- Ajuri Aguera , psychologue de l’enfant édition,masson, paris 

1982. 

4- André berge, l’éducation affective et caractérielle de l’enfant, 

édition bourrelier,France,1965. 

5- j-terny ,l’école maternelle,française,la documentation française 

illustée,1975. 

6- suzy cohen, l’école des bébé éducation social,1979. 

7- Glibert delonds cheere, l’enseignement peréscolaire,revue 

perspectives volume n°77 unisco 1977. 

 

8Noulin Monique, ergonomie, edition techniplus, paris, 1992. 

9- Pascal Reytier, ergonomie au travail principes et pratique ,afnor 

imprimé en France,dépôt légal 3°trimestre 2003. 
10- Dr. Michel valentin, l’ergonomie au service de l’homme au 

travail,entreprise moderne d’édition,paris,1978. 
 

. 
00- Michel Moscato, Ergonomie analyse des taches en Ergonomie 

,méthodes,performances ,faleure humains,ellipses édition marketings 

a paris,2005. 
 

 



 
 

 :المذكرات

بكراوي عبد العالي سالي أدرار ،األبعاد األنتروبومترية لتالميذ التعليم المتوسط، ،وعالقتها  -0
 .بتصميم األثاث المدرسي

بوحفص . د:ير في الهندسة البشرية وتصميم العمل تحت إشراف رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست
 .،جامعة وهران2111-.211سنة :مباركي 

بورجي عباس،األبعاد األنتروبومترية لتالميذ المرحلة االبتدائية وعالقتها بأبعاد األثاث المدرسي  -2
دة ،جامعة وهران رسالة مقدمة لنيل شها2116-2111،تحت إشراف بوحفص مباركي ،سنة 

 .الماجستير في الهندسة البشرية وتصميم العمل
عويس عبد السالم ،تشخيص أرغونومي النتشار الضجيج داخل المؤسسة،دراسة حالة بالمؤسسة  -3

وحدة سيدي علي بن يوب،سيدي بلعباس، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ENGالوطنية للحصى
 .2119-2111سنة :بوحفص مباركي . د:تحت إشراف 

قدوري أمحمد،المتطلبات األرغونومية للعمل على الحاسوب ،استغالل المعطيات األنتروبومترية في  4
،جامعة 2116-2111سنة : بوحفص مباركي . تصميم أدوات العمل على الحاسوب،تحت إشراف د

 .وهران السانيا
درس   أوضاعها شوايل شايلة شهرزاد ،الطفولة الصغرى والمؤسسات التي تستقبلها قبل سن التم -6

 ،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص تربوي،تحت إشراف (وأهدافها
 .، جامعة السانيا وهران2111سالك بونوة ،

بن النية أحالم ،الخدمات االجتماعية المقدمة برياض األطفال الجزائرية بين النموذج الغربي  -.
يل شهادة الماجستير في علم االجتماع ،تحت والنموذج اإلسالمي، دراسة مقارنة ،مذكرة مكملة لن

 (.pdf.)، جامعة محمد بوضياف المسيلة2114إشراف زرواتي رشيد 
 

 مديرات نظر وجهة من األطفال رياض أطفال تقييم ومؤشرات معايير أحمد علي محمد أيوب نافز_9

 المفتوحة القدس ،جامعة سلفيت محافظة في الرياض هذه ومعلمات
  (pdf)، ليمية فلسطين،دسالتع سلفيت منطقة

 مساعد،كلية  األطفال، أستاذ برياض والمعرفي العقلي النمو وتقييم سليم داود مريم ،قياس_2
 (.pdf)اللبنانية ،دس، التربيةالجامعة

 



 تكوين ضوء على سنوات 4 إلى 1 سن من لألطفال والجسماني العقلي النمو عبدالفتاح0 دراسة ماجدة_01

 شمس عين جامعة 0 للطفولة العليا الدراسات معهد  دكتوراه رسالة 0 " تماعيواالج النفسي األسرة

00991(.pdf.) 

 لنيل مكملة مذكرة المبكرة، الطفولة مرحلة في للطفل الصحية الرعاية واقع :بعنوان نصيرة بونويقة_11
 مسيلة، إشرافبال بوضياف محمد االجتماعية، جامعة الخدمة : االجتماع، فرع علم في الماجستير شهادة
 الجامعي  فكرون الموسم السعيد: الدكتور
2006 2007 /(.  pdf.) 
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 :ملخص الدراسة 

 
إلى  3الروضة للخصائص النمائية للطفل في سن  هدفت الدراسة  إلى التعرف على مدى مناسبة

 .سنوات  دراسة ارغنومية بروضة وحديقة األطفال عين مليلة 6
 مربية مكونة المجتمع04شملت العينة على  2102-2100أجري البحث في  السنة الدراسية 

 .ولي،اختيرت بطريقة قصديه 0.1ولي من مجموع األولياء  42ربيات ،وللم  الكلي
 .اعتمدنا المنهج الوصفي وهو األنسب لدراستنا من خالل الوصف والتحليل 

كما  استخدمنا المقابلة والمالحظة بالمشاركة لجمع البيانات المتعلقة بالموضوع ،وقد اشتملت أداة 
روضة محل الدراسة ،ودراسة الوسائل واألنشطة بالروضة وأيضا المالحظة على دراسة الظروف العامة لل

 :طرق العمل بالروضة ،كما اشتملت أداة المقابلة على مرحلتين 
 :األولى أجريت مع المربيات وشملت ثالث محاور 

الصعوبات التي يواجهنها المربيات بالروضة ،أوقات الدوام المناسبة للعمل ،تعب األطفال ومللهم )
،أما المقابلة الثانية عبارة عن مقبلة استمارة وزعت على عينة من األولياء .(امهم بالنشاطات أثناء قي

السبب الحقيقي الذي جعل األولياء يأخذون أطفالهم إلى الروضة محل الدراسة ،مدى :)وشملت محورين 
 :اسة المتمثلة في ،من اإلجابة على فروض الدر (استفادة الطفل من الروضة ،وماهي المواد التي استفادها 

 .النمو الحسي الحركي للطفل مع  مامدى تناسب الروضة -0
 .النمو اللغوي للطفل  مامدى تناسب الروضة  مع -2
 .النمو العقلي للطفل ما مدى تناسب الروضة  مع-3
 .النمو النفسو اجتماعي للطفل  ما مدى تناسب الروضة  مع-4

 :إلى   وبعد فحص وتحليل البيانات أشارت النتائج
الروضة لم تحقق النمو الحركي للطفل بسبب نقص اإلمكانيات  الخاصة بتنمية هذا الجانب كقلة -

األلعاب وارتفاع عدد األطفال انقص من حضي الطفل بالمساحة الكافية من اجل اللعب بحرية  في القسم 
 .،نقص عدد المربيات 

العديد  ،رغم تحققت  نسبيا سو اجتماعي فقدأما الفرضيات المتعلقة بالنمو اللغوي والعقلي والنف-
 . الموجودة بالروضة النقائص من 

أن الروضة الجزائرية ال تنطبق مواصفاتها مع :أما فيما يخص اإلجابة على السؤال األساسي لإلشكالية هو
 المشرفين على ستطاع من جهد التجهيز العلمي المدروس لرياض األطفال ،ولكنها تحاول بقدر الم

،هذا وفقا لإلمكانيات  من اجل تكييف الروضة مع خصائص نمو الطفل و تأهيل الو  الخبرة ضة حسبالرو 
 ما لوحظ في الروضة محل الدراسة

 

 



 

 

 
 


