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  تقدیر و شكر

    

  و من یتوكل على هللا فھو حسبھ
    

نحمـــد هللا سبحانھ و تعالى أن وفقنا إلتمام ھذا العمــــل و أمدنا بالصـبر 
 المشرف الدكتــورعلى صعوباتھ كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى 

           ھاتھ و اقتراحاتھ القیمةیعلى توج"   یونسي عیسى  "و المحترم  
  .و تواضعھ     

المساعدة  إلینا وا قدمأنسى أساتذة المعھد  الذین  ال  كما
و رئیس المعھد الذي لم یبخل علینا بمساعدتھ  إلتمام ھذا البحث

  الدائمة

  في إنجاز ھذا البحث سواء  ساعدنا و إلى كل من 

  .من قریب أو من بعید 
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  : ملخص الدراسة بالعربية 

و عالقته بالتحصيل الدراسي لتالميذ قسم  األطفالإىل معرفه مدى أمهية رياض  الدراسة%دف هذه 
 ستةمن ابتدائيات عني وسارة أي %10علي نسبه  الدراسةسنه أويل ابتدائي ،وقد مت تطبيق هذه 

التالميذ الذين التحقوا بالرياض : متغريين إيلابتدائيات ،وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على توزيع ا]تمع 
مث التأكد  100حبساب س يف ع علي . و الذين مل يلتحقوا ،و أثر التحصيل الدراسي عليهم األطفال

  واليت نصها العامة الفرضيةصحة من 

 اجلزئية للفرضية بالنسبةأما . تساهم رياض األطفال يف دعم عملية التحصيل الدراسي للتالميذ 
للتالميذ تأكدنا كذلك من صحتها تؤثر مؤسسة رياض األطفال يف عملية التحصيل املدرسي  ً :األوىل

واليت نصها مسامهة  الثانية اجلزئية الفرضيةفقط مل تثبت صحتها ، طفيفةغلبيه ساحقه ماعدا نسبة أب
رياض األطفال يف بناء شخصية التالميذ مت التأكد كذلك من صحتها خلصت الدراسة حسب النتائج 

 أويللتالميذ قسم سنه  بالنسبةأثر كبري على التحصيل الدراسي اجليد  األطفالالسابقة إىل أن لرياض 
 .ابتدائي

 



 ملخص الدراسة بالفرنسیة : 

 
      L'objectif de cette étude était d'étudier l'importance de la crèche et de 
sa relation à la réussite scolaire pour les élèves de première année 
primaire, il a été appliqué à cette étude, 10% de primaire d’ain oussera 
donc 06 primaire et, nous avons adopté dans cette étude sur la distribution 
de la société en deux variables: Les étudiants qui se sont inscrits à la 
crèche et les enfants qui ne sont pas inscrits, et l'impact des résultats 
scolaires sur eux. On calcul x fois y divisant 100, puis confirmer le Et 
puis confirmer général hypothèse  

 les jardins d'enfants contribuent à soutenir le processus de réussite 
scolaire pour les élèves. En ce qui concerne la première hypothèse 
partielle: la crèche affecter la réussite scolaire des élèves, ainsi que le 
processus que nous sommes assurés de la validité, sauf une écrasante 
majorité pourcentage de seule hypothèse non prouvée mineure, deuxième 
partie, qui se lit la contribution des jardins d'enfants dans la construction 
d'élèves personnels ont été confirmés, ainsi que vérifié L'étude a conclu 
par les résultats précédents que l'impact significatif de la crèche sur la 
réussite scolaire des bons pour les étudiants du de la première année 
primaire 
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 مقدمة 
 

 
 أ

  :مقدمة

نتائج أحباث املفكرين الرتبويني القدامى و املعاصرين على أمهية مرحلة الطفولة املبكرة يف بناء  دراسات لقد أكدت
ة الصلبة، اليت حتقق األهداف يو متثل سالمة الطفل و اتزانه يف املراحل األوىل من حياته القاعد الطفل،شخصية 

و على ضوئه تكفلت . ضروريا فئة الطفولة املبكرة كان مشروعااملستقبلية للمجتمعات وتقدمها، و منه فاالهتمام ب
خمتلف مؤسسات اpتمعات oذه املرحلة و خصصت هلا فضاءات متعددة حتقق أهدافها و تساير التطورات 

  .ملميزة هلاالعلمية واالقتصادية و االجتماعية ا

سليما  تأهيالالطفل  إلىتأهيلاالجتماعية تسعى و وهلذا تعترب مؤسسة رياض األطفال من املؤسسات الرتبوية 
املدرسة، حيث ترتك له  إىلال يشعر الطفل باالنتقال املفاجئ من البيت  وذلك حىت لاللتحاق باملرحلة االبتدائية

مساعدة الطفل يف  إىلوبذلك فهي تسعى  وإمكانياتهاحلرية التامة يف ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله 
يف هذه املرحلة ما بني الثالثة والسادسة وهذا ما تطمح  أعماراألطفالاكتساب مهارات و خربات جديدة وترتاوح 

لمي والتكنولوجي، كما هذا مقياس لتفوق الع أصبحباقي املؤسسات  إىل، وانتهاء األوىلباعتبارها اخللية  إليهاألسرة
مؤسسة رياض  أسبابه، فان ارتفاع التحصيل الدراسي جند من التعلمية لى جناح العملية التعليميةانه دليل ع
زة، وقائمة بذا1ا وهذا مرحلة متمي أ0اكما   األخرىعن املراحل التعليمية  أمهيةي مؤسسة هادفة ال تقل هف األطفال

ماجعلها مرحلة ملحة ، يتوفر فيها التعرف على حاجات الطفل وميوله وتوفري ما يناسبه من مواد تساعدهم على 
وانتزاع اخلوف ونفسيته وتنمية جانبه اخللقي واالجتماعي وهلذا  التأقلميد وكذلك اجلزيادة  التحصيل الدراسي 

  :جاءت دراستنا وفق اخلطة املوالية

الذي حيتوي على مقدمة املنهجي للدراسة و  اإلطاروهو  األولاجلانب النظري الذي حيتوي على ثالثة فصول 
واإلشكالية وأسباب الدراسة وأمهيتها وأهداف الدراسة واملفاهيم وأخريا املقاربة النظرية أما الفصل الثاين فيتكلم عن 

ألطفال وأمهيتها و عن معلمة رياض األطفال واملوقف رياض األطفال وتكلمنا يف هذا الفصل عن تعريف رياض ا
حيث  االبتدائيةالقانوين من مؤسسة رياض األطفال أما الفصل الثالث فتكلمنا عن التحصيل الدراسي واملدرسة 

 االبتدائيةحيتوي على تعريف التحصيل الدراسي وأنواعه وشروطه و العوامل املؤثرة فيه كما تكلمنا عن املدرسة 
وبراجمها أما اجلانب امليداين للدراسة  ابتدائيوملمح دخول التلميذ و خروجه من السنة الدراسية لقسم سنة أوىل 

العينة و حتليل  اختيارو املنهج املستخدم و كيفية  االستبيانعلى التعريف باملؤسسات وأدوات  احتوىفقد 
  . الدراسةالبيانات ونتائج 
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  :اإلشكالية )  1

 أن لألفراد، وال ميكن اإلنسانيةجمتمع من ا@تمعات  أيالشؤون احلياتية اليت يقوم عليها  أهمتعترب الرتبية من 
مرجعية متكنه من  وأعلى فكرة  اعتماداWا  اإلنساينمن غري هذه املسالة، لذا اهتم ا@تمع  يتفاعلوا وأ وايندجم

 ،الكبري و الفعال على خمتلف النظم االجتماعية التأثرياالرتقاء بالفرد وتعترب الرتبية من العمليات االجتماعية ذات 
  .االجتماعي على احملافظة على الثقافة املميزة للمجتمعات عن طريق التنشئة االجتماعية إطارهاحيث تعمل يف 

عملية التعليم حيث تقدم له خمتلف النماذج السلوكية واملعرفية اليت ينبغي عليه اته عن طريق يحاج إشباعوكذلك  
  .معرفتها والتزام Wا

منوه  أبعادوحتديد  وميوالتهالفرد رة حيث يتم فيها تكوين اجتاهات من مرحلة الطفولة املبك تبدأوهذه الرتبية   
وعالقته االجتماعية والدراسات وكاته ية وفيها ترسم صفاته وسلالروحية، اجلسمية والعقل األساسية
واخلاصة تعمل على نقل الرتاث  االجتماعية والنفسية وهلذا تناول ا@تمع واملؤسسات املختلفة ومنها الرتبويةالرتبوية،

عادات وتقاليد باختالف مع اختالف دور هذه املؤسسات  األسرةدور  جيل، وعلى تكملة إىلمن جيل 
اليت أوصى Wا املؤمتر الدويل للرتبية بأن تعمل و  األطفالة فيها ومنها مؤسسة رياض ا@تمعات والقيم السائد
 اإلقبالتشجيع استحداث املؤسسات ما قبل املدرسة والتوسع فيها و تنميتها فقد زاد  السلطات املسؤولة على
حيث حظي  ما قبل مخس سنوات كبري،االهتمام بالطفل  وأصبحيف اجلزائر  األطفالعلى مؤسسات رياض 

انتشار الوعي والعناية  أمههاعلى حد سواء وان اختلفت بواعث هذا االهتمام ولعل من  واآلباءباالهتمام املربني 
من حياته  من اجل تزويده باملهارات املختلفة اليت تساعده على بناء شخصيته  األوىلبالطفل يف املرحلة 

تربوية حكومية  مؤسسة األخريةملدرسة االبتدائية وباعتبار هذه عند االلتحاق با األوىلوالتحصيل الدراسي بالدرجة 
من مؤسسات التعليم العام واخلاص والن الطفل يف الروضة توفر له وسطا تربويا ونفسيا واجتماعيا مع زمالئه 

هل تساهم :  األيتطوال اليوم يساعده هذا على اندماجه يف البيئة التعليمية وا@تمعية وعليه نطرح التساؤل 
  .عملية التحصيل الدراسي للتالميذ يف مراحل دراسته؟ توجيهيف  األطفالمؤسسة رياض 
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  الفرعية األسئلة

 على التحصيل الدراسي؟ األطفالمؤسسات رياض  تأثريما مدى  - 1
 يف بناء شخصية التالميذ؟ األطفالهل تساهم مؤسسة رياض  - 2

  :الفرضيات

 يف دعم عملية التحصيل الدراسي للتالميذ األطفالرياض  مؤسسة تساهم - 1

  :الفرضيات الفرعية

 .سي للتالميذادر يف عملية التحصيل ال األطفالتؤثر مؤسسة رياض  - 1
 .مةيسليف عملية التنشئة االجتماعية ال األطفالساهم دور رياض ي - 2

  :اختيار الموضوع أسباب) 2

من املؤسسات ما قبل املدرسة اليت لقيت  األطفالاعتبار مؤسسة رياض  إىلاختيار املوضوع  أسبابترجع 
تساعده ومتهد له الطريق لالندماج  إذودورمها الفعال يف حياة الطفل  ألمهيتهانظرا  األفراداالهتمام الكبري من قبل 

  :وهي  األسئلةبسرعة يف املرحلة الدراسية ولقد دفعنا لالختيار هذا املوضوع جمموعة من 

 الطفل وتكون لديه فكرة عن مرحلته الدراسية بإعدادمرحلة مهمة تقوم  - 1
دور  األطفاللرياض  نأمما جعل الكثري منهم يدركون  األولياءارتفاع املستوى الثقايف وزيادة الوعي لدى  - 2

 قد يكون بارزا يف حياة الطفل حيث تساعده على النمو املتكامل
 فالاألطالتطور الكبري لنتائج التالميذ نتيجة مرورهم مبؤسسة رياض  - 3
 .دهم قبل املرحلة االبتدائيةلتع ألبنائهمبالنسبة  األولياءمرحلة حيبذها  - 4

  : الدراسة أهمية) 3

احللول للعديد من القضايا و املشاكل الكثرية منها اليت تندرج يف جمال  إجيادالدراسة تتجلى يف حماولة  أمهية إن
منها مشكلة عدم  أسباببالغة نظرا لعدة  أمهيةالرتبية والتعليم وهلذا فان الدراسة املتناولة يف حبثنا هذا تكتسي 

لعدم وجود خلفية هلم استيعاب بعض التالميذ املطول للحروف والصور التعبريية وكذلك لصعوبة القراءة والتعلم 
  .ممهدة لذلك
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  :الدراسة أهداف) 4

  الطفل وتعليمه إعدادالفعال يف عملية  األطفالالتعرف على دور رياض   - 1
  األطفالاملعلمني حول ما مدى تعلم وتقدم التالميذ خالل مرورهم برياض  اءأر معرفة ـــ   2
  ألبنائهميف التحصيل الدراسي اجليد  األطفالرياض  أمهية هلم وتوضيح ولياءألاتشجيع ـــــ  3
 .والذين مل يلتحق األطفالالتعرف على فرق بني التالميذ الذين التحق بالرياض ـــــ  4
  :تحديد المفاهيم) 5

  :  األطفالرياض  -

سنوات وهلا منهاجها اخلاصة واليت  6 إىل 3من  أوسنوات  6 إىل 4من سن  األطفالمرحلة تعليمية يلتحق Wا 
اجلوانب املهارية والوجدانية من  وأيضاتنمية اجلوانب املصرفية للطفل  إىلتناسب املرحلة العمرية هلم، وMدف 

  .1والعاب تعليمية متهيدا اللتحاق باملرحلة االبتدائية أنشطةخالل ما يقدم له من 

يف  األطفالية الطفل بني من الثالثة والسابعة وهدفها ضمان تربية وهي مؤسسة من املؤسسات التعليم العام، ترب 
الصناعي  اإلنتاجيف  األمهاتن هذه املؤسسة تيسر اشرتاك هم منو متكامال يف الوقت نفسه فإهذه املرحلة وتنميت

  .2ويف الدولة السياسية  العامة والثقايف يف اخلدمات

ابتداء من السنتني حىت ستة سنوات العناية اليت يتطلبها  األطفال ، يتلقى فيها األوىلوهي كذلك مؤسسة التعليم 
  .النمو اجلسمي والعقل والفكر

  :اإلجرائيالتعريف 

بداية االلتحاق باملدرسة االبتدائية ويتم فيها  أوسنوات ،  6سنوات حىت  4 أو 3من  األطفالهي مؤسسة ترعى 
 إكساWمالرتبوية ، اليت تعدهم وتؤهلهم للمرحلة االبتدائية، وتعمل على  األنشطةعن طريق  األطفالكذلك تعليم 

غرس العادات  االجتماعية والقيم  إىل باإلضافةاليت تعدهم لتعلم القراءة والكتابة  األساسيةاملفاهيم واملهارات 
  .3املرغوب فيها األخالقية

                                                           
  .33، صاإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا لطباعة والنشر، معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحافاروق عبده فليه وامحد عبد الفتاح الزكي،  -1
  .89، ص1990، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية، التربية والتعليم أصولتركي رابح،  -2

3 - robert léngant : va cab alaire de psychopédagogie et psychiatrie de l’enfant 1969.  
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  :التحصيل الدراسي -

و  أهو مستوى حمدد من األداء أو الكفاءة يف العمل الدراسي، كما يقيم من املعلمني عن طريق اخلربات املقننة  §
  .1كليهما

عها العالمات اليت يض أوهو املعلومات واملهارات املكتسبة يف املواضيع الدراسية وتقاس عادة باالمتحانات  §
  .2املعلمون

واملهارية اليت يكتسبها التالميذ من خالل عملية ، وما حيصله من جمموعة املعلومات واملعطيات الدراسية  §
هذا  أمهيةاملنهجي الرتبوي املعمول به، وتتحدد  إطارمكتسبات علمية عن طريق التجارب واخلربات، ضمن 

التحصيل ومقدار الكمية اليت حصلها التلميذ من خالل االمتحانات واالختبارات اخلطية والشفوية اليت خيضع 
  .3هلا
تدرب عليه من خالل مشاركة يف  أوتعبري عن مدى استيعاب الطلبة ملا تعلموه من خربات يف مادة دراسية  §

  .4املربجمة األعمال
الطالب يف املواد الدراسية املختلفة ، والذي يقاس مبعايري معينة كالدرجات اليت  إليهوهو املستوى الذي يصل  §

  .5يقدرها املدرس

  :اإلجرائيالتعريف 

، إليهتعمل على الوصول  أومواد حتدده املدرسة  أويعترب التحصيل الدراسي مبثابة بلوغ مستوى معني من مادة 
مقارنة التالميذ بعضهم  أوWدف مقارنة الفرد يف االستيعاب للمعارف املختلفة هلذه املادة خالل فرتة زمنية حمددة 

  .سيقصد تكييفه مع الوسط والعمل املدر نامج  مدرسي الطفل من خالل بر  إليهاالبعض وهي املعرفة اليت يصل 

  

 

                                                           
  .46، ص2006، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عالقة القدرة على التفكير االبتكاري الدراسيالطاهر سعد اهللا،  -1
  .18، ص 1990، دار الكتاب لبنان،قاموس التربية وعلم النفس التربويالنجار،  لفريد جربائي -2
  .149، ص.2005، 1، درا النهضة العربية، بريوت، طمعجم مصطلحات التربية والتعليمشال جرجس، جرجس مي -3
  .25، عمان ، ص2013، 1، دار رضوان للنشر والتوزيع، طالتحصيل الدراسيي، حممود مجال السلخ -4
  .44، ص1992، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، والمعاصرة األصالةالمناهج بين حممد عطاء،  إبراهيم -5
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  :المدرسة االبتدائية -

سنتهم السادسة ،  أوائلوتعليمهم من  األطفالمن الرتبية والتعليم وتستهدف تربية  األوىلهي اليت  تقوم باملرحلة 
يف املستقبل، مهما كانت املهن اليت تنتظرهم، كما  إليهاالعادات، واملهارات اليت سيحتاجوYا  إكساWموحتاول 

  .1تعرفهم املسالك اليت سيسلكوYا لذلك املستقبل

  :اإلجرائيالتعريف 

العلم الذي  إكسابلكل طفل يبلغ  سن الذي يسمح بااللتحاق باملدرسة من اجل  إلزاميةوهي مدرسة حكومية 
  .سيفيد الطالب ويضمن له مستقبال زاهرا وكذلك يفيد جمتمعه وحيقق له التطور

  :المدرسة-4

  .2التنشئة االجتماعية للحياة االجتماعية من خالل الرتبية تأهيلمؤسسة اجتماعية ينشئها ا@تمع Wدف 

و السلوك املعلمني،   اآلدابلى تدريب الطفل تدريبا علميا ع - جانب التلقني النظري إىلمؤسسة اجتماعية 
خماطبة الكبار واملربني خصوصا وكذلك التوافق الفصل، و  إىل الدخوليف حضرة املدرس، واالستئذان يف  كاآلداب

  .3مع الزمالء و عدم التنازل عنهم

  :اإلجرائيالتعريف 

ميكنه من احلياة يف جمتمعه قادرا على القيام بدوره وعلى  إعدادالطفل   بإعدادتقوم  تعليمية هي مؤسسة اجتماعية
 .جمتمعه مستقبال حنو التقدم والتطور يف عصر يتميز بالتزايد املستمر فيها عيف دف بإسهامالعمل 

 

 

  

                                                           
  .37، ص1993، بريوت، 1، دار الكتاب اللبناين، طرائد التربية العامة وأصول التدريسعبد احلميد فايد،  -1
  .124، ص 2007، 1، دار قرطبة لنشر، اجلزائر، طمؤسسة التنشئة االجتماعية: مراد زغيب -2
، 2003، دار األمة، لطباعة و النشر والتوزيع، اجلزائر، طبعة المدرسة الثانويةالتنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ مصباح عامر،  -3

  .203ص
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  :لفالط -

  . أطفالــ البلوغ، وقد يستوي فيه اجلنسني وعند اجلمع نقول  حىت هو الولد

مير يف  أنتدرجييا بعد  إالله عامله اخلاص به وسلوكه وحياته اخلاصة وهو ال يبلغ دور رجل  رجل مصغ :اصطالحا
  .1منوه بعدة مراحل متداخلة

هو  إمنامله من تراب حي ما ل، وكوالطفل كذلك هو كائن بشري غري متكامل النمو وغري تام من الوجهة العضوية 
  .2الوراثيةتركيبته  أيفطرته العضوية 

  .الطفل هو املولود حىت البلوغ: لغة

يعتمد على والديه اعتمادا كليا فيما  أنثى أوحديث الوجدة سواء كان ذكر  اإلنسانالطفل هو : لنسقياالتعريف 
  .3حيفظ حياته يتعلم سلوكيات وما

  : اإلجرائيالتعريف 

  .مسؤولياتهيكون قادرا على حتمل  أوحىت يبلغ سن الرشد  واألم األبصغري يعتمد على  إنسانالطفل هو 

  :التربية -

  .ريب ، وليه الولد وتعهده مبا يغذيه وينميه ويؤدبه  :  لغة

واملواقف واملسالك  هي جمموعة من الطرق و الوسائل والسبل اليت حيبذها الفرد من اجل تنمية قدراته :  اصطالحا
مجيع الوسائل املدروسة واملوجهة  أيضاخربات تعليمية مضبوطة يف بيئة معينة،  وهي  إجياد أواليت يقبلها جمتمعه 

  .4الفعلي فيها واإلسهاماليت يستخدمها الناس يف عملهم من اجل حتصيل الثقافة اخلاصة Wم 

  

                                                           
  .34؟، ص 1974، دار الفكر العريب، بريوت، التربية وعلم النفس أصول، وآخرونحممد رفعت رمضان  -1
  .25، ص1962، دار املعرفة، بريوت، علم النفس الطفل والمراهقة أبحاثحافظ اجلدايل،  -2
  .210، ص، .2003، دار املصرية اللبنانية، القاهرة، معجم المصطلحات النفسية والتربويةحسن شحاتة،  -3
  .33، صمرجع سابقفاروق عبد اهللا فليه امحد وعبد الفتاح الزكي،  -4
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 أنتوقع منهم اليت ي األدوار األفرادتعليم  إىلاحلاضر واملستقبل وMدف  إىلوهي عملية تنشئة االجتماعية، نتيجة 
  .1ويف مراحل حياMم املختلفة اآلخرين عخالل تفاعلهم م يؤدوها

ورد مفهوم الرتبية يف القران الكرمي واحلديث الشريف بدالالت متعددة و واسعة وكلها من مستلزمات الرتبية باملعىن 
  .2لوالية الطفل وكفالته صغريا حىت يكرب واإليواء، فمن لوازم الرتبية الرعاية والعناية  اإلسالمي

  :للتربية اإلجرائيالتعريف 

اليت يقوم  األدواراملستقبل من خالل  إىلجمتمع من ا@تمعات فيها يتطور الفرد ويتقدم  أييف  األساسالرتبية هي 
  .Wا يف مراحل حياته

  :التعليم -

تغريات  معرفية ومهارية و وجدانية لدى الطالب وهو نشاط  إحداثنشاط يقوم به املعلم لتسهيل التعلم Wدف 
مقصود من املعلم لتغيري سلوك طالبه، وبالتايل فان التعليم عملية تفاعل اجتماعي لتطوير املعارف ومهارات وقيم 

ودا تربوية ما يستدعى جهدا مقص أهدافواجتاهات املتعلم عرب عملية تفاعل معقدة بني املعلم  واملتعلم لتحقيق 
  .3املهارات أوعلى التعلم بتزويدهم باملعلومات  اآلخرينملساعدة 

على التعلم والتعليم عملية حفز واستثمار لقوى التعلم العقلية ونشاطه  أخرهو جمرد جمهود شخصي ملعونة شخص 
ل اثر التدريب والتعلم التعليم اجلديد يكفل االنتقا أنالذايت وMيئة الظروف املناسبة اليت متكن املعلم من التعلم كما 

  .4مواقف مشاWة أخرىوتطبيق املبادئ العامة اليت يكتسبها املتعلم على جماالت 

  :اإلجرائيالتعريف 

 أوأيخارجها يف الوقت احملددة  أوغري خمططة تتم داخل املدرسة  أوغري مقصودة  أوالتعليم هو عملية مقصودة 
  .الفرد على التعلمقصد مساعدة غريه ب أووقت يقوم به املعلم 

  
                                                           

  .105، ص 2008، بريوت، 3ط، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، األطفالالطفولة المبكرة والجديدة في رياض ملكة ابيض،  -1
  .77، صمرجع سابق، ييبخعلي السيد الش -2
  .11، بريوت، ص2001، 1، ط، التعلم والتعليم، المؤسسة الحديثة للكتابجان عبد اهللا توما -3
  .10، ص 2008، دار البازوري، الحديثة في التعليم والتعلم األساليب، هاننبحيي حممود   -4
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  :مرحلة الطفولة المبكرة -

ستة سنوات من عمره ، وهلذه املرحلة من منو والدة الطفل وحىت بلوغه سن مرحلة الطفولة املبكرة منذ  تبدى
ة لوميكن تقسيم مطالب النمو ملرحلة الطفو ... لرغباته إشباعهتبني مدى حتقيق الطفل حلاجاته و  هلباالطفل مط
  .1اخل...، تعلم الكالماألكلتعلم املشي، تعلم :  األيتاملبكرة يف 

بني التمثل والتوافق، فهو خيضع خالل هذه الفرتة  ويعترب التكييف بالنسبة للوليد، كما يقول بياجيه، مبثابة توازن 
بدء " اطيةاسق" بكاملها حلاجاته العضوية، العاطفية، وبيدا مبرحلة انفعالية تتلوها مرحلة حسية، حركية مث مرحلة 

املوجهة ، فالون ، و تكون نفسية الطفل يف البدء مبثابة كل غري متميز فالطفل السجني حلظته احلاضرة وهو  ةحرك
من انعدام   باألصلينتج  إمناهذه املرحلة،  أواخر، ويبدو وان التقليد ذاته الذي يظهر يف أنا اللا و األناال مييز بني 

  .2واألخرالتمييز بني الطفل 

  : اإلجرائيالتعريف 

من الشهر الثامن حىت سن مخس سنوات حيث يتعلم الطفل الكثري من املهارات ويوسع من حميطه  تبدأ 
  .احلياتية األمورنوع من العالقات االجتماعية والفهم لكثري من  ويبدأاالجتماعي 

  :الطفل ما قبل المدرسة -

الرتبوية املنظمة واملوجهة لرتبية الطفل ما قبل املدرسة يف مؤسسات تربوية واجتماعية  واألنشطةيف جمال اخلربات 
اجلسمية، العقلية، ( خصيصا ملساعدة هذا الطفل على النمو املتوازن واملتكامل يف مجيع النواحي  أنشأت

  .3ثقافة ا@تمع إطار، ومتكنه من حتقيق ذاته ليعيش طفولته يف )االجتماعية، الوجدانية

حتقيق  إىلمن العمر وMدف  6و  3بني السن  األطفالهي مؤسسة تربوية تقوم بعملية تربية :  اإلجرائيالتعريف 
تنمية قدراته عن  إىل باإلضافةوالسلوكية  والنفسيةمن مجيع النواحي اجلسمية  لألطفالالنمو املتكامل واملتوازن 

  .مبا يتناسب مع متطلبات منو هذه املرحلة العمرية لألطفالالذايت املوجهة طريق اللعب الرتبوي والعمل والنشاط 

  
                                                           

  .33قسم اجتماع، ص  اآلداب، جامعة بنما كلية علم االجتماع العائليالغريب ،  إبراهيمزينب  -1
  .30، دار املنشورات عويدات، بريوت، بدون سنة، صمناهج التربيةجوزيف عبود،  -2
  .73، صالمرجع السابقفاروق عبده فليه وامحد عبد الفتاح الزكي،  -3



  اإلطار المنهجي للدراسة                                                          الفصل األول              
 

 
12 

  :مفهوم المعلم  )6

  .عرفه وتيقنه: حصلت له حقيقة العلم، وعلم الشيء : بعرفها وعلم الرجل  إمارةجعل له : علم له عالمة :لغة

  .1جعله يعلمها: وعلم تعليما وعالما وعلمه الصنعة 

  ويتقنها) الرتبية والتعليم(ما  صناعةيعين ذلك الشخص الذي يعرف  ومنه املعلم يف اللغة

  :بأنههناك من عرفه : المعلم اصطالحا

والقائم على نقل املعلومات  األساسيو  األولاملنفذة لرسالة التعليم يف ا@تمع، وهو العامل  األجهزةجزء من 
  .2ا@تمع ويتم ذلك ضمن املدرسة أبناءإىل واملعارف العلمية واخللقية 

  : بأنهوهناك من عرفه 

من املرحلة االبتدائية، ويرتكز دوره يف  األوىلالثالثة  لألطوارمعظم املواد الدراسية  أواملريب الذي يقوم بتدريس كل 
  .3اخللقيMيئة الظروف التعليمية Wدف متابعة منوه العقلي والبدين واجلمايل واحلسي والديين واالجتماعي و 

  :اإلجرائيالتعريف 

 بالطور االبتدائي وغي مدرسة حكومية مبؤهل علمي ال يقبل يتاملعلم هو الشخص الذي ميارس مهنة التدريس ال
  .عن املستوى االبتدائي

الشخص الذي ميارس مهنة التدريس اليت من خالهلا يقدم املعلومات واملعارف للتالميذ يف خمتلف املواد :  هو أو
السنة اخلامسة ابتدائي، Wدف الوصول  إىلابتدائي  األوىلالدراسية املقررة يف املرحلة االبتدائية املمتدة من السنة 

  .تنمية املهارات واكتساب خربات جديدة إىل

  

  

                                                           
  .526، ص2003، دار املشرق، لبنان، 40، طالمنجد في اللغة واإلعالم -1
  583، ص1973، اهليئة املصرية للكتاب، مصر معجم العلوم االجتماعيةمدكور ،  إبراهيم -2
  .283، ص 2003، مصر، اللبنانية، الدار املصرية 1، طمعجم المصطلحات التربوية والنفسيةحسن شحاتة، زينب النجار،  -3
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  : التلميذ مفهوم)7

لقد تعددت وتنوعت التعاريف االصطالحية املفسرة ملفهوم التلميذ ، نذكر منها تعريف حممد علي حافظ الذي 
يرى بأنه احملور األول واهلدف األخري لعمليات الرتبية والتعليم فمن اجله تنشا املدرسة وجتهز بكافة إمكانياMا 

  .1البشرية واملادية

 أركاYاوهذا ما يؤكد عليه حممد رفعت رمضان والذي ميثل عنده حمور العملية الرتبوية التعليمية كلها وهو اضعف 
  .2حيث يتحمل يف النهاية كافة جمهوداMا

وهلذا ) سلبيا أوسواء اجيابيا ( ومنه يعترب التلميذ أساس العملية الرتبوية التعليمية ويتحمل كافة نتائج خمططاMا 
  .اهلدف املرجو إىلالهتمام به وتوفري كل الظروف واإلمكانيات البشرية واملادية حىت يصل وجب ا

  :التعريف اإلجرائي

عله تغري كبري  فيطرأالسابعة من عمره ويدخل املدرسة  أوالتلميذ هو ذلك الطفل الذي عندما يبلغ سن السادسة 
جند انه تتسع وتدور حول موضوعات جديدة،  األسرةكانت حمدودة حبدود   أنعلى انفعاالته و وجدانه، فبعد 

 إىل أنانيتهالنشاط املتنوع وخيرج الطفل من نطاق  أوجهحول معلمه وزمالئه يف الفصل حول املدرسة مبا فيها من 
  .والعطاء والتعاون وحتمل املسؤولية ألخذالتمركز حول نفسه فيعود 

  

  

 

 

  

  

                                                           
  .99، ص1965املصرية العامة للتأليف والنشر، دار القومية، ، املؤسسة 1، طالتخطيط للتربية والتعليمحممد علي حافظ،  -1
  .338، دار الفكر العريب ص 4، صأصول التربية في علم النفسحممد رفعت رمضان،  -2
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  :التعلم) 8

  .1من املعلم وإرشاده مبعونتهتعلم نفسه وقد يكون كذلك امل جمهود شخصي ونشاط ذايت يصدر عن

  .2تغري نسيب ثابت يف سلوك اإلنسان ناتج عن تغريات يف ظروف البيئة احمليطة

تغري دائم نسبيا يف سلوك املتعلم ظاهرة وضمن ويطلق التعلم كاجتاه على علماء النفس السلوكي باعتبارهم علماء 
  .نسبيا وتغري ظاهرة يف السلوك نتيجة املمارسةتعلم يؤمنون بتغريات ثابتة 

هو تغري يف السلوك نتيجة اخلربة واملمارسة ويتعلم األطفال اجلديد من السلوك بصفة مستمرة ويتضمن التعلم 
جتماعية األطفال اجلديد من املهارات أو العادات أو االجتاهات أو القيم أو املعايري وتلعب الرتبية والتنشئة اال

  .3الصدد دورا هاما يف هذا لألطفال

  :التعريف اإلجرائي

لية واالجتماعية واالنفعالية واللغوية واحلركية الناجتة قعبيا يف مجيع املظاهر السلوكية الوهو مجيع التغريات  الثابتة نس
 .عن تفاعل الفرد مع البيئة املادية واالجتماعية

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  .9،10، ص،2008، دار اليازوري، طبعة ، أساليب الحديثة في التعليم والتعلمحيي حممد بنهان -1
  .292ه، ص1430، 2009عمان، الطبعة، دار الفكرد، يوسف حممود قطامي، .أ  -2
  .95، ص2008، طبعة اإلسكندرية، دار الفتح للتجليد الفين، لألطفالعلم نفس النمو حسن حممود،  أحالم -3
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  :الدراسات السابقة) 9

 : األولىالدراسة  )1

يف التحصيل الدراسي لتالميذ السنة  القرآنيةيونسي بن بلة، برابح امحد، دليوح زينب بعنوان دور الروضة واملدرسة 
ابتدائي، لرسالة مقدمة لنيل شهادة ليسانس ختصص علم اجتماع تربوي، جبامعة زيان عاشور باجللفة يف  األوىل

  2009/2010السنة اجلامعية 

املدرسة  أوابتدائي الروضة  األوىلعلى التحصيل الدراسي لتالميذ السنة  األكرب األثرهلما  أيهما:  السؤال الرئيسي
  ؟القرآنية

  :الفرعية  األسئلة

  ابتدائي؟ أوىل السنةيف حتصيل املواعد العلمية لدى التالميذ  القرآنيةالروضة واملدرسة  تأثريهل خيتلف 

 ابتدائي؟ األوىليف حتصيل املواد الفنية لدى تالميذ السنة  القرآنيةالروضة واملدرسة   تأثريهل خيتلف  - 
 ابتدائي؟ األوىللدى تالميذ السنة  األدبيةيف حتصيل املواد  القرآنيةالروضة واملدرسة  تأثريهل خيتلف  - 

  :الفرضيات

  :الفرضية الرئيسية

ابتدائي وذلك حسب املواد  ألوىلايف التحصيل الدراسي لتالميذ السنة  القرآنيةهناك تفاوت بني الروضة واملدرسة 
  .الدراسية

  :الفرضيات الفرعية

 .ابتدائي أوىل، التالميذ سنة األدبيةمن الروضة يف حتصيل املواد حتصيال  أكثر القرآنيةاملدرسة  - 1
 .ابتدائي األوىليف حتصيل املواد العلمية، التالميذ سنة  القرآنيةمن املدرسة  تأثريا أكثرالروضة  - 2
 .ابتدائي األوىليف حتصيل املواد الفنية، لتالميذ سنة  القرآنيةمن املدرسة  تأثريا أكثرالروضة  - 3
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  استخدم الطلبة املنهج املقارن :المنهج المستخدم

  )ديةالعم( مالية وهي العينة القصدية اعتمدوا الطلبة على العينة الغري احت :العينة 

  :جمع البيانات أدوات

  واالستمارة ةاملالحظ استخدموا

  :االستنتاج العام 

الرتباطها  األدبيةحتصيل من التلميذ يف الروضة ، يف املواد  أعلى القرآنيةتلميذ املدرسة  أنالنتائج الكمية  أثبتت
حيضى بالعناية الفائقة مما جعل املعلم ال يتسامح مع  أنله من القيمة ما يؤهله  األخريالشديد بالقران الكرمي، هذا 

الروضة لكن واقعيا  ألطفالاملواد العلمية والتقنية فقد كان التفوق كميا  أماو بالتايل تفوق تالميذه،  األخطاء
  .الروضة إناث، كما انه كان جلنس القرآنيةالتفوق كان جلنس الذكور  املدرسة 

  :التعليق على الدراسة

لتالميذ  الدراسي ور كل منهما على التحصيلود القرآنيةواملدرسة  مقارنة بني الروضة باإلجراءتتميز هذه الدراسة 
نوعا  تقصريجند  أننا إاليف التحصيل الدراسي  تأثريا أكثر أيهماابتدائي  وهو موضوع جيد  حيث يبني  أوىلسنة 

  القرآنيةما يف املعلومات اليت ختص املدرسة 

  :الدراسة الثانية  -

  عادل ، لباشي بولرباح قينشالطالب 

يسانس يف لالتحصيل الدراسي لدى تلميذ السنة ثانية ابتدائي، رسالة مقدمة لنيل شهادة ال يف بعنوان دور الروضة 
  .2012/2013علم االجتماع الرتبوي، جبامعة زيان عاشور باجللفة يف السنة اجلامعية 

  : السؤال الرئيسي

 لثانية ابتدائي؟هل التحصيل الدراسي اجليد سببه االلتحاق بالروضة ماقبل املدرسة لتالميذ السنة ا

  



  اإلطار المنهجي للدراسة                                                          الفصل األول              
 

 
17 

  :الفرعية األسئلة

 ؟تعليمي يساعد على زيادة التحصيل الدراسي يف املدرسةهل دور الروضة  - 1
 مع بيئة املدرسة؟ للتأقلمهل دور الروضة Mيئة الطفل نفسيا وذهنيا  - 2

  :الفرضيات

  :الفرضية الرئيسية

  لتالميذ السنة الثانية ابتدائيالتحصيل الدراسي اجليد سببه االلتحاق بالروضة ما قبل املدرسة 

  :الفرعية الفرضيات

 دور الروضة التعليمي يساعد على زيادة التحصيل الدراسي يف املدرسة - 1
 مع بيئة املدرسة للتأقلمدور الروضة يف Mيئة الطفل نفسيا وعقليا  - 2

  :المنهج المستخدم

  استخدام الطلبة املنهج الوصفي

  ) العمدية( صدية الغري االحتمالية وهي العينة الق الطلبة على العينة اعتمدوا:العينة 

  االستبيان ، االستمارة  استخدموا :جمع البيانات  أدوات

  : التعليق على الدراسة

نالحظ بعض التعقيب على  أننا إالمتيزت هذه الدراسة بكثرة معلوماMا حول املوضوع مث تناوله من مجيع النواحي 
  .نفس التحاليل السيسيولوجية

  :الدراسة الثالثة -

يف تنمية القيم الدينية والوطنية والعادات  األطفالكلثوم بعنوان دور الرياض   أمخرية، هيشر الطالبة نوراين 
االجتماعية لطفل ما قبل املدرسة لنيل شهادة الليسانس، ختصص علم اجتماع تربوي، جبامعة زيان عاشور باجللفة 

  .2007/2008يف السنة اجلامعية 
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  : السؤال الرئيسي

  يف تنمية القيم الدينية والوطنية والعادات االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة؟ األطفالهل تساهم رياض 

  :الفرعية األسئلة

 دور يف تنمية القيم الدينية لطفل ما قبل املدرسة؟ األطفالهل لرياض  )1
 درسة؟هل لرياض األطفال دور يف تنمية القيم الوطنية لطفل ما قبل امل )2
 هل لرياض األطفال دور يف ترسيخ العادات االجتماعية لطفل ما قبل املدرس؟ )3

  :الفرضيات

 .لرياض األطفال دور يف تنمية القيم الوطنية لطفل ما قبل املدرسة )1
 تعمل رياض األطفال على ترسيخ العادات االجتماعية لطفل ما قبل املدرسة )2
 .لطفل ما قبل املدرسة تساعد رياض األطفال على تنمية القيم الدينية )3

  املنهج الوصفي :المنهج المستخدم

  .اعتمدتا الطالبتان على العينة الغري االجتماعية، وهي العينة العشوائية البسيطة :العينة

  املالحظة واالستمارة: مجع البياناتأدوات 

  :نتائج الدراسة

لوكات اليت تتفق مع القيم وعادات الروضة حتقق النمو املتكامل للطفل، وتعده إعدادا سويا، وتكسبه الس
  .وتقاليد ا@تمع، وتنمي ميوله وقدراته الدينية والوطنية والعادات االجتماعية

  الدراسة الوطنية -

، رسالة مقدمة أساسي األوىلالسنة  أقساموالتحصيل الدراسي عند تالميذ الطور االبتدائي  األطفال بعنوان رياض
  .2005، 2004علم االجتماع، والية اجلزائر العاصمة، السنة اجلامعية  املاجستري يفلنيل شهادة 
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  :السؤال الرئيسي

  يف عملية التحصيل الدراسي للتالميذ يف املرحلة االبتدائية؟ األطفالمدى تساهم  روضة  أي إىل

  :الفرعية األسئلة

قدرة على التحصيل الدراسي بعد التحاقهم  أكثر جيعلهامما  لألطفالمنو اجتماعيا  األطفالهل حتقق رياض  )1
 باملدرسة االبتدائية؟

قدرة على الدراسة بعد  أكثرمما جيعلهم  لألطفالهل تساعد الروضة يف اكتساب املهارات واملفاهيم التعليمية  )2
 التحاقهم باملدرسة االبتدائية؟

 ؟األساسيالتعليم  حسنا للمرحلة االبتدائية يف إعداداالتلميذ  إعدادهل الروضة تساهم يف  )3

  اإلحصائيالوصفي التحليلي، املنهج  :المنهج المستخدم

  .القصدية واالختبار العشوائي :العينة

  .استخدمت املالحظة، االستمارة، املقابلة :تجمع البيانات أدوات

  :االستنتاج العام

دور فعال يف عملية التحصيل الدراسي اجليد للتالميذ يف  األطفالضة رو  أن إىلحيث توصلت هذه الدراسة 
  .وكذلك يف منوهم االجتماعي ومن حيث اكتساب املهارات أساسي األوىلالسنة  أقسام

  :التعليق على الدراسة

متيزت هذه الدراسة باإلخراج اجليد، التهميش املضبوط، وانعدام األخطاء اللغوية واإلحاطة باملوضوع من مجيع 
  .ي النواح
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 :المقاربة النظرية. 10

  :االتجاه البنائي الوظيفي في التربية

االجتاه الوظيفي البنائي هو االجتاه النظرية ملالئمة  أنالرتبية من خالل دراستهم  االجتماعاعترب املهتمون يف علم 
هلذا العلم اجلديد، وهو اجتاه تكاملي يعترب البناء االجتماعي نسقا متكامال من الناحية الوظيفية تنظمه جمموعة 

و اجتاه وه األخرىمن املعايري االجتماعية والقيم، وقد اهتم بفهم الرتبية على مستوى العالقات املتشعبة مع النظم 
  .يدخل ضمن علم اجتماع الظواهر الكبرية

التقليدي على يد عامل االجتماع  إطارلقد كانت بدايات الفهم البنائي الوظيفي للرتبية باملعىن السوسيولوجي ويف 
  .وا@تمع األفراد إىلدوركامي منطلقا من الوظائف اليت تؤديها الرتبية بالنسبة  إميلالفرنسي 

ا االجتاه بان الرتبية هلا دور كبري يف حتقيق العدالة االجتماعية يف ا@تمعات املعاصرة والتخفيف هذوا كما امن منظر 
  .من حدة التفاوت الطبقي

تعقيدا ومتايز لتوفري القوى  أكثرالرتبوية وتصبح  أنساقهوبالقدر الذي يصبح ا@تمع صناعيا ومهنيا يتطور معه سري 
  .واملراكز املتمايزة داخل البناء االجتماعي لألعمالالعاملة 

 :الرتبوية يتمثل يف  لألنساقالتحليل البنائي الوظيفي  إن - 
الفرعية  األنساقالرتبوية وحتليل العالقات اليت تربطها مع بعضها مكونة  لألنساقالبحث عن العناصر البنائية  §

  .املوجودة ضمن نسق الرتبوي العام
من اجل الكشف عن الطريقة اليت ميكن  األخرىقات بني الرتبية والنظم االجتماعية حتليل وتفسري طبيعة العال §

  .داخل النسق الرتبوي العام األفرادWا توقع سلوك 
 :للتحليل البنائي الوظيفي يف علم االجتماع الرتبية مايلي واألفكار أراء أهمولعل من  - 
ال تؤمن  ألYااملشكالت اليت تواجه النظام الرتبوي التدرجيي اجلزئي حلل  اإلصالح أسلوباملناداة باستخدام  •

بان حل املشكالت النظام التعليمي متثل انعكاسا حلل مشكالت ا@تمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  .والسياسية

من اجل  األفرادوظيفته يف تصنيف وتدريب  أداءتركز على دراسة اخللل يف النظام التعليمي والذي يعوقه عن  •
 .1القائمة األوضاعتكيف عناصر النظام االجتماعي حىت يستمر يف البقاء انطالقا من عملها على تثبيت 

                                                           
  .95،96، ص2009، األردن، دار وائل لنشر والتوزيع، علم اجتماع التربية المعاصرةنعيم حبيب جعنيين،  -1
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  : تمهيد

سنوات وهلا مناهجها واليت تناسب املرحلة  6دون السن  األطفالمرحلة تعليمية يلتحق -ا  األطفالتعترب رياض 
املدرسة، وسنتناول يف هذا السياق عن ماهية  إىلللدخول  وحتضريهماحملافظة على الطفل  إىلالعمرية هلم، وJدف 

  .األطفالاملتعلق برياض  األمورهلا وغريها  من   اصرة لفلسفتها والنظرة اليت  وجهتواجتاهات املع األطفالرياض 
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  :ماهية رياض األطفال -/1

الراسخة اليت  األسس و األوىل األصولملراحل التعليم املختلفة، فيما تقدم  األساسيةهي القاعدة  األطفالرياض   
 األساسيةمن املراحل  األطفالمرحلة رياض  أصبحتتقوم عليها العملية التعليمية املقصودة والغري املقصودة فلقد 

رياض  إىلذات خصائص واضحة، ومت وضع برامج تربوية مقننة لتقدميها  وأصبحتذات املعامل والقسمات احملددة 
  .1يف معظم الدول العربية األطفال

  :األطفالسياسة تربية طفل رياض  وأهداف فلسفة -/2

امتدادا  األطفالتكون رياض  أنيف سن مبكرة لذا جيب  األطفالرياض  إىلالطفل ينتقل من بيئة  إن - 1
 .للبيت من حيث توفر احلنان والعطف للطفل

عناية هامة  األطفالتوىل رياض  أناحلرمان منها اثر على مستقبل الطفل، لذا جيب  أواخلربة املبكرة  إن - 2
 .باخلربات الذاتية وإمدادهلتوسيع مدارك الطفل 

 .ماعية للمجتمع الذي نعيش فيهضرورة االنسجام املنهج املقدم لطفل مع متطلبات الثقافية واالجت - 3
 جيب تركيز على مساعدة الطفل يف تكوين ثقته بنفسه واالعتماد على ذاته - 4
، وتعليمهم بعض الصفات احلميدة  األخالقعمل اجلماعة، والتسامح وJذيب  مبدأتعويد الطفل مع  - 5

 . أقرانهيكتسب ذلك من خالل ممارسة اللعب مع  أن، وميكن لطفل واإلخالص واألمانةكالصدق 

  :األطفالالعامة لرياض  األهداف-/3

حسب  ألخرمن جمتمع  األهدافسياسة تربوية، وختتلف هذه  أليالرتبوية هلذه املرحلة بداية طريق  األهدافمتثل 
، مبا حيقق لألطفال إكسا-اقيمية لصفات املرغوبة  أحكامالقيم السائدة يف تلك ا5تمعات وتنعكس يف صورة 

  .اجتماعي حمدد إطاريعيشون يف  كأفراداكرب قدر ممكن لنموهم  

  :التالي باألهداف لألطفالوالنمو التدرجيي 

النمو التدرجيي املتكامل الذي يعطي الطفل الفرصة الن يكون مستقال ومعتمد على نفسه يف القيام ببعض  - 
 .املهام املناسبة له

 كبارا  أوغارا ص اآلخرينتعلم املشاركة النشطة مع  - 
                                                           

  .223، ص2005، عمان، 1، دار امليسرة لنشر والتوزيع والطباعة، طوتطبيقاتها األطفالرياض  إدارةسيد عبد القادر شريف،   -1
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 تعلم كيفية تطوير عمليات التحكم الذايت - 
 االجتماعية املناسبة لنفسه والكيفية القيام -ا األدوارتعلم  - 
 استخداما وظيفيا أعضائهمواستخدام  بأجسامهمتعلم الطفل كيفية العناية  - 
 تعلم وممارسة املهارات احلركية الكبرية والصغرية - 
 .1مكونات البيئة الطبيعيةتعلم كيفية التعامل مع بعض  - 

  :األطفالالهيكل الوظيفي لرياض  - /4

 الروضة ةمدير  )1
 ناظرة الروضة )2
 فصول أربعةلكل  األطفالوكيلة الروضة  )3
 2وتشرف على ثالثة معلمات رياض ل أومعلمة  )4

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
  .225، ص، المرجع السابقسيد عبد القادر الشريف -1
  .228، صالمرجع السابقسيد عبد القادر شريف،  -2
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  229 ، صالمرجع السابقسيد عبد القادر شريف،  -1

األطفاللرياض  الوظيفيالهيكل التنظيمي   

 مديرة الروضة

 ناظرة الروضة

 الشؤون المالية واالدارية وكيل رياض االطفال

 هيئة النشاط مدرس االول

واإلدارةمالية   توريدات المخزنة 

 شؤون الطلبة

 مدرس مدرس مدرس

 النشاط االجتماعي

 المشرف األول

 المكتبة

مشرف 
 اجتماعي

 وكيلة رياض االطفال

مشرف 
 اجتماعي

مشرف 
 اجتماعي



  رياض األطفـال                                                                                  الثانيالفصل  
 

 
27 

  :األطفالفي رياض  اإلداريمقومات النجاح  - /5

 يف ضوء خطة مدروسة دراسة جيدة إالعمل  أيعلى  اإلقدامعدم  - 
 ضرورة تدبري املوارد الالزمة للعمل والتنظيم واستخدامها وفقا لقواعد حمددة - 
 ساعدين واالستفادة من طاقتهم اخلالقةاحرتام امل - 
 للمصادفات األموراملتابعة وعدم ترك  - 
 .1مواجهة املشاكل واختاذ القرارات وحسن استخدام الوقت - 

  :األطفالاالتجاهات المعاصرة في فلسفة رياض  -/6

االهتمام بالطفل من مجيع اجلوانب منوه اجلسمي  و االنفعايل  أمهيةاالجتاهات احلديثة للرتبية تؤكد  أنجند 
 بيئة الصاحلة لنموه املتكامل فلقدواالجتماعي والعقلي وJتم بتنمية فردية الطفل من حيث تلبيته حاجاته و توفري ال

فريدريك فروبل "  األملاينوتسميتها للعامل الرتبوي  إنشائهايف  الفضلواليت يرجع   األطفالاملدارس رياض  أصبحت
Frobel  ذات طابع مميز، تقوم باملهمة الرتبوية التعليمية للطفل  وأدواتصفات وجتهيزات امدارس لطفولة هلا مو
 أطرافهاحتديد  أساسهامل ذات اخلصائص واضحة ميكن على الرابعة حىت السادسة يف معظم دول العا أومن الثالثة 

  .2العلم الرتبوي والفن البيداغوجي إىلالرتبوية واليت تستند 

  :الطفولة إلى ةاتجاهات المعاصرة في النظر  -/7

 وأMاحقيقة واقعة يف حد ذاJا  أصبحتالطفولة، اليت  إىللقد تغريت النظرة : مرحلة الطفولة إلىتغير النظرة   ) أ
بالطريقة نفسها على انه شيء  إليهلراشد، وعلى ذلك فتعلم الطفولة ينظر  إعدادجزء من احلياة وليس جمرد 

 .وتدريب ملا هو بعد ذلك كإعدادللحاضر، وليس فقط  
القصوى يف الرتبية، فقد قام  ألمهيته أخذتالطفل ككل  إىلالنظرة  أصبحتلقد : الطفل ذاته إلىتغير النظرة   ) ب

ذه املرحلة لتغري طفل هوالتجارب على  األحباثعديد من الدراسات و  بإجراءالعلماء والباحثون الرتبويون 
 .3والدراسات من النتائج األحباثلفكر الرتبوي يف ضوء ما تكشفه عنه هذه مسار اجتاهاته ل

 
                                                           

  .229، صالمرجع السابقسيد عبد القادر الشريف،  -1
  .55، ص 2008، دار املصرية اللبنانية، القاهرة، وتحليل المقارن واألجنبيةفي الدول العربية  األطفالنظم رياض شبل بدران، حامد عمار ، -2
  .56، ص المرجع السابقشبل بدران، حامد عمار،  -3
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  :في المدرسة األطفالهمية رياض أ -/8

وتنمية  ميكن الطفل من تنمية قدراته املهارية وتوجيه ميوله وتنمية استعداداته األطفالااللتحاق بدور رياض  إن 
تلك املرحلة  أمهيةمن  األطفالرياض  أمهيةو املعريف يف تلك السن املبكرة، وتبدو  واألخالقي اللغوياجلانب 
 أصبحتللعمل  املرأةخاصة بعد خروج  –واللذين هم غرس اليوم وبراعم املستقبل  ة يف تكوين شخصيتهئيالنما

ضرورة لكل طفل يف  األطفالضرورة اجتماعية تربوية من ضروريات احلياة بالنسبة لطفل، فرياض  األطفالرياض 
الء ما ينقصه من فقرية فهي تقوم لكل طفل من هؤ  أممقتدرة  أسرةمن  أكانسن ما قبل املدرسة االبتدائية سواء 

  .ينمو شامال متكامال أنحاجات وتعمل على 

اليت تليها مبا تقدمه للطفل من  األساسييف Jيئة الطفل للحياة املدرسية النظامية يف مرحلة التعليم  األطفالورياض 
ف، فالرتبية غوما مير به الطفل فيها من خربات جتعله على استعداد لتقبل احلياة املدرسية القادمة حيب وش أنشطة
ا ثانويا  أمر األطفالسياسة تربوية ولن تعد رياض  أليمهم  أمرخالل مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية  األطفال

  .1نظام تربوي للدول املتقدمة أييف 

  :األطفالمعلمة رياض  -/9

بني الرابعة  أعمارهمالذين ترتاوح  األطفالرعاية  أمر إليهاهي مسؤولة عن العملية الرتبوية والتعليمية واملوكلة 
 .2األطفالوالسادسة برياض 

  :ق ومفتاح للنجاحيبداية للطر  األطفالمعلمة رياض ـــ 

الضرورية حىت تستطيع  األمورحجر زاوية حبيث تصبح عملية تنميته مهارJا من  األطفالمتثل معلمة رياض 
 إىل األطفالبرياض  اآلنذه املرحلة الباكرة املهمة من عمر الطفل، ويسعى العامل املهتم هيف  األطفالالتعامل مع 

نقدم من خالله جمموعة من الفنيات واملهارات اليت  أنعمل جديد، نستطيع  أسلوبتغذية التعليم الذايت بوضع 
، ويف سبيل حتقيق هذا ألطفالاهلؤالء  الرتبوية، فهي  مفتاح النجاح يف العملية األطفالنقدمها ملعلمة رياض 

مساعدJن  إىل، Jدف األطفالخصيصا ملعلمات رياض  أعدتاهلدف املنشود فهناك جمموعة من الربامج اليت 
  :على 

                                                           
  .83، ص 2009، 1، دار الفكر، طفي اجتماعيات التربية المعاصرةعلي سيد اخلشيب ، حممد حسني العجمي،  -1
  .30، ص ، المرجع السابقفاروق عبده فليه وامحد عبد الفتاح الزكي -2
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 األطفالحتديد احتياجاJن واحتياجات  - 
 األطفالاملساعدة الفعالة يف تدريب  - 
 األطفالاخلاص بالعمل مع  األداءمساعدة املعلمات  - 
 .اجلديدة األهداف، مت تدر-ن على صياغة أهدافهنمساعدة املعلمات كيف يقمن بتحقيق  - 
 لألطفالحتديد املهارات الالزمة  - 
 داخل حجرات الدراسة األطفالتصحيح وتطوير مهارات  - 

 - نيويورك( ، واليت يشرف عليها ا5لس اخلاص بالطفولة الباكرةواألسرة باألطفالوقد ذكرت اهليئة اخلاصة  
  .1)اشنطنو 

النظرية، حبيث  لألفكارن ترتكز على جمموعة من التطبيقات العلمية ال بد أ األطفالمعلمة رياض  مهارات إن 
" cognitive"تستقى مهارJا املكتسبة من خالل برامج التعليم الذايت والذي يركز بدوره على اجلوانب املعرفية 

 األطفال، ولعل هذا االهتمام مبعلمة رياض  األطفالملرحلة رياض  التعليميةالبيئة والعقلية، وذلك يتم من خالل 
، الذي يساعد على األمثلهلا على وجه  اإلعدادمت هذا االهتمام وذلك  فإذاميثل بداية الطريق ومفتاح للنجاح، 

 أمريف  نبلغ شأن أناستطعنا  األطفالحتقيق هذا اهلدف املنشود، الذي يركز على تنمية الطفل يف مرحلة رياض 
  .2سليما إعداداالطفل  إعداد

 :األطفالتتعلمها معلمة رياض  أنالمهارات التي ال بد ـــ 

  :من خالل باألمنالعمل على تنمية الشعور ـــ   

 األمنذوي السلوك غري  األطفالاملتابعة والتوجيه خاصة لدى  )1
 كما عززJا  األمانممارسات  إتباععلى  األطفالتشجيع  )2
 كل نشاط  أثناءالشائعة  األمانتعزيزها ملمارسة  )3

  :لألطفالتراعي الجوانب الصحيحة  أنــــ 

 الصحيحة ةالسلوكية الغذائي والعاداتممارسات الصحة  إتباععلى  األطفالتشجيع  - 

                                                           
1-adminstration for chlidren,youth and families 

  .16-15، ص2003، دار العلم والثقافة، القاهرة، النفسي للطفلالمدرسة والمجتمع والتوافق وفيق صفوت خمتار،  -2
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 األطفالالضرورية لصحة ونظافة  األدواتتوفر واستخدام املواد و  - 
مبرض، من  إصابتهماحملتمل  األطفالاليت تظهر على  األغراض أوتتعرف السلوك الغري الطبيعي  أنحتاول  - 

 .خالل متابعتها

  :تجهيز البيئة التعليمية من خالل ـــ  

 .األطفالالربامج، الفراغ، املتاح، وعدد  أهدافحتتويها املدرسة، اعتمادا على  أنحتديد املناشط اليت جيب  - 
وتضع كل منها يف الفراغ املناسب يف حجرة ، أنواعهااملناشط، حبيث تفصل بني ( تصنيف ملناطق  إجراء - 

 .الدراسة
 .من االختيار بسهولة واستقاللية األطفالوترتيب املواد الالزمة للمناشط، حىت يتمكن  إعدادتقوم بعمل  - 

  :مراعاة الجوانب الجسمية عن طريقـــ 

لوبة فيختار  النشاط املط اإلمكاناتلكل طفل، حىت تواكب قدراته ) البدنية( تقدير االحتياجات العضوية  - 
 .اجلسمية إمكاناتهي حباجاته وفق الذي يف

 .1لتطوير املهارات احلركية، داخل وخارج حجرة الدراسة واألنشطةتوفر املعدات  - 

  :الجوانب المعرفية بالعمل ةعاامر ــــ  

 يف استخدام كافة حواسهم يف اكتشاف البيئة احمليطة -م األطفالمساعدة  - 
 يف تطوير مفاهيم الشكل واللون و احلجم والتسلسل والرتقيم األطفالتعاون  - 
 على التذكري وحل املشكالت تشجعهمبالطرق اليت  األطفالالتعامل مع  - 

 القدرة على التواصلـــ  

 أفكارهمبالطرق اليت تشجعهم على نقل  األطفالتفاعلهم مع  - 
 لتعزز فيهم لغتهم وتعمل على تطويرها واألنشطةتوفري املواد  - 
 .والتخاطب اإلنصاتاستخدام معجم الكتب والقصص لتحفزهم على  - 

  
                                                           

  .18، صالمرجع السابقوفيق صفوت خمتار،  -1
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  :الجوانب االجتماعية ةمراعاـــ 

 فرص العمل  واللعب اجلماعي األطفالتوفر  - 
 اآلخرينتساعد الطفل اخلجول على التعامل مع  - 
التجاوب ، والتعامل بكياسة اجتماعية متكنهم من التفاعل و اآلخرين احرتام حقوق و مشاعر األطفالتعويد  - 

 االجتماعي

  :األسريةالجوانب ـــ  

 .، على اختالف مستوياJم األطفالودار احلضانة، وتتعرف بطريقة متوازنة اسر  األسرةتكوين مهزة وصل بني  - 
 الذين يعانون من ضغوط نفسية األطفالتشرتك مع اسر  - 

  :القدرة على إدارة المناشط داخل حجرة الدراسةـــ  

 الصغرية وتعتمد منافسات التكوين دوافع للعمل و االجنازتشجيع ا5موعات  - 
 .1الفردية اعتمادا على املالحظات املستمرة األطفالتدرس حاجات  - 

  :ما قبل المدرسة لألطفالالبرامج التعليمية ـــ  

 :  ) headstart( برنامج هيد ستارت .1

الظروف االقتصادية و االجتماعية  أنقدم هذا الربنامج كجزء من برنامج ضخم للحرب على الفقر، على اعتبار 
 إليها يأيتتوقع املدرسة االبتدائية بان  إىلهي املسؤولة عن فشل التالميذ يف املدرسة ويعترب الربنامج استجابة 

من العمل والدراسة متاما ، ليس فقط من التحكم يف سلوكهم االجتماعي بشكل ميكن  متكنواوقد   األطفال
مهارات ما قبل القراءة بل القراءة نفسها وبعض املهارات  أيضا اكتسبواقد  يكونوا أنحسب، بل بكفاءة ف

االبتدائية مل تنظر للمنهج ، فاملدرسة  األويلواملفاهيم الرياضية وغريها من ا5االت العلم اليت ينصب عليها التعليم 
 واآلداببل ركزت على اكتساب معارف مرتبطة مبحتوى حمدد مثل الرياضيات والعلوم و اللغة " تنموية" نظرة 

مل يتمكن الطفل من استيعاب مثل هذا احملتوى منذ بداية عهده باملدرسة اعترب معاقا ومهه برنامج هيد  وإذوغريها، 
الذين  طفالاأل أعطىيف املدرسة  إخفاقاتثل تلك العلوم لضمان عدة  يم املباشر ملتعهده بطريقة التعل أنستارت 
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خاصة لاللتحاق بربامج هيد ستارت، وكذلك  أولويةحظا اجتماعيا وحمرومة ثقافيا  واألقلمن بيئات فقرية   يأتون
  .اإلعاقاتالفئات اليت تعاين من بعض 

 : لى النظرية السلوكيةبرنامج قائمة ع .2

منوذج برينت ) االستجابة/ مثري ( على النظرية السلوكية  أسستمن ابرز الربامج اليت 
فقد صمم هذا الربنامج واستخدم على نطاق واسع منذ الستينات كرتبية  bretenengelmanاجنلمان

اكتساب  تركيزه على الربنامجحظا، يتضح يف هذا  األقل أويف البيئات االقتصادية املتدنية  لألطفالتعويضية 
تركيزه على اكتساب املهارات اللغوية واملفاهيم الرياضية،  الربنامجاملهارات اللغوية واملفاهيم الرياضية، ويستخدم 

املصاحبة هلا مث  واألنشطةويستخدم الربنامج الطريقة املباشرة يف التدريس، حيث يقوم املدرسون بوضع الدروس 
الذين حيفظون الدروس فقد  لألطفال اإلثابة أماهم ترديدها وحفظها ، ويطلبون من األطفاليلقون املعلومات على 

يتوصل  أنواحدة صحيحة ينبغي  إجابةمنه الطعام واحللوى واملديح، ويف نظام حمكم هلذا ال يوجد  أنواعمشلت 
 .غريهاالتلميذ دون  إليها

 أكثرمن يتبع طبيعة الربامج اليت تنفذ يف روضات العامل يف الوقت احلاضر جيد فيها مالمح وتوجهات من  .3
من كل واحدة منها، وتطويع ذلك مبا يتفق مع فهمنا املتزايد لطبيعة النمو  االجيابياتمن  اإلفادةمنوذج -دف 

تنمية قدرات الطفل يف شىت جماالت النمو  إىل يؤدي أنوالتعلم يف الطفولة املبكرة، فالربنامج املناسب ينبغي 
 العديد من البحوث والدراسات الطويلة تاجري األطفالالربامج املناسبة لتنمية  إىلتوصل  إىلويف حماولة 

كلها   أمجعتما بعد التخرج والتوظف حيث  إىل احلضانةمن سن  األطفال منو أ واليت تابعوا.م.غالبيتها يف الو
-ا باملقارنة مع  التحقواالذين  لألطفالبالنسبة  أفضلوي كان هلا اثر مالربامج املرنة ذات التوجه التن أنعلى 

غريها من الربامج التقليدية اليت ركزت على النتائج النهائية بغض النظر على خلفية املعلمني العلمية والثقافية 
 :وهي  النتائج أهمواالجتماعية، وميكن تلخيص 

 األطفالات قوية، لصاحل الربامج التنموية، يف اجتاه تنمية حب االستطالع و االبتكار والعمل يف هناك مؤثر  - 
 امللتحقني مبثل تلك الربامج

االجيابية بالنسبة لنمو مهارات حل املشكالت االجتماعية من  أثاره التنمويةيف ا5ال االجتماعي كان للربامج  - 
 ..العمليات احلسابية
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ضعفاء  أMمني عادة يف الربامج  التقليدية على  املصنف األطفالامج يف تنمية قدرات كما جنحت هذه الرب  - 
صحيحة دون غريها ال ترتك مكانا  إجاباتالتدريس ا5زأ املبين على اخذ  أن إذالتحصيل وهذا شيء طبيعي، 

االجيابية الصحيحة  إىللبطيء التعلم، حيث يفقدون الثقة على قدراJم على التعلم لعدم متكنهم من التوصل 
حاجات املتعلم يف االعتبار وتساعده على التقدم وفق قدراته  تأخذالوحيدة، بعكس الربامج التنموية اليت 

 .1وسرعته اخلاصة وتتيح له الفرص للشعور بالنجاح واالجناز

  

  :موقف القانون الدولي من مسالة الحضانةـــ  

االهتمام يف سنوات حياة الطفل  ضرورةانطالقا من حصيلة الدراسات االجتماعية والنفسية والطبية اليت تؤكد 
اهليئات واملنظمات  أولتيف مرحلة الطفولة املبكرة،  األم، مع تركيز على دور األسرة، وتنشئة من خالل األول

  .املرضعات دعما معنويا وعمليا األمهاتمنح  وأمهيةالدولية العاملة يف الرضاعة الطبيعية، 

  : أمهيةومحايته ومنائه ينص يف فرتته الرابعة عشر على  العاملي لبقاء الطفل فاإلعالن

  .يتهم كل ما يلزم محاية ومساعدةرفاهو  األطفالوبيئة طبيعية لنمو  أساسية، بوصفها جمموعة لألسرةيتوفر  أن - 

الوسط العائلي البديل يف حالة افتقاد  إجيادللطفل وضرورة  األسريةخاصة لتنشئة  أمهيةوتوىل اتفاقية حقوق الطفل 
قصارى جهودها لضمان االعرتاف  األطرافتبذل دول :  أنتنص على  االتفاقيةمن ) 17(، فاملادة ألسرتهالطفل 
 أون عن تربية الطفل ومنوه وتقع على عاتق الوالدي ةكال  الوالدين يتحمالن مسؤولية مشرتكأن  القائل  مببدأ
  .القانونني  حسب املسؤولية عن تربية الطفل ومنوه ياءاألوص

 ولألولياءتقدم املساعدة املالئمة للوالدين  أنيف االتفاقية  األطرافعلى الدول " و يف سبيل حتقيق هذه الغاية
تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية  أنالقانونيني يف االضطالع مبسؤوليات تربية الطفل وعليها 

  .2األطفال

  
                                                           

 118.119، ص 2003تصميم البرامج التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة  ، دار الكتاب الحديث، القاهرة ، ، هدى حممود الناشف -1
.120      
  .96،97، ص2008، دار اجلامعة اجلديدة، مياإلسالفي الفقه  األطفالفي تنمية سلوك  وأثرهاالحضانة عبد املطلب عبد الرزاق محدان،  -2
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  :الخالصة

مناخ يالئم  إىلوما يشهده يف مراحل منوه االجتماعي واملعريف على حد سواء ، حيتاج  األطفاليعترب طفل رياض 
تربوية لية واالجتماعية، اليت تتماشى مع منوه االجتماعي، لذا تعترب مؤسسة رياض االطفال كمؤسسة قعوقدراته ال

والدخول الدراسي باستغالل تنشئة الطفل مع ما يتوافق ومبادئ ا5تمع، لتهيئة للحياة االجتماعية  إىلJدف 
  الرتبوية أهدافهالبلوغ  طاقاJم
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  التحصيل الدراسي و المدرسة االبتدائية: الفصل الثالث

 تمهيد

 :تعريف التحصيل الدراسي.1

 أنواع التحصيل الدراسي.2

 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي.3

  :شروط التحصيل الدراسي.  4

  :الختبارات التحصيل الدراسيالقيمة التربوية .5

  :التعليم االبتدائي.6

  :المدرسة االبتدائية.7

  :األهداف التربوية لتعليم االبتدائي.8

  :ملمح المتعلم في السنة األولى من التعليم االبتدائي..9

  :خطوات تدريس المحادثة والتعبير الشفوي في السنوات األولى. 10

  :ائي من التعليم األساسي وفق التاليخطوات درس في السنة األولى االبتد.11

  : تدريس قواعد  اللغة العربية  في السنوات األولى 12

  :ملمح المتعلم في نهاية السنة أولى من التعليم االبتدائي 13

  ابتدائي أولىبرنامج السنة .14
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  :تمهيد

املهارات ومدى متكنه منها ،  أوحتديد التقدم الذي حيرزه الطالب من املعلومات  بأنهيعترب التحصيل الدراسي 
ويقاس بالدرجة اليت حيصل  عليها ، تعبري عن مدى استيعاب  الطلبة ملا تعلموه من خربات يف مادة دراسية مقررة 

الطلبة يف االختبارات التحصيلية و هو يعترب من املواضيع اليت حضيت باهتمام علماء االجتماع و النفس، مل له 
  .ستقبلية لدى التلميذامل على احلياة تأثريمن 
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 :التحصيل الدراسي تعريف .1

 ثبت ورسخ، واحلاصل  هو ما أيمن كلمة فعل حصل حيصل حتصيال، فنقول حصل الشيء  مأخوذ: تعريفه لغة
  .1تبقى وتبني ما سواه، فنقول حصل الشيء واحلصيلة من التحصيل

هو مدى متكن الطالب من املواد الدراسية اليت يقوم بدراستها خالل العام الدراسي و مستواه يف كل : اصطالحا
مادة من هذه املواد، وقد وضعت لذلك تقديرات اصطالحية ممتازة، جيد، ضعيف، ضعيف جدا، وبذلك ميكن 

  .2الرسوب أسبابمعرفة مستوى التالميذ يف كل مادة حىت ميكن تلقي 

  .3واد الدراسيةالكلي لدرجات التالميذ يف مجيع املوهو الرصيد 

 :التحصيل الدراسي أنواع .2

 ):الرسوب المدرسي( التحصيل الدراسي الضعيف  .

 أواجتماعية  أوجسمية  أوبالنمو التحصيلي نتيجة لعوامل عقلية  عدم االهتمام أونقص  أوهو حالة ضعف 
 .4انفعالية حيث تنخفض درجة اثر نسبة الذكاء من املستوى العايل

 : التحصيل الدراسي المتوسط .

 األهدافمن  %50التلميذ قد حيقق  أنيقع بني التحصيل الدراسي اجليد والتحصيل الدراسي الضعيف، يعين  إذ
 أو األستاذوجد العناية الالزمة من طرف  إذيتجه حنو املستوى اجليد  أن، وميكن للتلميذ األستاذاليت خططها له 

 .5األسرة

 

 

                                                           
  .25، ص1986، بريوت ، 31، طدار الشروقمنجد الطالب،  -1
  .241، مكتبة غريب، القاهرة، بدون طبعة، صرعاية المراهقينيوسف ميخائل اسعد،  -2
  .13، ص1960، دار الكتاب، لبنان، سنة، قاموس التربية وعلم النفس التربويفريد جربائيل،  -3
  .502، بدون سنة، ص ، الصحة النفسية والصالح النفسيالسالم زهران حامد عبد -4
  .94، بريوت، ص1، دار النهضة العربية، طمعجم علم النفس والتحليل النفسيشاكر قنديل،  -5
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 : التحصيل الدراسي الجيدــــ 

 أن أياخلاصة،  واستعداداتهالتحصيلي للفرد للمستوى املتوقع يف ضوء قدراته  األداءو هو سلوك يعرب يف جتاوز 
من نفس  اقرأنه أداءحيقق مستويات حتصيله ومدرسته تتجاوز متوسطات  أنالفرد املفرط يف التحصيل يستطيع 

 ألنهحول التحصيل  1994، )الفنك والكوكب( العمر العقلي، وجيتازهم بشكل غري متوقع، ويف دراسة 
خمتصر منظم يسهل عليه تذكره، وهو الشخص الذي  إىلجيعلها  أيالشخص الذي يستطيع ثبوت املعلومات، 

 .1نظيم عمله وربط باستمرار يف بني املعلومات فهو الشخص الكفءلديه دوافع لت

 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي .3

 واألمراضاحلالة اجلسمية اليت يكون عليها الشخص مثل اجلوع، العطش، الضعف، احلواس  إن: العوامل الذاتيةــــ 
  .2على نوعية حتصيله تأثر

لية املؤثرة يف عملية التحصيل الدراسي وهو القدرة قعالعوامل ال أهميعترب عامل الذكاء من : ليةقعالعوامل الــــ 
يتصرف تصرفات عادية، وان يفكر تفكريا متزنا وان يتكيف مع بيئته  أنالعامة الشاملة اليت متكن الفرد من 

  .3بكفاءة

 أنيؤكد ميشال مندرلكي يتمكن التلميذ من النجاح يكون لديه حتصيل مرتفع فال بد  إذ: العوامل االنفعاليةــــ 
يؤثر على حتصيله الدراسي كما ميكن ان ينتج عن بعض  أنيكون لديه توافق مع حميطه  عكس ذلك فيمكن 

  .4يف احلماية اإلفراطالعوامل منها الشعور بالذنب و 

حتصيل الدراسي من جهة  أوالدراسي من جهة  التأخرليت هلا دور كبري يف هي من العوامل ا: العوامل المدرسيةـــــ 
فشل املدرس يف عمله سواء التنظيم الرتبوي، فالتغيب  أووهذا بسبب االنتظام يف املواظبة على الدروس  أخرى

ق يف يفوت التلميذ كثريا من الدروس مما يسبب له عائ أناملدرسي لفرتات طويلة متقطعة ومتكررة من شانه 
  .5الفشل وعدم القدرة على مسايرة الفصل إىلاستيعاب املعلومات اجلديدة، وبالتايل قد يؤدي 

                                                           
  .88،89، ص1998، دار الفكر العريب، القاهرة، واالختبارات في المناهج والطرق التدريس األهدافحممد رضا البغدادي،  -1
  .85، بدون سنة، صاإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، الدراسي والتأخر، التنشئة االجتماعية عباس حممود و رشا صاحل -2
  .306، ص2000، 2، مكتبة العيكان ، الرياض، طعلم النفس التربويعبد اHيد سيد امحد منصور،  -3

4 - michel mindert psychologled le éducation 2 enettion 1980 p02. 
  .19، ص1993، القاهرة، ، المعلم و مبادئ التربية، مكتبة االنجلو المصريةـحممد منري مرسي -5
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 أيهناك عالقة كبرية بني الظروف العائلية والفشل الدراسي،  أن إالولقد توصلت الدراسات : العامل الثقافيـــــ 
تعارضا حلاالت  أكثرعائالت بسيطة خاصة يف املستوى التعليمي للوالدين هم  إىلالتالميذ الذين ينتمون  أن

  .1الفشل الدراسي

اليت يعيش فيها ، فيما  واألسريةالنمو النفسي واالجتماعي للفرد بالبيئة االجتماعية  يتأثر: العامل االجتماعيـــــ 
لوكه ويعرب التحصيل الدراسي وجها واحدا يوجد يف البيئة من ثقافة وعادات وميول ينعكس على الفرد ويوجه س

  .2من وجوه النشاط املختلفة اليت يقوم Iا ، والذي يرتبط بالنمو الفعلي واجلسمي واالجتماعي له

والدينية واالجتماعية ،  األخالقيةالذي يزود الطفل بالقيم واملعايري  األولهي احمليط  األسرة: األسريةالعوامل ـــــ 
، املستوى التعليمي األسرياليت تؤثر على الطفل مباشرة، كثرية منها االستقرار  باألسرةوالعوامل املتصلة 

  3...طرق الرتبية وغريها األسرة أعضاءواالقتصادي، العالقات االجتماعية السائدة بني 

  :شروط التحصيل الدراسي.  4

العديد من  أثبتتيف عملية التحصيل الدراسي فقد  أساسياعامل الذكاء شرطا  أنمما الشك فيه : الذكاءــــ 
املوجبة بني الذكاء والتحصيل الدراسي، حيث انه يلعب دورا مهما يف عملية  االرتباطيةالدراسات العالقات 

  التحصيل املدرسي أوالتفوق التحصيلي 

قة الطردية بني الدافعية والتحصيل الدراسي ومن هذه العال واألحباثالعديد من الدراسات  أكدت: الدافعـــــ 
بركال حيث تقدم لنيل درجة الدكتوراه من جامعة فوردهام واليت  يف هذا اHال ما قام به  أجريتالدراسات اليت 

الدافعية يف ارتفاع  بأمهيةعلى النجاح واليت خرج منها  وأثرها األكادمييكانت دراسة بعنوان الدافعية التحصيل 
  .مستوى التحصيل 

املادة  وإتقان األداءحتسني  إىلللتكرار فوائد غري خافية يف ترسيخ حفظ املادة العلمية مما يؤدي  إن: التكرارـــــ 
  .العلمية

                                                           
  .287، ص1991، دار التونسية لنشر، تونس، علوم التربيةامحد شيشوب،  -1
  .136، ص 2000، 1، دار الرتب اجلامعي، سوفينر ، لبنان ، طليميعلم النفس التععبد الرمحان العيسوي،  -2
  .31،32،33، دار املعرفة اجلامعية، ب ط، مصر ، ص، الصحة النفسية والتفوق الدراسيعبد اللطيف مدحت عبد احلميد -3
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والتوجيه من طرف املؤطرين واملختصني يعمل على رفع  اإلرشاد أساسالتعليم القائم على  إن: والتوجيه اإلرشادـــــ 
  .الصحيحة منذ البداية األساليبيتعلم الطالب  واإلرشادعن طريق التوجيه  إذاملستوى التحصيل للطالب 

الذي يقوم على النشاط الذايت جيعل الطالب فاعال يف عملية البحث و االطالع  إن: النشاط الذاتي ـــــ 
فوائد  أهمهذا يساعد يف ترسيخ املعلومات واستذكارها كما من  أنلعلمية بنفسه وال شك  واكتشاف احلقائق ا

والتحليل واملناقشة ونقد البناء وهذا من  األمورالنشاط الذايت زيادة الثقة بالنفس واالعتماد على الفكر وتدبري يف 
االستقالل من مبادئ الرتبية  مبدأيولد روح املبادرة وحتمل املسؤولية وكذا االستقالل، حيث يعترب  أنشانه 
  .1احلديثة

  :القيمة التربوية الختبارات التحصيل الدراسي.5

يقاس التحصيل الدراسي مبا يعرف حديثا باالختبارات التحصيلية واليت ترتبط باملواد الدراسية بطريقة مباشرة، 
  .الرتبوية للمدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية واجتماعية األهدافحتقيق  وسيلة للكشف عن مدى وتعترب

تسهل الكشف عن مستوى التحصيل الدراسي، مما يدفع  أن، ميكن إعدادها بإتقانواالختبارات اليت يقوم املعلم 
  .الدارسني لتحسني مشوارهم العملي

يعرف املوضوعات اليت استذكرها الطالب، وكيفية االستذكار،  أنوعن طريق هذه االختبارات يستطيع املعلم 
  .Iا اإلملام أمكنواخلربات اليت  اإلجادةفاالختبارات حتدد الكم والنوع من املعلومات، ودرجة 

  :خمتلفة املقررات الدراسية واليت تتمثل يف  األهدافواختبارات التحصيل الدراسي تعمل للكشف عن حتقيق 

 القواعد واملصطلحات باحلقائق و اإلملام - 
 .القدرة على التطبيق هذه احلقائق يف مواقف غري مدرسية - 
 واىل العالقات املتداخلة أساسيةعناصر  إىلمتكني املتعلم من حتليل املواقف املتصلة باملادة الدراسية  - 
 .االهتمام بربط عناصر املادة الدراسية للحصول على تكوينات وموضوعات جديدة - 

                                                           
  .177عمان، ص ،2، دار حامد للنشر و التوزيع، طالتربية التاريخية أصولوائل عبد الرمحان والشعراوي ا امحد،  -1
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ة املتعلم حنو تقدمي موضوعات ترتبط باملادة الدراسية وتشجعهم على التفكري املنطقي يف ضوء احلقائق مساعد - 
  .1األساسية

  :التعليم االبتدائي. 6

القبول والسن الذي ينتمي فيه هذه املرحلة  يرتواح سن و لألطفالمرحلة من مراحل التعليم املوجهة  أولهو 
يف التعليم االبتدائي باملهارات السياسية يف اللغة القومية  األطفاللكل بلد ويزود  املتبعالتعليمية تبعا للنظام 

 .2اليدوية واألشغالومبادئ احلساب واجلغرافيا 

  :المدرسة االبتدائية. 7

، وهي مستقلة استقالال يكاد يكون تاما األساسيوالثاين من التعليم  األولمؤسسة تعليمية عمومية تنظم الطورين 
  .3، ماعدا ما يتعلق بالتنسيق الرتبوي وبالشؤون املاليةاألكادمييةعن املدرسة 

يومنا هذا  إىلتعترب املدرسة االبتدائية اجلزائرية ذات اهتمام كبري من طرف احلكومة اجلزائرية منذ االستقالل 
ي فيه التلميذ مدة ستة سنوات ضاجلزائر حيث كان يق أبناءتعليم مجيع التعليم وجمانيته وتعريبه من اجل  بإجبارية
الثالث الرياضيات والفرنسية و اللغة العربية والناجح يتحصل  األساسيةاختبارات تكون يف املواد  بإجراءوتنتهي 

املؤرخ يف  09/ 0.0.0/ 37غاية صدور القرار الوزاري رقم  إىلعلى شهادة التعليم االبتدائي وهذا 
 أقساممخسة سنوات، وفتح  إىلالذي  نص على تقليص عدد السنوات من ستة سنوات  28/08/2008

و وزارت الرتبية  األولياءعلى مستوى االبتدائيات واليت عرفت انتشارا واسعا واهتما كبري من طرف  التحضريية
  .الوطنية

  

 

 

                                                           
  .96، ص1996، القاهرة، األمني، دار والتطبيقات األسسالتقويم التربوي ، وآخرونعبد اHيد سيد امحد منصور  -1
  44ص  المرجع السابق،و امحد عبد الفتاح الزكي،  فاروق عبده فليه -2
  .73، ص1994، بدون مكان، 2، ط، مرجع في التشريع الجزائريالرمحان بن ساملعبد  -3
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  :التربوية لتعليم االبتدائي األهداف.8

، فمن خالله يكسب الطفل وسائل التعلم والتواصل األساسيهي قاعدة التعليم  األولالثالثة  السنواتتعترب 
   اقرأنهع معالقة سوية  إلقامةويصري مستعد ا  وأخالقهوفيها يستكمل منوه النفسي واحلركي ويتشرب قيم اHتمع 

  1..به و مع الوسط الذي يتصل

  : إىلويهدف التعليم االبتدائي 

 .االندماج يف اHتمع إىلالنمو النفسي احلركي والوصول به  أسبابمتكينه من استكمال  - 
 تنمية املهارات احلركية إىلتربيته على حب العمل اليدوي، وجعله سبيال  - 
 )، ظواهر، عالقات أشياء( عه املختلفة ئجعله قادرا على اكتشاف وفهم احمليط الذي يعيش وقا - 
 تنمية حب االطالع لديه وتدريبه على كسب املعرفة بوسائل يف مستواه - 
 االجتماعية و الوطنية واألخالقتنمية عادات التفكري الصحيحة  - 
النبوية الشريفة اليت تغرس يف نفسه الروح الدينية،  واألحاديث، القرآنيةجمموعة من السور  متكينه من حفظ - 

 .اإلسالميةوتنشئته على القيم 
تنمية عادات التفكري الصحيحة لديه بواسطة التدريب على املالحظة واملقارنة والتعليل البسيط يف مجيع  - 

 .2النشاطات الرتبوية

  :من التعليم االبتدائي األولىملمح المتعلم في السنة .9

  :ملمح التلميذ في بداية السنةــــ 

م ببعض املالمح اليت من الطفل وهو متس يأيتيقرتح الربنامج يف هذا املستوى، ختصيص مرحلة متهيدية حيث 
  :هي هذه السمات الضروري معرفتها من قبل املتعلم، فما

يف حاجة إىل أن يتعلم يف جو يسوده اهلدوء واألمان ألنه يف هذه السن، معرض لشعور باخلوف وانعدام  )1
 .شا_ا إعاقة عملية التعلمالطمأنينة من 

 ميله الكثري إىل التعلم بواسطة اللعب وكثر فضوله وحب االطالع يف خمتلف ميادين املعرفة )2
                                                           

  .32، ص.2007، األردن، 1، طعالم الكتب الحديثسهيل امحد عبيدات، السياسات الرتبوية يف الوطن العريب،  -1
  .63، صالمرجع السابق، عبد احلميد فايد -2
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أما من الناحية الرتبوية فان التكفل Iؤالء األطفال ينبغي أن يأخذ يف االعتبار دقة اإلحساس وكثرة االهتمام  )3
 ىل االعتبار و التشجيعمبا حوهلم واالستعداد الدائم للتفتح واحلاجة إ

أما على املستوى البيداغوجي، فان املعلم مطالب معهم بالتخلي عن مواقف طاملا عرفت عملية التعلم  )4
 .وأضرت بعالقة املعلم واملتعلم

فتثبيت يفكر إقحام املتعلم البادئ ذي البدء يف لغة متهيئة ال شائعة فيها، وهي العربية الفصحى، متجاهلني  )5
قبل ذلك مبستويات لغوية ال بد منها، قد يزيد من نفوره وانغالقه على التعلم ، وهو يف بداية ضرورة املرور 

 .1متدرسه

  :خطوات تدريس المحادثة والتعبير الشفوي في السنوات األولى. 10

  :يتضمن تدريس احملادثة والتعبري الشفوي ثالثة أقسام

 المستقلالتعبير الشفوي : المحادثة التمهيدية التحليليةــــ 

  :جترى احملادثة وفق التايل

فيلم، استماع، مسرحية، دمى، مشاهدة، ( حيضر املعلم الوسائل التعليمية اليت تناسب موضوع الدرس - 
  ..)رسوم، لوحة

  ميهد الدرس بطرح أسئلة و حمادثة تضع املتعلمني يف جو الدرس - 

  متهيدية تؤدي إىل فهم املوضوععرض وسيلة اإليضاح، وقد تكون لوحة الدرس، أو حمادثة  - 

  .2املعجم اللغوي عند الطالب على التعبري عن الوسيلة تثمارحمادثة بأسئلة تستدعي إجابات الس - 

  المحادثة التمهيدية في مرحلة القراءة الفعلية في المرحلة االبتدائيةــــ 

  التشويق بطرح األسئلة اليت تشري إىل موضوع الدرس - 

  ص املسجل أو املشاهدة معلم أو غريمهااالستماع إىل الن - 

                                                           
  .32، ص2003، افريل،مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائيوزارة الرتبية الوطنية، مديرية التعليم األساسي ،  -1
  .73، ص، المرجع السابقعبد اهللا توماجان  -2
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  ترك اHال حرا للمتعلمني كي يكتشفوا باملالحظة عناصر الوسيلة اإليضاحية - 

  :التعبير الشفوي المستقلــــ 

  مساعدة التالميذ يف اكتشاف بالتفكري واملالحظة واالستنتاج - 

  رواية القصة بصوت املعلم أو بواسطة آلة التسجيل - 

استخراج فكرة األساسية للموضوع، : ب يف تلخيص املوضوع يف فقرة واالنتقال منها إىل إشراك الطال - 
  .استظهار الرأي ودعم التعبري اإلبداعي

  :خطوات درس في السنة األولى االبتدائي من التعليم األساسي وفق التالي .11

  :ينقسم املنهج  يف السنة األوىل من التعليم األساسي إىل ثالثة مستويات

حسن االستماع والنطق والتواصل بلغة  يتقن املتعلمونعمل فيه على أن : التعبري الشفوي: المستوى األول-
  .) االتصال برفاقه وأهله وحميطه( مبسطة ليعرب عن ذاته 

يقوم املعلم يف املستوى بإعداد نصوص تتوافر فيها الصروف املعينة : تعلم صروف اللغة: المستوى الثانيـــــ 
مساعها لدى املتعلم، على أن تكون سهلة اللفظ والكتابة والتداخل وتشابك بكلمات واضحة وهلا  لرتسيخ

  .معىن

هدف ربط بني املفردات يف مجل بسيطة  إىلمن املفيد لوصول املتعلم : القراءة الفعلية: المستوى الثالثــــ 
تهاض قدرة املتعلم على متثني ومتتني نبلور هدف القراءة الفعلية والقائمة يف اس أنلفظها ونطقها  وإتقان

و كتوبة  ملحوظةمعرفة سريعة للحروف يف كلمات  إىلمهاراته يف اكتساب عملية الربط عليها الناس ما يؤدي 
  .ومعروفة لدى املتعلم

  :ابتدائي األولللعنف : مقطوعات  شعرية للتحضيرــــ 

  روح اجلسم *** أمي  أمي

  نالت حيب   ***حلت قليب  
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  بال ترمحين  ***ال تضربين   

  dوى فين   ***تعفو عيين   

  : األولىتدريس قواعد  اللغة العربية  في السنوات  .12

  :يهتم املعلم، يف هذه احللقة بالتمرين ومنها أنل من املفض أنجند 

  من خمارجها الصحيحة  األصواتالتدريب على لفظ  - 

  .الفرعية يف كل مجلة وأفكارالنص والفقرة واجلملة و الفكرة الرئيسية يف كل فقرة : مالحظة املصطلحات - 

  .1والنفي واإلثابة، واالستفهام و اجلوانب، اإلشارة أمساءاستخدام احملادثة والبطاقات للعمل على  - 

باملعىن الدقيق للكلمة، يف هذا الصف بل فيهما : إمالئيةليس هناك دروس : األولىفي السنة  اإلمالءخطوات ــــ 
على اجللسة السليمة للكتابة وعلى اخلط اجليد ما  األطفالمنه معودين  أمكن، ما  اإلشارةلذا جيب " نسخ" 

  .ذلك أمكننا

 أناملتسلسلة اليت تنتهي كل فصل منها بعقدة على  أوخيتار له القصة القصرية ، : األولالمطالعة في الصف ــــ 
  .تكون _ايات هذه القصص مفرحة وتربوية عادلة ، والروايات اخليالية

  :من التعليم االبتدائي أولىملمح المتعلم في نهاية السنة  .13

  منها  أشياءقادر على عدة  األوىل_اية السنة يف يكون املتعلم 

  تصوير احلروف واملقاطع - 

  ترتيب اجلمل املتنوعة - 

  كلمات ومجل مكتوبة  إىلاملنطوقة  أوحتويل الكلمات واجلمل املسموعة  - 

  2خصائص اللغة العربيةاكتشاف بعض  - 

                                                           
  .30، صالمرجع السابقجان عبد اهللا توما،  -1
  30، صالمرجع السابقجان عبد اهللا توما،  -2
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  سليمةمشافهة وكتابة بلغة عربية  اآلخرينالتواصل مع  - 

  ربطا سليما األفكارالبسيطة مع ربط  أحداثتعبري عن  - 

  بناء معارف جديدة بواسطة احملاكاة وتصور املفاهيم - 

  فهم املقروء - 

  الكتابة أثناءواحرتام االجتاه املطلوب  األسطر إتباع - 

  مجل وتراكيب تأليف - 

  .1قراءة احلروف واجلمل و النصوص والكلمات القصرية - 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .32، ص2003، افريل،مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائيوزارة الرتبية الوطنية، مديرية التعليم األساسي ،  -1
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  غة العربيةلال/ أ:  برنامج السنة األولى ابتدائي
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  :الخالصة

والعوامل املؤثرة فيه وشروطه،  وأنواعهمت التطرق يف هذا العرض الوجيز الذي ذكرنا فيه مفهوم التحصيل الدراسي 
  .ابتدائي ويف _ايتها أوىلالرتبوية وملمح املتعلم يف السنة  وأهدافهااملدرسة االبتدائية  إىلوكذلك 
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  ميدانيةاألسس المنهجية للدراسة ال :الفصل الرابع

 :فيها الدراسة أجريتالتعريف بالمؤسسات التي .1

  مجاالت الدراسة. 2

  مجتمع البحث -3

  العينة  -4

  المنهج المستخدم -5

  أدوات جمع البيانات -6

 التحليلأسلوب  -7
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 :فيها الدراسة أجريتالتعريف بالمؤسسات التي  .1
  :عبد القادر األميرابتدائية ـــــ 

م 2400املدارس باملدينة حيث تبلغ مساحتها  رقوهي من اع 1971عبد القادر سنة  األمريمدرسة  أسست
فرنسية ،  1عربية و  11 أساتذة، يدرسهم  إناث 114تلميذ منهم  265وهي تتوسط املدينة، عدد التالميذ Eا 

حراس ، يوجد Eا مطعم ، كما بلغت نسبة النجاح املوسم املاضي يف امتحان شهادة التعليم  4وعدد العمال 
  الرتبية التحضريية فهم فوجني، وحاصلة على عدة جوائز فكرية ورياضية ألقسامبالنسبة  أما% 97.56االبتدائي 

  :المؤمنين أمابتدائية عائشة ــــ 

حجرة ال  E14ا  عدد احلجرات إناث 115تلميذ ، منهم  E260ا  1958حيث مت افتتاح هذه املدرسة سنة 
والثانية والثالثة والرابعة  أوىلوالسنة  التحضرييةمدرسي، يوجد Eا فوجان لكل من قسم الرتبية يوجد Eا مطعم 
  فرنسية 2عربية و  12 األساتذةواخلامسة عدد 

  :بي بن مهيدي ر العابتدائية ـــ 

دد احلجرات وع إناث 190منهم  409حيث عدد التالميذ Eا  1976سنة  العريب بن مهيديمت افتتاح مدرسة 
قسم النهائي لشهادة التعليم  إىلمدرسي ويوجد فوجني لكل سنة من الرتبية التحضريية ، يوجد Eا مطعم  12

  .حراس 4فرنسية Eا مدير و  2منهم  14االبتدائي ، عدد املعلمني 

  : 1954نوفمبر  1مدرسة ــــ 

تبلغ مساحتها  1984سنة  إنشائهاوكان سنة  1981تقع حبي مصطفى بن بولعيد عني وسارة مت بنائها سنة 
حجرة للتدريس ويوجد Eا  مطعم مدرسي عدد  12 م يوجد Eا 116.500مساحتها املبنية  أمام  4800.00
  فرنسية 1عربية و  7 أساتذةوEا  إناث 85منهم  193التالميذ Eا 

  :فبراير  18ابتدائية ــــ 

 إناث 140منهم  275وهي تقع حبي جعفور مرباح عني وسارة عدد التالميذ Eا  1979مت افتتاحها سنة 
  .1رقم  اإلداريةالرتبية التحضريية وتقع باملقاطعة  أقسامة ، ال يوجد Eا فرنسي 2عربية و  E10ا  األساتذةوعدد 
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 :ابتدائية مالك بن نبيــــ 

 إناث 200منهم  389وهي تقع حبي جعفور مرباح، عني وسارة ، عدد التالميذ Eا  1978مت افتتاحها سنة 
لرتبية التحضريية وهي  أقسام 3فرنسية ، ال يوجد Eا مطعم مدرسي ويوجد Eا  1عربية  E14ا  األساتذةعدد 

  .حراس 4جبوار ابتدائية مالك بن نيب وEا 

  :مجاالت الدراسة. 2

  :ا�ال املكاين

حيث مت  2و 1مقاطعتني  إىلالدراسة امليدانية يف بلدية عني وسارة والية اجللفة وتنقسم بلدية عني وسارة  أجريت
وهي املقاطعة اليت نقطن Eا ، حيث تقع بلدية عني وسارة مشال والية اجللفة حيث مت  األوىلاختيار املقاطعة 

عبد القادر والعريب بن مهيدي وابتدائية  األمريابتدائية : وهم  األوىلمتباعدات يف املقاطعة  ابتدائياتاختيار ستة 
  .ر ومالك بن نيبفرباي 18و  1945نوفمرب  1

  :ا�ال الزمين

غاية شهر مارس، حيث كانت فرتة مجع  إىلباجلانب النظري الذي استمر من منتصف شهر جانفي  بدأنا
فكان يف منتصف شهر  اجلانب امليداين أمابالنسبة ملوضوعنا وعالقتها به ،  أمهيتهااملعلومات لتصنيفها حسب 

  .منا بتوزيع االستبيان ومجع البيانات وحتليلهاغاية منتصف شهر مارس ، حيث ق إىلفيفري 

  :مجتمع البحث -3

ابتدائي  أوىلاليت ستجرى عليهم الدراسة، وقد تضمنت هذه الدراسة تالميذ السنة  األفرادونقصد به جمموعة من 
والذين مل يسبق هلم  األطفالمؤسسات رياض  إىلمبدينة عني وسارة والية اجللفة الذين كانت هلم جتربة الدخول 

كافة جمتمع البحث   إىل، وذلك قبل التحاقهم باملدرسة االبتدائية، ولتعذر الوصول األطفالرياض  إىلالدخول 
  .املعاينة أسلوب إىلاالعتماد  إىلنا أجل
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  : العينة  -4

عربة عن كله، تستخدم كاس للتقدير الكل الذي يصعب، او العينة جزء من الظاهرة الواسعة ملا صدق ، وامل
الوقت، وحبيث ميكن تعميم النتائج  أوبالكلفة  أوتتعلق بواقع الظاهرة  ألسبابيستحيل دراسته بصورة كلية 

  :1أنواعدراسته العينة على الظاهرة كلها، والختيار العينة خطوات ، وللعينات 

تمع الدراسة اليت جتمع منه البيانات البدائية، وهي تعترب جزءا من الكل، مبعىن انه تؤخذ جمموعة هي جم إذنفالعينة 
  .تكون ممثلة للمجتمع لتجري عليها دراسة أنا�تمع على انه ممثلة للمجتمع على  األفرادمن 

على ا�تمع كله، و وحدات  ، مث تعميم نتائج الدراسةاألصليا�تمع  أفرادنسبة معينة من  أوجزء معني  إذاوهي 
  .2غري ذلك أومدن  أوشوارع  أو أحيانا، كما تكون أشخاصاالعينة قد تكون 

 أن اإلدارةتمع البحث والدراسة واليت تعطي استنتاجا عن خصائص ا�تمع ، اذ احتاج رجل من جموهي جزء 
املختلفة من االيس كرمي، فليس من الضروري  األنواعرف على بعض املعلومات عن اجتاه املستهلكني عن تعي

الدراسة  إليهموجه الذي تتقرر من  أنمقابلة كل مستهلك على حده، واملهمة الصعبة يف اختيار العينة هي 
منه العينة حيث ان  سنأخذجمتمع الدراسة بكل دقة وهو ا�تمع الذي بتحديد  تبدأ  أن أوال حيبواالستقصاء، 

 .3األخطاءسلسلة من  إىلاختيار العينة سوف يؤدي  أوتمع يف اختيار ا� اخلطأ

عينة وهي  175حيث أخذنا  ابتدائيلسنة أوىل  من خالل املعلمني ـــ ولقد قمنا بدراسة ميدانية لعينة من التالميذ
مؤسسة  26عدد التالميذ بالنسبة ملؤسسات اليت تقع يف املقاطعة األوىل لبلدية عني وسارة وهي حتتوي على 

تلميذ وقد مت  175العينة املتكونة من  اختيارمؤسسات وعلى أساسها مت  6وهي  % 10أخذنا منها نسبة 
  . االستمارةمبعلمي التالميذ ملأل  االستعانة

  

 

  
                                                           

  .147، ص2003، درا العلوم عنابة، ، منهجية البحث العلميصالح الدين شروخ -1
  .266، ص2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زروايت،  -2
  .243، ص2011، 1، دار املناهج لنشر و التوزيع، عمان، طالبحث العلمي ليباأس، حممود حسني الوادي وعلي فالح الزعيب -3
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  :المنهج المستخدم -5

اليت يعتمد عليها الباحث ويتم اختيار منهج الدراسة يف جل  األساسياتيعترب املنهج املستخدم يف البحث من 
وقد  األكادمييةوفقا لطبيعة املوضوع املراد دراسته يف جل البحوث والدراسات  األكادمييةالبحوث والدراسات 

واملنهج  أخرمنهج  أيمن  أكثريناسب دراستنا هذه  ألنهنستخدم يف دراستنا هذه املنهج الوصفي  أن ارتأينا
احلقائق فاملنهج الوصفي هو  إىلمن اجل الوصول  والبياناتالوصفي يعتمد على مجع وحتليل وتفسري املعلومات 

عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها  طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات مقننة
  .1للدراسة وإخضاعها

ويقوم على دراسة ظاهرة املشكلة كما هي يف الواقع و وصفها و وضعها الراهن، كما يهتم بالتعرف على املشكلة 
وسبل التحكم فيها معتمدا على جتمع البيانات  أسباEاوخصائصها وطبيعتها ومعرفة  ظواهرهاعن طريق وصف 

لتايل استخالص النتائج بعرض معاجلة املشكلة مث تعميم هذه النتائج طبقا �موعة من القواعد اخلاصة وحتليلها وبا
  .2ومقارنتها وتفسريهاوتصنيفها  واحلقائقجبمع املعلومات 

حمددة لوضعية  أغراض إىلوهو كذلك طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من اجل الوصول 
خطوة يقوم Eا هي وصف  أوليدرس ظاهرة ما فان  أنمشكلة اجتماعية، حي عندما يريد الباحث  أواجتماعية 

 أوو معلومات دقيقة عنها واملنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع  أوصافالظاهرة اليت يريد دراستها ومجع 
  .3الظاهرة

  :جمع البيانات أدوات -6

وسائل جتميع البيانات ختتلف تبعا الختالف املشاكل موضع الدراسة، فقد يرى كثري من  أن إىلتشري  أنوينبغي 
احلاالت،  إحدىالباحثني تفوق طريقة املقابلة لتجميع البيانات على االستبيان مثال، وقد يصلح االستبيان يف 

  4...وهكذا أخرىبينما تالئم املالحظة يف جتميع البيانات و املعلومات اخلاصة مبشكلة 

  
                                                           

  .19، ص 1998، اإلسكندرية، جامعة املنوفية، املكتب اجلامعي احلديث، البحث االجتماعي وإجراءاتمناهج طاحون،  أبوعديل علي  -1
  .69، ص1996، القاهرة، األكادميية، املكتبة البحث العلمي ومناهجه أصولامحد بدر،  -2
  .138، ص1999، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طالبحوث إعدادمناهج البحث العلمي وطرق عمار بوحوش،  -3
  .334، صالمرجع السابقحممود حسني الوادي وعلي الفالح الزعيب،  -4
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  :ستبياناإل

واجتاهات اجلمهور حول  بآراءالوسائل الشائعة االستعمال للحصول على معلومات، وحقائق تتعلق  إحدىهو 
) العينة( توزع على فئة من ا�تمع  األسئلةموقف معني، ويتكون االستبيان من جدول من  أوموضوع معني 
عليها  اإلجابةالتلفزيون حيث يطلب منهم  أوا�االت  أوقد تنشر يف الصحف  أوباليد  أوبواسطة الربيد 

لالستبيان هو احلصول على بيانات واقعية وليس جمرد انطباع او  األساسياهلدف  أنومبا الباحث،  إىل وإعادXا
يدرس املشكلة اليت يتم  أنهامشية فان ذلك يتطلب من الباحثني العناية يف التصميم االستفتاء، فعليه  أراء

تغطي مجيع نواحي املشكلة وجماالXا، وان  أسئلةيكون  أنمن اجل  األوليةعناصرها  إىلاختيارها بعناية وحيللها 
  .1تكون البيانات احمليطة بكل عنصر

  :المالحظة

ة هامة من ليها وفهمها وهي وسيلللتعرف ع) مشكلة ما أوظاهرة  أوسلوك ( هي حصر االنتباه حنو شيء معني 
  .2وسائل مجع البيانات يف البحوث املختلفة

الواقعة العلمية، وتكون املالحظة  إنشاءيف الطبيعة، Eدف  أووهي مشاهدة الوقائع على ماهية عليه يف الواقع، 
  .3إشكاليةعلمية حيث تكون 

املؤسسات اليت قمنا بتوزيع وكان استعمال املالحظة عن طريق املشاهدة حيث مت حضور الدروس اليت اجريت يف 
  االستمارة على التالميذ

  :االستبيان

الثة إلىثحول جوانب املوضوع يف ضوء الدراسة مقسمة ) سؤال 18(  للمعلمنية املوجه وقد تضمنت االستبيان
وقد مت توزيعه على معلمي  .وحمور الفرضية الثانية األوىلوحمور الفرضية  األوليةحمور البيانات : حماور و هي 

  .من جمموع املؤسسات اليت أجريت فيها للدراسة امليدانية  % 10عينة من  175التالميذ واإلجابة عنه وفق 

  
                                                           

  .135، ص2011، عمان ، الثقافة، دار البحث العلمي أساليب، كامل حممد املغريب -1
  .207، ص2008، دار غيداء لنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم االجتماعيةمصطفى منرد عمس،  -2
  .32، ص، المرجع السابقصالح الدين شروخ -3
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  :توزيع االستمارة 

كان توزيع االستمارة يف بداية شهر مارس، وخالله مت تقدميها للمعلمني على حسب التالميذ الذين يدرسون 
  فيهم شروط الدراسة وقام املعلمون،عندهم والذين تتوفر 

  .استمارة 175مبأل االستمارة حسب النتائج تالميذهم، حيث مت توزيع 

  :اعتمدنا يف حتليل النتائج على النسب املؤية باستخدام القانون التايل : التحليل أسلوب - 7

 ن×   = %س 
ع

  يةئو النسبة امل= س  حبيث      
  عدد التكرارات= ن  

  

  العينةعدد = ع  
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  تحليل فرضيات الدراسة :  أوال

 تحليل جداول البيانات العامة -1

 الفرضية االولىب طةبالمرتجداول ال تحليل -2

 الفرضية الثانيةتحليل الجداول المرتبطة ب -3

  :عرض نتائج الدراسة: ثانيا

 الفرضية األولىعرض نتائج  -1

 عرض نتائج الفرضية الثانية -2

 االستنتاج العام -3

  خاتمة 
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  تحليل فرضيات الدراسة: أوال

 :تحليل جداول البيانات العامة -1

  توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس): 01(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الجنس
 % 55.42  97  ذكور
  % 44.57  78  اناث

 %100  175  المجموع
 

عدد تكرار  أما % 97ونسبتهم  97عدد تكرار الذكور هو  أننالحظ  )01(السابق رقم من خالل اجلدول ــ 
   % 78ونسبتهم  78هو  اإلناث

 إن: نسبة الغالبة من التالميذ هي نسبة الذكور ويفسر هذا مبا يلي الان ) 01(من خالل اجلدول السابق رقم ــ 
  .اإلناثمن  أكثرلديهم عدد الذكور عدد املدارس اليت قمنا بتوزيع االستبيان على تالميذها 

  األطفالرياض العينة وفق إلتحاق التالميذ ب أفرادتوزيع ): 02(الجدول رقم 

  

  

   

  

وهي فئة : األوىلالفئة : نالحظ انه يتكون من الفئات التالية ) 02(نالحظ من خالل اجلدول السابق   رقم  
الفئة الثانية يف فئة التالميذ  أما %65.14ونسبتهم  114وعددهم  األطفالالتالميذ الذين التحقوا ب رياض 

  . % 34.85ونسبتهم  61وعددهم  األطفالبرياض  يلتحقواالذين مل 

االلتحاق بالرياض 
  األطفال

  النسبة  التكرار

 % 65.14  114  نعم
  % 34.85  61  ال

 %100  175  المجموع
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 إىلوهذا راجع  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة هي فئة التالميذ الذين  أنمن خالل اجلدول السابق جند ــ 
لكي  لألولياءاليت تقدمها  اإلغراءاتو  األطفالاالنتشار الواسع اليت تعرفه مؤسسة رياض :  التالية األسباب
  .تفيدهم للمستقبل وأشياءبنائهم بكل ما تقدمه هلم من معارف أيستفيدوا 

  األطفاليبين عدد السنوات التي قضاها التلميذ في رياض ): 03(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  السن
  %90.35  103  سنة

 %5.26  6  سنتني
  %  4.38  5  ثالث سنوات

 %100  114  اvموع
  

  :نالحظ انه يتكون من الفئات التالية) 03(من خالل اجلدول السابق رقم 

وعددهم  األطفالسنة واحدة يف كمؤسسة رياض  قضواوهي فئة اليت تكرر فيها عدد التالميذ الذين : األولىالفئة 
سنتني يف  قضواوهي فئة اليت تكرر فيها عدد التالميذ الذين : الفئة الثانية أما % 90.35ونسبتهم  103

 3 قضواالفئة الثالثة  وهي فئة عدد التالميذ الذين  أما % 5.26ونسبتهم  6وعددهم  األطفالمؤسسة رياض 
  .%4.38ونسبتهم  5وعددهم  األطفالسنوات يف مؤسسة رياض 

سنة واحدة يف مؤسسة رياض  قضوانسبة العالية من التالميذ هم الذين  نأ) 03(من خالل اجلدول السابق رقم ــ 
، من عمرهم حىت يبلغون السن الرابعة مث األوىلنوات يف س بأبنائهميهتمون  لياءو األ إن إىلوهذا يرجع  األطفال

   .أكثرخيرجو{م للعامل حىت يكتسبون وتتوسع معارفهم 
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 : األولىتحليل الجداول المرتبطة بالفرضية  -2

  .األطفالبرياض  األطفالمستوى القراءة وعالقته بالتحاق ) : 04(الجدول رقم 

  

  نالحظ انه يتكون من فئات) : 04(من خالل اجلدول السابق رقم 

 13ومستوى القراءة عندهم ضعيف عددهم  األطفالبالرياض  التحقواوهي فئة التالميذ الذين : األولىالفئة 
الفئة  أما %27.86ونسبتهم  17وهي اقل من عدد التالميذ الذين مل يلتحقوا و عددهم  %11.40ونسبتهم 

ونسبتهم  37وعددهم ومستوى القراءة عندهم متوسط  األطفالالثانية وهي فئة التالميذ الذين التحقوا برياض 
 %31.14ونسبتهم  19وعددهم  األطفالبرياض  يلتحقوامن عدد التالميذ الذين مل  أكثروهي  32.45%

 64ومستوى القراءة عندهم جيد وعددهم  األطفالرياض ي فئة التالميذ الذين التحقوا بالفئة الثالثة وه أما
  . %40.98ونسبتهم  25وعددهم  حقوايلتمن عدد التالميذ الذين مل أكثر وهي  %56.14ونسبتهم 

ومستوى القراءة عندهم  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة من التالميذ هم الذين  أنمن خالل اجلدول جند ــ 
 األطفالما تعلمه الطفل يف مؤسسة رياض  أنوهذا يفسر  %88.59ونسبتهم  101جيد حيث بلغ عددهم 
  .حتصيل دراسي جيد عند التالميذ إىلونطقها وحفظها وكذلك الثقة بالنفس وهذا يؤدي  من تعلم مبادئ احلروف

  

  

  

  االلتحاق        
  مستوى القراءة

  األطفال غري امللتحقني  امللتحقنياألطفال 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %27.86  17 %11.40  13  ضعيف
 %31.14  19  %32.45  37  متوسط

 %40.98  25  %56.14  64  جيد
 %100  61  %100  114  اvموع



  الفصل الخامس                                                            تحليل البيانات الميدانية للدراسة
 

 
71 

  األطفالبرياض  األطفاليبين خط التلميذ وعالقته بالتحاق ): 05(الجدول رقم 

  

ومستوى اخلط عندهم  األطفالبرياض  التحقواعدد التالميذ الذين  أن) 05(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
ومستوى اخلط عندهم  يلتحقوامن عدد التالميذ الذين مل  أعلىوهي  %24.56ونسبتهم  28ضعيف هو 

ومستوى اخلط  األطفالبرياض  التحقواعدد التالميذ الذين  أما %27.86و نسبتهم  17ضعيف حيث عددهم 
من عدد التالميذ الذين مل يلتحقوا  أعلىوهي كذلك  %36.84ونسبتهم  42عندهم متوسط فعددهم 

 19ا وعددهم  يلتحقوامن عدد التالميذ الذين مل  أعلىوهي كذلك  %36.84و نسبتهم  19وعددهم 
 44فهم  ومستوى اخلط عندهم جيد األطفالبالرياض  التحقواعدد التالميذ الذين  أما %31.14ونسبتهم 
  .25وعددهم  %40.98 األطفالبرياض  يلتحقواوهي اقل من نسبة التالميذ الذين مل  %38.59ونسبتهم 

تعمل على 2يئة الطفل من كل  األطفالمؤسسة رياض  أنجند ) 05(تنا للجدول رقم من خالل مالحظــ 
اليت  األشياء أهماجلوانب الرتبوية و االجتماعية وذلك من خالل اللغة اليت تعترب وسيلة لتواصل واخلط يعترب من 

دليل على  يلتحقواميذ الذين مل واليت تفوقت على نسبة التال األطفالبرياض  التحقواة التالميذ الذين 2تم 8ا ونسب
  .اغلب التالميذ يرتاوح مستواهم بني اجليد واملتوسط أن

  

  

  

  

  االلتحاق        
  خط التلميذ

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %27.86  17 %24.56  28  ضعيف
 %31.14  19  %36.84  42  متوسط

 %40.98  25  %38.59  44  جيد
 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالبرياض  األطفالمستوى التعبير الشفهي وعالقته بالتحاق ): 06(الجدول رقم 

  

  :اآلتيةوالذي يتكون من الفئات )  06(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 42ومستوى التعبري الشفهي عندهم ضعيف عددهم  األطفالبرياض  التحقواوهم التالميذ الذين : األوىلالفئة 
 %39.34ونسبتهم  األطفال برياضوهي اقل من نسبة التالميذ الذين الذين مل يلتحقوا  %36.84ونسبتهم 
ومستوى التعبري الشفهي عندهم  األطفال بالرياض التحقواالفئة الثانية فهي التالميذ الذين  أما 24وعددهم 

 21بقليل من نسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا وعددهم  أكثروهي  %35.08و نسبتهم  40متوسط عددهم 
ومستوى التعبري الشفهي  األطفالبرياض  التحقوا الذين الفئة الثالثة فهي التالميذ أما  %34.42ونسبتهم 

 األطفالبرياض  يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  كثرأوهي   %28.07ونسبتهم  32عندهم جيد عددهم 
  . %26.22ونسبتهم  16ومستوى  التعبري الشفهي عندهم جيد عددهم 

ومستوى التعبري  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة هم التالميذ الذين  أننالحظ ) 06(من خالل اجلدول رقم ــ 
من تعليم  األطفالدور الكبري اليت تقوم به مؤسسة رياض ال إىلالشفهي عندهم جيد ومتوسط وهذا يرجع 

  .تعزيز الثقة لديه إىلالكتابة اليت  تؤدي بدورها  األطفال

  

  

  

  

  االلتحاق         
  مستوى التعبري الشفهي 

  األطفال غري امللتحقني  األطفال امللتحقني
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %39.34  24 %36.84  42  ضعيف
 %34.42  21  %35.08  40  متوسط

 %26.22  16  %28.07  32  جيد
 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالبرياض  األطفالمستوى الفهم وعالقته بالتحاق ): 07(الجدول رقم 

  

وهي فئة التالميذ الذين :  األوىلالفئة : نالحظ انه يتكون من الفئات التالية) 07(من خالل اجلدول السابق رقم 
وهي اقل من  %18.42ونسبتهم  21ومستوى الفهم عندهم ضعيف حيث عددهم  األطفالبرياض  التحقوا

. 13وعددهم  %21.31ومستوى الفهم عندهم ضعيف ب  األطفالنسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا برياض 
 36ومستوى الفهم عندهم متوسط  حيث عددهم  األطفالالفئة الثانية فهي التالميذ الذين التحقوا برياض  أما

وهي اقل من نسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا ومستوى الفهم عندهم متوسط ب  %31.57ونسبتهم 
والذين مل يلتحقوا  األطفالبرياض  التحقواالفئة الثالثة فهي التالميذ الذين  أما، 22وعددهم  36.06%

من نسبة التالميذ  أعلى 57وعددهم   %50تالميذ الذين التحقوا نسبة ال أنومستوى الفهم عندهم جيد حيث 
  .26وعددهم  %42.22الذين مل يلتحقوا ب 

ومستوى الفهم عندهم جيد  األطفالالنسبة  الغالبة لتالميذ الذين التحقوا برياض  أنمن خالل اجلدول نالحظ ـــ 
 إىلعندهم جيد ومتوسط  وهذا يرجع  ومستوى الفهم األطفالمؤسسة رياض  تأكيد إىليرجع ومتوسط وهذا 

ودورها يف التحصيل الدراسي من خالل تنمي الفهم وزيادته وكذلك زيادة الوعي  األطفالرياض  مؤسسة تأكيد
  .لديه

  

  

  

  االلتحاق          
  الفهم مستوى 

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %21.31  13 %18.42  21  ضعيف
 %36.06  22  %31.57  36  متوسط

 %42.62  26  %50  57  جيد
 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالبرياض  األطفالعالمته في اللغة العربية وعالقتها بالتحاق ) : 08(الجدول رقم 

  

  :التاليةنالحظ انه يتكون من الفئات ) 08(من خالل اجلدول السابق رقم 

 18عددهم  4 إىل 0وعالمتهم يف اللغة العربية من  األطفالبرياض  التحقواوهي فئة التالميذ الذين  األوىلالفئة 
ب  4 إىل 0وهي اقل من  نسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا وعالمتهم يف اللغة العربية من  %15.78ونسبتهم 
اللغة  وعالمة يف األطفاللتحقوا بالرياض الفئة الثانية وهي فئة التالميذ الذين ا أما، 20وعددهم  % 32.78

 ـــــب يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي  %35.96ونسبتهم  41عددهم  8 إىل 4العربية من 
وعالمتهم يف اللغة العربية  األطفالبرياض  التحقواالفئة الثالثة فهي التالميذ الذين  أما 21وعددهم  34.42%

 20وعددهم  يلتحقوامن التالميذ الذين مل  أعلىوهي   %48.24و نسبتهم   55وعددهم  10 إىل 8من 
   .%32.78ونسبتهم 

وعالمتهم من  األطفالنسبه العالية هي التالميذ الذين التحقوا برياض  أن) 08(من خالل اجلدول السابق رقم ــ 
كل ما يساعده   إىل األطفالمن تعليم  األطفالالدور الكبري الذي تبذله مؤسسة رياض  إىلويرجع هذا  10 إىل 8

  .يف التحصيل الدراسي اجليد

  

  

  

  

  االلتحاق         
   عالمة اللغة العربية

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

[4-0] 18  15.78% 20  32.78% 
[8-4] 41  35.96%  21  34.42% 
[10-8] 55  48.24%  20  32.78% 

 %100  61  %100  114  اvموع
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  .األطفالبرياض  األطفالمستوى الحساب وعالقته بالتحاق ): 09(الجدول رقم 

  

  :انه يتكون من الفئات التالية) 09(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

ومستوى احلساب  عندهم ضعيف حيث عددهم  األطفالوهي فئة التالميذ الذين التحقوا برياض :  األولىالفئة 
ومستوى احلساب  األطفالبرياض  يلتحقواوهي اقل  من نسبة التالميذ الذين مل  %14.03ونسبتهم  16

الفئة الثانية فهي فئة التالميذ الذين التحقوا برياض  أما %21.31ونسبتهم  13لديهم ضعيف حيث عددهم 
وهي اقل من نسبة التالميذ الذين  %24.56ونسبتهم  28ددهم ومستوى احلساب عندهم متوسط فع األطفال

 األطفالفهي فئة التالميذ الذين التحقوا برياض : الفئة الثانية أما 17وعددهم  %27.86ب  يلتحقوامل 
من نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي   %61.40ونسبتهم  70ومستوى احلساب عندهم جيد فعددهم 

  . %50.81هم ونسبت 31يلتحقوا وعددهم 

ومستوى احلساب عندهم جيد  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة من التالميذ الذين  أنمن خالل اجلدول جند ــ 
 األطفالاستفاد التالميذ من مؤسسة رياض  أن: وهذا يفسر مبا يلي  %85.96ونسبتهم  98ومتوسط عددهم 

  .ارتفاع حتصيلهم الدراسي ومنوهم العقلي والفكري إىلتؤدي 

  

  

  

  

  االلتحاق       
   مستوى احلساب

  االطفال غري امللتحقني  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %21.31  13 %14.03  16 ضعيف
 %27.86  17  %24.56  28 متوسط

 %50.81  31  %61.40  70 جيد
 %100  61  %100  114  اvموع
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  .األطفالبرياض  األطفالوعالقته بالتحاق  لألناشيدسرعة حفظ التلميذ ): 10(الجدول رقم 

  

  :اآلتيةالذين يتكون من الفئات ) 10(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 97وعددهم  األناشيدوعندهم السرعة يف حفظ  األطفالبرياض  التحقواو هي فئة التالميذ الذين :  األولى الفئة
ولديهم سرعة يف  األطفالبكثري من نسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا برياض  أعلىوهي  %85.08ونسبتهم 

هي فئة التالميذ الذين التحقوا برياض : الفئة الثانية أما %49.18ونسبتهم  30وعددهم  األناشيدحفظ 
وهو اقل بكثري من التالميذ  % 14.91ونسبتهم  17بسرعة وعددهم  األناشيدوال يستطيعون حفظ  األطفال

  .50.81ونسبتهم  31وعددهم  يلتحقوالذين مل ا

برياض  التحقواوالغالبة هي فئة التالميذ الذين  األعلىالفئة  أنجند ) : 10(من خالل اجلدول السابق رقم  ــ 
اجلهود  إىلويرجع ذلك  97وعددهم  % 85.08ونسبتهم  األناشيدولديهم سهولة وسرعة يف حفظ  األطفال

ما خيص الطفل لكي ينمو فكريا ويزيد من قدراته احلسابية مما يؤثر  لبك بإملام األطفالاملبذولة ملؤسسات رياض 
  .على حتصيله الدراسي اجليد

  

  

  

  

  

  االلتحاق          
   سرعة حفظ األناشيد

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %49.18  30 %85.08  97 نعم
 %50.81  31  %14.91  17 ال

 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالبرياض  األطفاليبين تميز التالميذ بين عالمة اكبر واصغر وعالقته بالتحاق ): 11(الجدول رقم 

  

وهي فئة التالميذ الذين  األوىلالفئة : انه يتكون من الفئات التالية نالحظ ) 11(من خالل اجلدول السابق رقم 
الفئة  أما %3.27و نسبتهم  31التميز بني عالمة اكرب واصغر وعددهم  ويستطيعون األطفالالتحقوا برياض 

نو  53وعددهم  واألصغر األكربوال يستطيعون التمييز بني  األطفالبرياض  التحقواالثانية فهي فئة التالميذ الذين 
الفئة  أما % 90.16ونسبتهم  55و عددهم  يلتحقوايذ الذين مل وهي اقل من التالم %46.49نسبتهم 

ونسبتهم  30وعددهم  واألصغر األكربفقط مييزون بني  وأحيانا األطفالبرياض  التحقواالثالثة فهي التالميذ الذين 
 %6.55ونسبتهم  4من التالميذ الذين مب يلتحقوا وعددهم  أعلىوهي  % 26.31

وال يستطيعون التمييز بني  األطفالبرياض  التحقواالفئة العالية من التالميذ الذين  أنمن خالل اجلدول جند  
مؤسسة  إن: وهذا يفسر مبا يلي  يلتحقواوهي الذين مل  %64.49ونسبتهم  53وعددهم  واألصغر األكرب
  .رسة االبتدائيةهو من اختصاص املد وإمنا واألصغر األكربالتمييز بني  أطفاهلاال 2تم بتعليم  األطفالرياض 

  

  

  

  

  

  االلتحاق
   متييز بني عالمة اصغر واكرب

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %3.27  2 %27.19  31 نعم
 %90.16  55  %46.49  53 ال

 %6.55  4  %26.31  30 أحيانا
 %100  61  %100  114  اvموع
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 تحليل الجداول المتربطة بالفرضية الثانية -3

برياض  األطفالمستوى مشاركة التلميذ داخل القسم التعليمي وعالقته بالتحاق ): 12(الجدول رقم 
  .األطفال

  

وهي فئة التالميذ الذين  األوىلالفئة : نالحظ انه يتكون من فئات التالية) 12(من خالل اجلدول السابق رقم  
 أعلىوهي    %46.49ونسبتهم  53ومشاركتهم داخل القسم التعليمي دائما وعددهم  األطفالبرياض  التحقوا

الفئة الثانية  فهي فئة  أما %42.62ونسبتهم  26وعددهم  األطفالبرياض  يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل 
وهي  %39.47 و نسبتهم 45وعددهم  أحياناومشاركتهم داخل القسم  األطفالالتالميذ الذين التحقوا برياض 

 19وعددهم  أحياناومشاركتهم داخل القسم  األطفالمن نسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا برياض  أعلىكذلك 
وال يشاركون داخل القسم  األطفالبرياض  التحقواالفئة الثالثة فهي فئة التالميذ الذين  أما % 31.14ونسبتهم 

 16ا وعددهم  يلتحقوانسبة التالميذ الذين مل  من أعلىو هي  %14.03ونسبتهم  16التعليمي وعددهم 
  . %26.22ونسبتهم 

ومشاركتهم داخل القسم دائما  األطفالبرياض  التحقوامن خالل اجلدول جند الفئة الغالبة من التالميذ الذين ــ 
 إىلتؤدي  األطفالاستفاد التالميذ من مؤسسة رياض : وهذا يفسر مبا يلي  %46.49ونسبتهم  53وعددهم 

  .مستقبل زاهر يف حياته العملية إىلارتفاع التحصيل الدراسي بشكل جيد مما يؤدي 

  

  

  االلتحاق
   يسارك داخل القسم التعليمي

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %42.62  26 %46.49  53 دائما
 %31.44  19  %39.47  45 احیانا

 %26.22  16  %14.03  16 ال یشارك
 %100  61  %100  114  اvموع
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  مدى اعتناء التلميذ بأدواته المدرسية وعالقته بالتحاق األطفال برياض األطفال) : 13(الجدول رقم 

  

  : اآلتيةنالحظ انه يتكون من الفئات ) 13(من خالل اجلدول السابق رقم  

 أناملدرسية حيث  بأدوا2معتنون يو  يلتحقواوالذين مل  األطفالبرياض  التحقواوهي فئة التالميذ الذين  األوىلالفئة 
 يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي   %78.07ونسبتهم  89عددهم  التحقواالتالميذ الذين 

والذين مل  األطفالبرياض  التحقواالفئة الثانية فهي فئة التالميذ الذين  أما %47.54ونسبتهم  29وعددهم 
وهي اقل  %21.92ونسبتهم  25التالميذ الذين التحقوا عددهم  نأاملدرسية حيث  بأدوا2منون عتوال ي يلتحقوا

   %52.45ونسبتهم  32وعددهم  يلتحقوابكثري من نسبة التالميذ الذين مل 

املدرسية  بأدوا2مويعتنون  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة هي فئة التالميذ الذين  أنمن خالل اجلدول جند 
استفاد التالميذ من مؤسسة رياض االطفال اليت تعلم : وهذا يفسر مبا يلي  %78.07و نسبتهم  89وعددهم 

اليت يستخدمو{ا واليت هي مفيدة هلم و2ذ8م وتعلمهم السلوك   وبأشيائهم بأنفسهمكيفية االعتناء   األطفال
  .مهذبني أطفال ليكونوااحلسن 

  

  

  

  

  

  االلتحاق
   اعتناء التالميذ بادوا2م

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار

 %47.54  29 %78.07  89 نعم
 %52.45  32  %21.92  25 ال

 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالبرياض  األطفالقته بالتحاق في القسم وعال أقرانهالتلميذ مع  قلمتأ) : 14(الجدول رقم 

  

  :انه يتكون من الفئات التاليةنالحظ ) 14(من خالل اجلدول السابق رقم 

يف  أقرا{ممع  التأقلمواستطاع  يلتحقواوالذين مل  األطفالبرياض  التحقواو هي فئة التالميذ الذين :  األوىلالفئة 
ونسبتهم  110عددهم  أقرا{ممع  وتأقلم األطفالالتالميذ الذين التحقوا برياض  أنالقسم التعليمي حيث 

 60وعددهم  أقرا{ممع  التأقلمواستطاع  يلتحقوانسبة التالميذ الذين مل  وهي اقل بقليل من 96.49%
ومل  يلتحقواوالذين مل  األطفالبرياض  التحقواالفئة الثانية فهي فئة التالميذ الذين  أما %98.36ونسبتهم 

وعددهم  اقرأ{ممع  يتأقلمواا ومل  التحقواداخل القسم التعليمي حيث التالميذ الذين  أقرا{ممع  التأقلم يستطيعوا
  . %1.63ونسبتهم  1

دخل القسم  أقرا{ممع  وتأقلم األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة من التالميذ الذين  أنمن خالل اجلدول جند ــ 
من عدد   األطفالمبا حتتويه مؤسسة رياض : وهذا يفسر مبا يلي %96.49ونسبتهم  110التعليمي وعددهم 

مكان واحد مما سهل  فيما بينهم ومعاملتهم اجليدة هلم وال يفرقون بني احد و يف يتعارفوالكي  الاألطفكبري من 
  .يف املدرسة أقرانهمع  التأقلمعلى الطفل 

  

  

  

  

  االلتحاق
   تاقلم التلميذ مع اقرانه

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %98.36  60 %96.49  110 نعم
 %1.36  01  %3.50  04 ال

 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالحالة التلميذ في القسم وعالقته بالتحاق التلميذ برياض ) : 15(الجدول رقم 

  

وهي فئة التالميذ الذين :  األوىلالفئة : نالحظ انه يتكون من فئات التالية) 15(من خالل اجلدول السابق رقم  
وحالتهم  التحقواالتالميذ الذين  أنوحالتهم داخل القسم نشيطة حيث  يلتحقواوالذين مل  األطفالالتحقوا برياض 

وعددهم  يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي   %49.12ونسبتهم  56داخل القسم نشيطة عددهم 
وحالتهم  يلتحقواالفئة الثانية فهي فئة التالميذ الذين التحقوا والتالميذ الذين مل  أما %39.34و نسبتهم  24

و هي اقل من نسبة  %28.07ونسبتهم  32عددهم  التحقواالتالميذ الذين  أنداخل القسم هادئ حيث 
 التحقواذين التالميذ ال الفئة الثالثة فهي فئة أما %40.98ونسبتهم  25التالميذ الذين مل يلتحقوا وعددهم 

 26 عددهم التحقوالتالميذ الذين  أنوحالتهم داخل  القسم فوضوي حيث  يلتحقواو الذين مل  األطفالبرياض 
 .%19.67و نسبتهم  12وعددهم  يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي  %22.80ونسبتهم 

وحالتهم داخل القسم نشيطة  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة هي التالميذ الذين  أنومن خالل اجلدول جند 
تعلمهم  ألطفاهلامبا تقدمه  األطفالمؤسسة رياض  أن: و وهذا يفسر ما يلي %49.22ونسبتهم  56وعددهم 

  .النشاط واحليوية حيث تقوم بتعليمهم كل ما حيتاج الطفل و يف الوقت نفسه متنحهم احلرية

  

  

  

  

  االلتحاق
   حالته يف القسم

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %39.34  24 %49.12  56 نشيط
 %40.98  25  %28.07  32 هادئ
 %19.67  12  %22.50  26 فوضوي

 %100  61  %100  114  اvموع
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  األطفالبرياض  األطفالالغياب لدى التالميذ وعالقته بالتحاق ):  16(الجدول رقم 

  

وهي فئة التالميذ الذين :  األوىلالفئة : نالحظ انه يتكون من الفئات التالية) 15(من خالل اجلدول السابق رقم  
ونسبتهم  53عددهم  التحقواالتالميذ الذين  أنيتغيبون حيث  وأحيانا يلتحقواوالذين مل  األطفالبرياض  التحقوا

الفئة الثانية  أما  %29.50ونسبتهم  18وعددهم  يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي   46.49%
 أنوغيا8م داخل القسم  التعليمي كثريا حيث  يلتحقواوالذين مل  األطفالبرياض  التحقوافهي التالميذ الذين 

 5وعددهم  يلتحقوا وهي اقل من نسبة التالميذ الذين مل  %7.89ونسبتهم  9عددهم  التحقواالتالميذ 
وغيا8م  يلتحقواوالذين مل  األطفالالفئة الثالثة فهي فئة التالميذ الذين التحقوا برياض  أما %8.19ونسبتهم 

وهي اقل  من   %45.61ونسبتهم  52عددهم  التحقواالتالميذ الذين  أنداخل القسم التعليمي معدوم حيث 
و هي اقل من نسبة التالميذ الذين مل يلتحقوا   %45.61نسبتهم و  52عددهم  يلتحقوانسبة التالميذ الذين مل 

   %62.29ونسبتهم  38عددهم 

وهم دائمني احلضور وعددهم  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة هي التالميذ الذين  أنمن خالل اجلدول جند  ــ
جعلتهم يتعودون على  لألطفالوما قدمته  األطفالرياض  إن: يلي وهذا يفسر مبا %45.61ونسبتهم  52

م التعليمي سوكذلك حب التعلق مبعلمتهم اليت حتسن معاملتهم بلطف داخل الق األهلالدراسة والبعد عن  أجواء
وهم دائمني  %62.29ونسبتهم  38وعددهم  يلتحقوالعدد التالميذ الذين مل . وهذا من خالل مالحظتنا

  .احلضور

  

  

  االلتحاق
   الغياب لدى التلميذ

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %29.50  18 %46.49  53 أحيانا
 %8.19  5  %7.89  9 كثريا

 %62.29  38  %45.61  52 دائم احلضور
 %100  61  %100  114  اvموع
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برياض  األطفالفي فترات االستراحة وعالقته بالتحاق  األلعابذ في مشاركة التلمي): 17(الجدول رقم 
  .األطفال

  

وهي فئة التالميذ الذين  األوىلالفئة : نالحظ انه يتكون من الفئات التالية) : 17(من خالل اجلدول السابق رقم 
التالميذ الذين  أنيف فرتات االسرتاحة حيث  األلعابوالذين مل يلتحقوا ويشاركون يف  األطفالالتحقوا برياض 

من نسبة التالميذ  أعلىوهي  %96.49و نسبتهم  110عددهم  األلعابويشاركون يف  األطفالبرياض  التحقوا
والذين مل  التحقواالفئة الثانية فهي فئة التالميذ الذين  أما %52.45ونسبتهم  32وعددهم   يلتحقواالذين مل 

وهي اقل بكثري  %1.75ونسبتهم  2دهم دع التحقواالتالميذ الذين  أنحيث  األلعابوال يشاركون يف  يلتحقوا
الفئة الثالثة فهي فئة التالميذ الذين  أما %47.54ونسبتهم  29وعددهم  يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل 

ونسبتهم  2عددهم  التحقواالتالميذ الذين  أننوعا ما حيث  األلعابومشاركتهم يف  يلتحقواوالذين مل  التحقوا
  . %0فنسبتهم  يلتحقواالذين مل  أما  1.75%

ويشاركون يف  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالبة هي من فئة التالميذ الذين  أنجند  السابقمن خالل اجلدول ــ 
اليت جيدو{ا  األلعاب: وهذا يفسر مبا يلي  %96.49ونسبتهم  110يف فرتات االسرتاحة وعددهم  األلعاب
اليت  األشياءوالذين يستخدمو{ا دائما وكذلك  احلرية يف اللعب واستخدام  األطفاليف مؤسسة رياض  األطفال

  .تنمي عقوهلم

  

  

  االلتحاق
  مشاركة التلميذ يف األلعاب

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %52.45  32 %96.49  110 نعم
 %47.54  29  %1.75  2 ال

 %0  0  %1.75  2 نوعا ما
 %100  61  %100  114  اvموع



  الفصل الخامس                                                            تحليل البيانات الميدانية للدراسة
 

 
84 

  األطفالبرياض  األطفالالمعلومات القبلية للتلميذ وعالقتاها بالتحاق ): 18(الجدول رقم 

  

  :نالحظ انه يتكون من الفئات التالية) : 18(من خالل اجلدول السابق رقم   

 أنوالذين مل يلتحق واو معلوما2م القبلية فنية حيث  األطفالبرياض  التحقواوهي فئة التالميذ الذين : األوىلالفئة 
 6وعددهم  يلتحقواوهي اقل من نسبة التالميذ الذين مل  %7.01ونسبتهم  8عددهم  التحقواالتالميذ الذين 

 أدبية2م القبلية ومالومع يلتحقواوالذين مل  التحقواالفئة الثانية فهي فئة التالميذ الذين  أما % 9.83ونسبتهم
 يلتحقوامن نسبة التالميذ الذين مل  أعلىوهي  %24.56ونسبتهم  28عددهم  التحقواحيث التالميذ الذين 

و معلوما2م  يلتحقواوالذين مل  التحقواالفئة الثالثة فهي فئة التالميذ الذين  أما %6.55ونسبتهم  4وعددهم 
من نسبة التالميذ  أعلىو هي  %55.26ونسبتهم   63عددهم  التحقواالقبلية العلمية حيث التالميذ الذين 

والذين مل  التحقواالفئة الرابعة فهي التالميذ الذين  أما %31.16ونسبتهم  19و عددهم  يلتحقواالذين مل 
وهي اقل من   %13.15ونسبتهم  15عددهم  التحقواالتالميذ الذين  أنوال معلومات لديهم حيث  يلتحقوا

  . %52.45ونسبتهم  32وعددهم  يلتحقواالذين مل  نسبة التالميذ

ومعلوما2م القبلية  األطفالبرياض  التحقواالفئة الغالب من فئة التالميذ الذين  أنومن خالل اجلدول نالحظ ــ 
 إىلبكل ما تقدمه هلم مما يؤدي  األطفالمن مؤسسة رياض  األطفالاستفاد : علمية وهذا يفسر مبا يلي 

  .و معرفتهم باحلياة كذلكحتصيلهم اجليد 

  

  االلتحاق
   املعلومات القبلية

  غري امللتحقني األطفال  امللتحقني األطفال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %9.83  6 %7.01  8 فنية
 %6.55  4  %24.56  28 أدبية

 %31.16  19  %55.26  63 علمية
  %52.45  32  %13.15  15  معلوماتال 

 %100  61  %100  114  اvموع
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 : عرض نتائج الدراسة: ثانيا

 : عرض نتائج الفرضية األولى -1

بعد النتائج اليت توصلنا إليها وبعد التحليل اإلحصائي والسوسيولوجي للمؤشرات املتعلقة بالفرضية األوىل 
والتعبري الشفهي وسرعة واليت كانت ختص التحاق التالميذ بالرياض األطفال ومستوى القراءة واخلط والفهم 

احلفظ لألناشيد والقدرة على احلساب والتمييز بني األكرب واألصغر وكذلك  عالمة اللغة العربية فقد توصلنا 
  : لي يإىل ما

فيما خيص املواد العلمية فنجد تفوق األطفال امللتحقني يف القدرة على احلساب وبنسبة كبرية جدا إال أننا   أن
م القدرة على التميز بني األكرب واألصغر اليت كانت النسبة األضعف أما فيما خيص جند ضعف يف نسبة عد

املواد األدبية كالقراءة واخلط والتعبري  الشفاهي وعالمة اللغة العربية فنجد تفوق األطفال امللتحقني يف القراءة 
، أما فيما خيص املواد الفنية  والفهم واخلط وتذبذب يف نسبة مستوى التعبري الشفهي اليت كانت النسبة  األقل

  .فنجد تفوق واضحا للتالميذ الذين التحقوا بالرياض األطفال 

  .ومن خالل هذا نستنتج أن لرياض األطفال دور اجيايب يف التحصيل الدراسي 

 :عرض نتائج الفرضية الثانية .1

الثانية واليت كانت مؤشرا2ا من خالل  النتائج اليت توصلنا إليها وتفسري وحتليل اجلداول اخلاصة بالفرضية 
تفوق التالميذ الذين التحقوا بالرياض األطفال يف املشاركة : لييتتعلق بالشخصية التلميذ حيث توصلنا إىل ما

داخل القسم ويف االعتناء بأدوا2م املدرسية وكذلك يف نشاطه داخل القسم التعليمي وكذلك تأقلمه مع أقرانه 
حيث متيز باهلدوء والنشاط داخل القسم التعليمي ودائم املشاركة ودائم احلضور واليت كانت بنسبة عالية جدا 

الذي  متيز يف حبه  للدراسة وتأقلمه مع أقرانه وكذلك بتميزهم بأ{م اجتماعيون من خالل املشاركة يف 
  .األلعاب وتأقلم بسرعة مع زمالئهم يف القسم

 .كبري يف 2يئة الطفل وتأقلمه يف املدرسةو من خالل هذا نقول أن ملؤسسة رياض األطفال دور  
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  :عرض نتائج البيانات العامة 

بعد النتائج اليت توصلنا إليها وبعد التحليل اإلحصائي و السوسيولوجي للبيانات العامة واليت كانت ختص توزيع 
الطفل وكانت النسبة  املبحوثني حسب متغري اجلنس واليت بينت النسبة الكبرية للذكور وعدد السنوات اليت قضاها

الغالبة هي السنة الواحدة اليت قضا فيها الطفل وهذا دليل على حرص األولياء على أبنائهم يف السنوات األوىل من 
عمرهم حىت بلوغه مخس سنوات مث تكون له احلرية لالنفتاح على العامل اخلارجي لكسب معارف أخرى بعيدا عن 

اليت التحقت برياض األطفال وهذا دليل على انتشار مؤسسات رياض األطفال األسرة وكذلك رأينا النسبة العالية 
  .وحرص األولياء على تعليم أبنائهم يف مثل هذه املؤسسات  
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  :االستنتاج العام

بعد حتليل نتائج الفرضيات واالستنتاجات والتفسريات ألسئلة االستبيان املقدم املتمثلة يف مثانية عشر سؤال    
منها مثانية تثبت الفرضية األوىل و سبعة تثبت الفرضية الثانية وثالثة ختص البيانات العامة وكانت األسئلة املوجهة 

أن النسبة العالية  من املبحوثني كانت متثل أغلبية : ا إىل ما يلي للعينة إلثبات الفرضيتني ومدى حتقيقهما توصلن
العينة تثبت أن ملؤسسة رياض األطفال دور فعال يف حتصيل التلميذ وكذلك توصلنا إىل األمهية الكبرية لرياض 

ملرحلة األطفال فهي تساهم يف تنمية قدرات التلميذ الفكرية والفعلية حىت يصبح مهيئا للتلقي والتعلم يف ا
  .النظامية

  

  



 



  الخاتمة
 

  :الخاتمة

من خالل دراستنا ملوضوع رياض األطفال والتحصيل الدراسي لتالميذ قسم سنة أوىل ابتدائي تأكدنا أن ملؤسسة  
رياض األطفال دور فعال يف حتصيل التلميذ داخل القسم التعليمي وتقدمه فهي تعترب مرحلة مهمة جيب االعتناء 

  ءاته  املستقبلية eا باعتبارها املرحلة األوىل اليت تشكل شخصية الطفل وانتما

فهي مؤسسة تقوم برعاية األطفال عن طريق األنشطة الرتبوية اليت تعدهم وتأهلهم للمرحلة االبتدائية وتعمل على 
ساسية وكذلك غرس العادات االجتماعية والقيم األخالقية املرغوب فيها ، إال أن إكساeم املفاهيم واملهارات األ

وبالرغم من اجيابية الفرق بني األطفال الذين التحقوا برياض األطفال واألطفال ومن خالل دراستنا اليت أجريناها 
أننا وجدنا عوائق كبرية يف التحاق أبناء  إالية وتفوق األطفال الذين التحقوا فقط من املرحلة االبتدائ ابدأو الذين 

ياض األطفال اخلاصة ، األسر مبؤسسة رياض األطفال وهذا لقلة العروض احلكومية وارتفاع رسوم مؤسسات ر 
فبالرغم من االجيابيات اليت تتمتع eا مؤسسة رياض األطفال من إشباع حاجيات الطفل إال أننا وجدنا عدم 

  .االهتمام احلكومي مبؤسسات رياض األطفال ونتائجها االجيابية كثرية
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