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  دور األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية يف مدينة تعريف تنمية طفل 

  الروضة من وجهة نظر املربيات 
 ∗فائزة عبداهللا قحطــان إمساعيل.د

 
هدف هذا البحث إىل التعرف على دور األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية يف مدينة تعزيف 

لي واالجتماعي والنفسي واحلركي واللغوي ، وكذلك التعرف على تنمية طفل الروضة يف اجلانب العق
أهم املعوقات اليت حتد من حتقيق هذه األنشطة لدورها،ووضع احللول واملقترحات الالزمة هلا ،وقد 

 من مربيات رياض على عينةي،وطبقت أداة املقابلة مت الباحثة املنهج الوصفي التحليلاستخد
مربية من هذه الرياض مشلت املديريات الثالث صالة، ) ٣٨(عز بلغت األطفال األهلية يف مدينة ت

  : القاهرة، املظفر، وقد خلص البحث إىل النتائج اآلتية 
يف اجلانب العقلي تساعد األنشطة التربوية الطفل على التفكري السليم ، وتوسيع مداركه 

ذاكرته من خالل األناشيد ، وتقوي )قبل، بعد،حني(العقلية، وتساعده على إدراك مفهوم الزمن 
  .والقصص

يف اجلانب االجتماعي تكسب الطفل مهارة الصداقة، واالندماج مع اآلخرين، وتكسبه الكثري و
  .من القيم والعادات داخل اتمع مثل احترام الكبري والعطف على الصغري، وغري ذلك

  . والعزلة واخلجلأما يف اجلانب النفسي فتساعد الطفل على الثقة بنفسه،وعدم االنطواء
ويف اجلانب احلركي تساعده على اجللوس واملشي بطريقه سليمة، وتكسبه مهارة اإلمساك 

  .بالقلم عند الكتابة أو الرسم
وأخرياً يف اجلانب اللغوي تساعد الطفل على النطق السليم للحروف والكلمات واألصوات، 

  .وكذلك تساعده على احلوار واملناقشة مع اآلخرين
من أهم املعوقات اليت حتد من حتقيق األنشطة التربوية لدورها عدم وجود املساحات وكانت 

  .الواسعة يف الروضة ملزاولة األنشطة ،وكذلك جهل اإلدارة وأولياء األمور بأمهية النشاط 
إجياد املساحات الواسعة ملزاولة األنشطة بسهوله ويسر ، : وأما عن احللول املقترحة فمنها

رة وأولياء األمور بأمهية األنشطة لألطفال، وقد خرج البحث مبجموعه من التوصيات وتوعية اإلدا
  . واملقترحات اليت تدعم األنشطة التربوية يف رياض األطفال األهلية 

  
  
  

                                                        
∗ – 



 

 
   
   

282 

 
Abstract:  

This research aims at the recognition of the role of educational activities in the development of the 

kindergarten childern's mental , social , psychological , dynamic , and linguistic aspects .  

It also aims at the recognition of the most important obsticles restricting the realization of the role of 

these activities , and to give the solutions and suggestions. 

The researcher used the and analytcal describtive method and the interveew tool with a sample of 38 

governess working in these kinder gartens , situated in Sala , Al-Qahehra , AL-MUDHAFAR DISTRICTS . 

The Researcher Concluded the following activities help children think properly, broaden their mental 

perspectives , help them realize the concept of time ( before – after – when ) , and strengthen their memory 

through songs ( chants ) and stories . 

Social activities provide children with friend ship establishment and mixing skills . they also provide 

children with some social principles and customs such as respecting the old and feel for the young and the 

like. 

Psychological activities help children build self confidenc e and not  to be int rovert, isol at ed, or  shy 

Dynamic activities help them sit , and walk properly , and hold the pencil when they write and draw . 

Linguistic activities help them pronounce alphabets, words, and sounds properly and helps them 

converse and discuss with others  

Some of the most important obstacles that restricts the achievement  or the role of the educational 

activities are the absence of a wide place in kindergartens to perform activities and the ignorance of the school 

Administration and parents of the importance of activities and wide places to perform activities . 

The research ends with a number of recommendations and suggestions. 
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 من خالهلا  الطفلتعد مرحلة الطفولة من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان، إذ يكتسب

 وفيها تتبلور امليول واالجتاهات، لذا املفاهيم والقيم واملعرفة وأساليب التفكري ومبادئ السلوك،
أصبح االهتمام بالطفولة من األولويات الرئيسة اليت نادت ا اتمعات يف معظم دول العامل، 
ويعد من أهم املعايري اليت يقاس ا تقدم اتمعات ألن تربية األطفال، وإعدادهم ميثل اهتماماً بواقع 

ت احلضارية اليت تفرضها حتمية التطورات، وقد ظهر األمة ومستقبلها يف مواجهة التحديا
االهتمام بالطفولة جلياً لدى املسؤولني واهليئات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية على النطاق 

، )م١٩٩٠(الدويل والعريب واحمللي، ومن مظاهره عاملياً إعالن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل عام 
، وحملياً انضمام اجلمهورية اليمنية )م١٩٨٦(س العريب للطفولة والتنمية عام وعربياً إعالن قيام ال

، كما مت عقد عدد من الندوات واملؤمترات املتعلقة )م١٩٩١(إىل اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 
، )م٢٠٠٥(بالطفولة بعامة، وبطفل ما قبل املدرسة خباصة، كمؤمتر الطفولة الوطين األول عام 

  ).٨ص: ٢٠٠٨املرسومي، (يف رحاب جامعة تعز )  م٢٠٠٧(، والثالث عام )م٢٠٠٦(ام والثاين ع
واحلق أن حتقيق غايات وأهداف اتمع ، يتطلب بالضرورة االهتمام بالطفل، إذ إن أطفال اليوم 
سيعيشون ويعملون يف القرن احلادي والعشرين يف عامل سيتزايد فيه دوماً التعقيد والتأمل والتعرض 

وبىن العمالة املتغرية، وتدهور البيئة ، والقيود االقتصادية، والت السريعة، وليس النمو السكاين للتح
والتقدم بالغ األثر للعلم والتكنولوجيا، وازدياد إنتاج املعارف واملعلومات وتبادهلا، سوى بعض 

  ).٣٩ص: ٢٠٠٤اجلمال، . (الظواهر اليت سيتعني على اتمعات أن تواجهها
ؤسسات رياض األطفال  دوراً فعاالً يف تدعيم حياة الطفل يف حاضره ومستقبله، إذ وتلعب م

متثل البيئة الصاحلة لتربيته وتأهيله تأهيالً مناسباً للمرحلة اإللزامية، واإلسهام يف إعداد جيل 
 املستقبل القادر على التعامل مع تبعات العصر، وحتديات احلياة اجلديدة اليت تستوجب حتقيق نوع

  ). ٧٦ص: ٢٠٠٥مسعود، (من التكاتف والتضامن من أجل التعامل معها بفاعلية 
كما ميكن القول بأن رياض األطفال تشكل املكان الذي يستطيع فيه الطفل أن جيد ذاته، وحيقق 
رغباته ويعرب عن حاجاته وميارس هواياته، فهي جبانب ذلك كله اتعد إعداداً للتعلم املثمر ومتعة 

ل، ووسيلة حقيقية لتقوية الروح واالستقاللية للطفل، فضالً عن أا تساعده على حقيقية للطف
النهوض باجلانب االجتماعي لديه، وتعمل على تقوية ذاكرته، وتنمي بداخله روح االعتماد على 
النفس، وحب االستطالع، واالهتمام بالبيئة احمليطة به، وذلك من خالل العديد من األنشطة اليت 

 ١٠ص: ٢٠٠٠مصطفى، (ا، واليت تعمل على تنمية املعارف واخلربات اخلاصة بالطفل متارس(  
واالهتمام ا بدأ منذ عهد قريب، ،   وتعد رياض األطفال يف اجلمهورية اليمنية حديثة النشأة 
، وقبل ذلك كان االهتمام ا )م١٩٩٠(فلم تلق الدعم احلكومي، إال بعد الوحدة اليمنية املباركة عام 

موجود يف جنوب اليمن سابقاً ، ويأخذ طابعاً رمسياً نظراً لسياسة احلزب احلاكم، الذي حاول صياغة 
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األهداف التربوية هلذه املرحلة مبا يتالءم وفلسفته السياسية وتوجهه املاركسي، أما مشال الوطن 
الهتمام فقد ظهرت بعض رياض األطفال نتيجة جهود ملنظمات شعبية وجهات أهلية، ومل يبدأ ا

مؤكداً على ) م١٩٩٢(، إذ جاء القانون العام للتربية عام )م١٩٩٠(احلكومي ا إال بعد الوحدة املباركة 
أمهية تعليم األطفال يف هذه املرحلة، وبدأ الوعي االجتماعي والسياسي يتنامى تدرجيياً فانتشرت 

 وافتتحت أقسام نوعية العديد من الرياض احلكومية واألهلية يف أغلب حمافظات اجلمهورية،
متخصصة لرياض األطفال يف كليات التربية لبعض اجلامعات اليمنية مثل جامعة تعز، وجامعة 

  ).١٥ص: م٢٠٠٣الشيباين، (حضرموت، وجامعة إب 
وكان للتغريات االجتماعية والعلمية والتكنولوجية السريعة واملتالحقة، أثر على زيادة الطلب 

على رياض األطفال بصفة خاصة حيث بلغ عدد رياض األطفال األهلية على التعليم بصفة عامة، و
من الذكور ) ١٠٥٥(روضة، وبلغ عدد األطفال حوايل ) ٤٩(م حوايل ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف مدينة تعز حىت عام 

إحصائيات ). (القاهرة، صالة، املظفر، خدير، التعزية(من اإلناث يف مجيع املديريات اخلمس ) ٧٦١(و 
  ).٧- ١ص : ٢٠٠٩لتعليم، مكتب التربية وا

وتعد األنشطة التربوية أحد ركائز التربية اليت تسهم يف تنمية ميول األطفال، وتعمل على 
تزويدهم بالعديد من اخلربات العملية اليت ميكن أن حتقق هلم فائدة يف حيام املستقبلية 

الً عن مسامهتها يف هم القدرة على التعبري عن هوايام، وميوهلم وإشباع حاجام، فضنـحومت
إكسام اخلربات واملهارات التعليمية اليت يصعب تعلمها لذلك جاء هذه البحث لتوضيح دور 
األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية طفل الروضة من وجهة نظر 

  . املربيات
  

 
 اليت تعمل على إشباع رغباته، وحتقيق حيتاج طفل الروضة إىل كثري من األنشطة التربوية

طموحاته، وإكسابه الكثري من املعارف واملهارات واملعلومات، والسلوكيات السليمة اليت تساعده 
على التعامل السليم مع أقرانه من األطفال، وميكن حتديد مشكلة البحث عن طريق السؤال الرئيس 

  -:اآليت
  - : السؤال األول

بوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية طفل  ما دور األنشطة التر-
  .الروضة من وجهة نظر املربيات؟

 ـ : ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية -

 ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -أ
 .ر املربيات ؟العقلي لدى الطفل من وجهة نظ
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 ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -ب
  .االجتماعي لدى الطفل من وجهة نظر املربيات ؟

  ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -جـ
  .ن وجهة نظر املربيات ؟النفسي لدى الطفل م

  ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -د
  .احلركي لدى الطفل من وجهة نظر املربيات ؟

  ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب اللغوي -هـ
  . وجهة نظر املربيات ؟لدى الطفل من

  -:السؤال الثاين
 ما أهم املعوقات اليت حتد من دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف -

  .مدينة تعز يف تنمية طفل الروضة من وجهة نظر املربيات ؟
  

  -:السؤال الثالث
ام حتقيق األنشطة التربوية     ما احللول املقترحة للحد من هذه املعوقات اليت تقف حائالً أم-

  .برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز لدورها يف تنمية طفل الروضة من وجهة نظر املربيات ؟
 

تنبع أمهية هذا البحث من أمهية املرحلة العمرية اليت يتناوهلا، وهي مرحلة الطفولة املبكرة، 
به وتوجيهه ورعايته، إذ ما زالت هذه املرحلة حباجة إىل وما حيدث فيها من منو معريف جيب االهتمام 

مزيد من الدراسات والبحوث لغرض حتقيق النمو السليم واملتكامل هلا، ومن أمهية الدور الذي تقوم 
  .به رياض األطفال يف تنشئة أطفال ما قبل املدرسة، وحتقيق النمو املتكامل هلم 

 العاملي واحمللي باألنشطة اليت متارس برياض   يأيت هذا البحث نتيجة واضحة لالهتمام-
األطفال، حيث تعقد املؤمترات والندوات اليت تنادي بتدعيم هذه األنشطة كوا الوسيلة الفعالة 

 .لبناء شخصية الطفل السليم

  ندرة البحوث والدراسات السابقة يف املوضوع خاصة يف البيئة اليمنية مما يعطي للموضوع -
 . أكثرأمهية، وخصوصية

  قد يسهم هذا البحث يف زيادة اجلانب املعريف لألنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال، و -
 .تؤدي إىل بناء شخصية الطفل يف ظل التغريات، واملستجدات احلاصلة اليوم

 اال أمام العديد من البحوث والدراسات الالحقة اليت تم ،  ميكن أن تتيح نتائج هذا البحث-
 .تنمية األنشطة التربوية يف رياض األطفال مبدينة تعز خاصة، واجلمهورية اليمنية عامةب



 

 
   
   

286 

 قد يسهم أيضاً هذا البحث يف وضع اإلجراءات الالزمة لتفعيل األنشطة التربوية اليت متارس -
 .برياض األطفال األهلية خاصة ،واحلكومية عامة يف مدينة تعز

 
 يف مدينة تعز  األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية دورى تناول اقتصر هذا البحث عل-

اجلانب العقلي واالجتماعي والنفسي واحلركي يف تنمية ) صالة، القاهرة ،املظفر(للمديريات الثالث
 .واللغوي 

 .م٢٠٠٩ -٢٠٠٨ مت إجراء هذا البحث وتطبيقه يف الفصل الدراسي الثاين من العام -

 أيضاً على إجراء املقابالت مع املربيات يف رياض األطفال األهلية والداخالت  اقتصر هذا البحث-
 .يف عينة البحث ملعرفة وجهة نظرهن حول هذا املوضوع ألن أكثر قرباً وتفاعالً مع األطفال

 :  ،مت التركيز على رياض األطفال األهلية بسبب قلة رياض األطفال احلكومية
، وكذلك من وجهة نظر الباحثة ترى أن األنشطة )م٢٠٠٩( عددها ثالث رياض إىل عام حيث يبلغ

التربوية تكون بارزة أكثر يف الرياض األهلية دون احلكومية حبكم املبالغ اليت يدفعها اآلباء على 
  .أبنائهم

 

  
عته من حيث الوصف ي الذي يناسب طبييف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلاستخدم 

ظواهرها، مث وضع ب وحماولة حتليل، وربط العالقاتالدقيق للمشكلة املطروحة يف الوضع الراهن، 
  .بعض احللول املقترحة، كما يتضمن أسلوب املقابالت الشخصية مع عينة البحث من املربيات

 
  -:اشتمل هذا البحث على بعض املصطلحات اآلتية

موعة من األنشطة املرتبطة أو األطر السلوكية اليت حتقق ما هو متوقع يف مواقف  جم:الدور  -
  ).٢١٥ص، م ٢٠٠٨، إمساعيل (معينة 

وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه جمموعة من الوظائف اليت حتققها األنشطة التربوية املمارسة 
ؤدي إىل التنمية املرغوبة يف برياض األطفال األهلية  من أجل إكساب الطفل املعلومات واملهارات و ت

  .شخصيته
هي جممل الربامج واألنشطة اليت ميارسها الطلبة داخل أو خارج : األنشطة التربوية -

املؤسسة  التربوية أو التعليمية وفقاً مليوهلم واستعدادام وقدرام وحسب اإلمكانات املتاحة 
 ).٣٣ص: م٢٠٠٧حممد، ( التربوية وحتت إشراف إدارة املؤسسة من أجل حتقيق أهداف العملية 

بأا الربامج اليت تنظمها املدرسة مع الربامج التعليمية ) ١٨٤ص: م٢٠٠٥حسن، (وعرفتها 
  .واليت يقبل عليها الطالب برغبته ويزاوهلا بشوق وميل تلقائي حبيث حتقق أهدافاً تربوية معينة
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يت تنظمها الروضة و يقبل عليها وتعرفها الباحثة إجرائياً بأا جممل الربامج الالصفية ال
األطفال دف تنمية شخصيام يف اجلوانب العقلية واالجتماعية والنفسية واحلركية واللغوية 

  .وغريها
مؤسسة تربوية اجتماعية تسهم يف تربية األطفال الذين تتراوح  : رياض األطفال األهلية

ل لألطفال من مجيع اجلوانب اجلسمية سنوات ودف إىل حتقيق النمو املتكام) ٦-٣(أعمارهم من 
والعقلية والنفسية والسلوكية، باإلضافة إىل تنمية قدرام عن طريق الربامج واألنشطة 

 ).١٧ص: م٢٠٠٨الشمريي، (واألساليب املناسبة هلذه املرحلة 

بأا مؤسسة تربوية واجتماعية ختضع إلشراف وزارة التربية : وتعرفها الباحثة إجرائياً
سنوات، ودف إىل إعداد الطفل إعداداً متكامالً ) ٦ – ٣(ليم، ويتراوح عمر الطفل فيها من والتع

، ويئته لاللتحاق مبرحلة التعليم األساسي  وهي الرياض اليت يقوم بتأسيسها األشخاص ، ومتوازناً
  .مسياًواجلمعيات اخلريية أو الثقافية أو االجتماعية أو النقابات واالحتادات املعترف ا ر

هي عملية جمتمعية منظمة تسعى إىل إحداث تغيري يف كافة نواحي احلياة :التنمية  -
  ).١٦٠ص، م ٢٠٠٥، الشيباين (املختلفة جلميع أفراد اتمع االقتصادية و االجتماعية والسياسية 

وهي عملية تستهدف إحداث تغيري اجتماعي مرغوب فيه، فهي ليست عملية ارجتالية أو 
  ).١٩٠ص، م ٢٠٠٥، حسن ( هي عملية تلتزم باألسلوب العلمي لتحقيق أهدافها عفوية بل

  

وتعرفها الباحثة إجرائياً بأا العملية اليت يتم من خالهلا حتسني ا جلانب العقلي واالجتماعي 
  .والنفسي واحلركي و اللغوي لدى الطفل اليت تدعم ذاته بني غريه من األطفال

، قمن بتنفيذ األنشطة التربوية اليومية داخل الروضة وخارجها هن من ي:  مربيات الروضة -
ويشترط حصوهلن على دبلوم ، ويتم تعينهن عن طريق إدارة الروضة بعد موافقة وزارة التربية 

، م٢٠٠٨، الشيباين(معلمات أو ما يعادله ويتضمن خبصائص عقلية وجسمية ونفسية وخلقية 
  ).٢٠٠ص

 
  -: يسري هذا البحث وفقاً للخطوات البحثية اآلتيةسوف

ويقصد باألنشطة التربوية جمموعة الفعاليات غري الصفية اليت : مفهوم األنشطة التربوية
يقوم ا األطفال داخل الروضة وخارجها من أجل حتقيق أهداف تربوية  ال تتحقق يف أغلب األحيان 

  ) .٩٤ص: م٢٠٠٦الفتالوي، ( الصفية بصورة مقبولة من خالل األنشطة التعليمية
وسيلة وحافز إلثراء املنهج وإضفاء احليوية عليه، وذلك عن (وعرفها القاموس التربوي على أا 

طريق تعامل التالميذ مع البيئة، وإدراكهم ملكوناا املختلفة من طبيعيه إىل مصادر إنسانية 
 تنمية معارفهم واجتاهام وقيمهم بطريقة ومادية دف إكسام اخلربات األولية اليت تؤدي إىل

  )).١٨ص: م٢٠٠٤القمزي، (مباشرة 
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جمرد تنفيس عن الطاقة االنفعالية واحلركية اليت تبدو " بأا) (Mearlt,l, 2001,p.231وعرفها  مريلت 
وال يكون النشاط مقتصراً على اجلانب ، وغري ذلك ، وركوب دراجات ، وتسلق وقفز، يف صورة جري 

بل قد يتخذ مظهراً آخر كالتفكري الذي ينتهي إىل الوصول موعة من األفكار ، سمي واحلركي اجل
  ).اجلديدة

  -:لألنشطة التربوية يف رياض األطفال أهداف متعددة منها 
 . غرس روح التعاون بني األطفال داخل الروضة وخارجها-

 .نة لديهوإتاحة الفرصة لظهور املواهب الكام،  تقوية شخصية الطفل -

 األنشطة احلركية اليت تساعده على تعلم أساليب – حتقيق نوع من التوازن للطفل خاصة -
 .والتزحلق بصورة جيدة، القفز واجلري 

والتخفيف من اخلوف املتكرر من املواقف ،  إكساب الطفل أسلوب اللعب التعاوين واجلماعي -
 .االجتماعية

 .واملشاركة الوجدانية، الل اللعب  تدريب الطفل على ضبط انفعاالته من خ-

 . تنمية اجلانب االستقاليل للطفل-

 زيادة احملصول اللغوي، وتوسيع اخلربات، واملعلومات، والنمو املعريف، وتعلم اللغة، واحلساب، وتنمية -
 .الذوق اجلمايل عن طريق الرسم، واملوسيقى، وحب الطبيعة

  .تطلبات احلياة يئة الطفل وإعداده اجليد للتعامل مع م-
وميوله وصوله ، وإظهار مواهبه،  تعمل األنشطة التربوية على تشجيع روح االبتكار لدى الطفل -
، واالكتئاب ، واحلد من املشكالت النفسية اليت يعاين منها بعض األطفال كالشعور باخلجل، 

  ) .Bargen, 2001, pp.34. (واالنطواء 
 لألشياء، وتعمل على بلورة تفكريه، ومن مث زيادة منوه  تسهم يف حتديد، وتوضيح رؤية الطفل-

 ) . ١٨٥ص: م٢٠٠٥حسن، (العقلي 

  :أمهية األنشطة التربوية برياض األطفال 
نظراً ألن ما ، تعد إحدى املقومات األساسية لتحقيق التنمية املرغوبة يف شخصية الطفل -

وعلى بلورة تفكريه ، لألشياء وتوضيح رؤيته ، ميارسه الطفل من أنشطة تساعده على حتديد 
والنقائص اليت لديه من خالل ما ميارسه ، فضالً عن أا تساعده على اكتشاف العيوب ، السليم 

  .من أنشطة فردية ومجاعية على حد سواء
منها ما هو فين وآخر عقلي ،  متارس األنشطة التربوية برياض األطفال يف أشكال متنوعة وهادفة -

وأن جممل هذه األنشطة تعمل على االرتقاء ، وبيئي ، وآخر قصصي ، سيقي ومنها ما هو مو، 
، عدس (بالطفل، وبناء شخصيته، فضالً عن ما تسهم به يف تنمية املفاهيم السليمة لديه 

 ).١٥٢ص، م ١٩٩٩
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وتطبيق بعض القيم ، واملعاملة الطيبة ،  تسهم األنشطة التربوية يف تنمية اخللق احلسن -
 .وغري ذلك، والتعاون معهم ، ميدة مثل حب اآلخرين واألخالق احل

 .وتأثرياً يف حياته ، وجعلها أكثر فعالية ،  تسهم بترغيب وحتبيب الطفل بروضيته -

واكتساب بعض املهارات اخلاصة والعامة ،  تسهم يف تفوق بعض األطفال يف التحصيل العلمي -
 .يف احلياة 

  واختيار األنسب له ، مل املسؤولية مستقبالً  ينمي النشاط يف الطفل القدرة على حت-
  ).١٠٥-١٠٤ص، ٢٠٠١، الفهد (ويكسبه الثقة بالنفس ، ولقدراته 

  -:مبادئ األنشطة التربوية برياض األطفال 
هناك جمموعة من املبادئ اليت جيب أن تراعيها املربية عند ممارسة األنشطة التربوية مع الطفل 

  -:ومنها
سلوب التدرج من السهل إىل الصعب يف كل نشاط يتم ممارسته مع  استخدام املربية أ-

 .الطفل حىت يتمكن من أن يستوعبه الطفل بشكل جيد

واالستفادة من مكونات ،  استخدام أسلوب اإلثارة والتشويق لألطفال بغرض جذب انتباههم -
 .النشاط

 . الشرح والتفاصيل  االهتمام بعرض الفكرة أوالً بصورة إمجالية وكلية مث الدخول يف-  

  االهتمام بإجناز املهام واألعمال السابقة اليت يتم ممارستها مع الطفل مثل إعطائه أعماالً -  
 .أخرى جديدة

والتعاون مع األسرة حلل املشكالت وإشباع ،   اكتشاف املشكالت واالحتياجات اخلاصة باألطفال -  
 .االحتياجات

 .ته على تصرفاته السليمة عند االستفادة من األنشطة  التعزيز وحتفيز الطفل، ومكافأ- 

 االبتعاد عن التوبيخ واإلحباط من قبل املربية الذي يوجه لألطفال أثناء عملية التعلم ألن ذلك قد -
 ).٢٦٢ص: م٢٠٠٢مرعي واحليلة، (يسبب يف إعاقة حتصيلهم، وزوال الرغبة يف التعلم 

 .والفروق الفردية بينهم، وع ميول واهتمامات األطفال  أن تتنوع جماالت النشاط بشكل يساير تن-

 أن يراعى يف تقدمي األنشطة املختلفة ارتباطها باإلطار العام للتربية مما يكمل أي قصور فيها، -
 .وحيسن من الناتج العام للتربية

 .ة أن يتم تقومي األنشطة املختلفة حبيث يعقب هذا التقومي إمكانية تطوير األنشطة املختلف-

 . أن يراعى الوقت املناسب لألطفال، والعمل على استثمار أوقات فراغهم-

 . أن يراعى توفري األماكن املناسبة، واإلمكانيات الالزمة-

 أن يراعى اختيار املشرفني واملربيات من ذوي اخلربة يف جمال النشاط، وأن يكونوا على درجة من -
 ).٣٠٩ص: م٢٠٠٧حممد،  (الكفاءة عند ختطيط النشاط وتنفيذه وتقوميه
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  -:خصائص األنشطة التربوية برياض األطفال
يؤكد الكثريون على أن األنشطة التربوية اليت متارس يف املؤسسات التربوية برياض األطفال تعد 
مبثابة اجلو الطبيعي بالنسبة للطفل لكي يندمج معها فيكتسب الثقافة، واخلربة، واالجتاهات، 

بط بنفسه معلومات، ونتائج عن طريق التفاعل املباشر مع القائمني على والقيم احلميدة، ويستن
هذه األنشطة، من هنا فإن هناك جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن متيز األنشطة التربوية برياض 

  -:ومنها، األطفال 
  أن تكون األنشطة املتاحة كثرية ومتنوعة حبيث تستوعب كل ما يراد للطفل أن يبلغه وفق -

راته حىت يكون ملماً بشؤون حياته الراهنة، وقادراً على أن يسلك طريقاً يف احلياة املستقبلية قد
 .بصورة جيدة

   التناسب الواضح لطبيعة األنشطة املتاحة مع خصائص الطفل النمائية، واستعداداته -
 .اإلدراكية املتطورة

ايت خالل ممارسته هلا مما ينمي لديه أن تسمح األنشطة املتاحة للطفل ببذل مزيد من اجلهد الذ   -
االجتاهات املرغوبة واإلجيابية كما يكشف عن القدرات اخلاصة واملواهب من خالل املمارسة 

 .والعمل

  أن تشبع األنشطة التربوية املتاحة العديدة من احتياجات الطفل اليت تتزايد يوماً بعد يوم مع -
  ).١٨٨ ص:م٢٠٠٥حسن، (تقدم املرحلة العمرية للطفل 

  

 
ومن هذه الدراسات ما ، اليت هلا صلة باملوضوع ، قامت الباحثة مبراجعة جمموعة من الدراسات 

  ـ:يأيت
 إىل أن األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال )Blakes  1995(أشارت دراسة بليكس 

وتدعم ، واحلركي لديهم ، االنفعايل وتنمية اجلانب ، تستهدف زيادة القدرة املعرفية لألطفال 
وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد على ، عالقام اإلجيابية مع غريهم من األطفال احمليطني م 

، ٢٠٠٥، حسن(أسس وقواعد واستراتيجيات فاعلة يستخدمها القائمون على تنفيذ هذه األنشطة 
  ) .١٧٧ص

األنشطة مصدر هلم يزود األطفال بالعديد من فقد توصلت إىل أن ) م١٩٩٦(أما دراسة األبياري 
كما أن هلذه األنشطة عالقة بالنضج ، املعلومات اليت تنمي اجلوانب الضرورية للحياة لديهم 

  االجتماعي  ومنو الشخصية لدى األطفال
إىل أن األلعاب اجلماعية اليت متارس برياض األطفال اتعد من ) Young , 2000(وأوضحت دراسة ينج

، وتعمل على رفع مستوى املهارات البدنية لدى الطفل ، ل الفعالة يف تعلم املهارات احلسابية الوسائ
  .وتعزيز قدرته على املنافسة مع اآلخرين
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، إىل التعرف على واقع نظام رياض األطفال يف مصر واليابان ) م٢٠٠١(وهدفت دراسة هنداوي 
يضاً حتديد اخلطوات والعمليات اليت اتبعت وأ، وحتليله من أجل حتديد جوانب القوة والضعف فيه 

ووضع تصور ، وبيان أوجه الشبه واالختالف بني مصر واليابان ، لتوفري هذه املرحلة جلميع األطفال 
  .مقترح لتوفري رياض األطفال جلميع األطفال 

وغياب كثري من ، ومن النتائج اليت توصلت إليها عدم وضوح أهداف مرحلة رياض األطفال 
وأيضاً النقص يف عدد املربيات ، شطة اليت من شأا أن تليب مطالب وحاجات منو الطفل األن

  .املؤهالت تربوياً
وتدريب القائمني ، فقد أوصت بضرورة تفعيل مادة األنشطة ) م٢٠٠٣(وأما دراسة أيب هاشم 

يف للنشاط كما أوصت بضرورة ختصيص الوقت الكا، عليها ملا هلا من مردود إجيايب على التالميذ 
وتوفري املخصصات املالية اليت تساعد على أداء النشاط بشكل جيد وبصورة ، خالل اليوم الدراسي 

  .أكثر فعالية
بتفعيل األنشطة التربوية برياض األطفال يف مصر من خالل توفري ) ٢٠٠٥(وأوصت دراسة حسن 

 وتزويد معلمة الروضة ،وزيادة الوقت املخصص لذلك ، اإلمكانات الضرورية ملمارسة األنشطة 
  .بالنشرات والكتب التوضيحية اليت تساعد على ممارسة األنشطة كل على حده

بعنوان االحتياجات التدريبية ملربيات رياض األطفال من ) م٢٠٠٥(وجاءت دراسة احلمادي وحممد 
، ة واحلكومية مديرة من الرياض األهلي) ١٨(و، مربية ) ٦٠(و طبقت على ، جهة نظر املربيات واملديرات 

، ومت تطبيق استبانه مكونة من ستة أبعاد متثل االحتياجات التدريبية ملربيات األطفال  يف التخطيط 
وقد ، والتقييم ، والنمو املهين ، وإدارة املوقف التعليمي ، والوسائل التعليمية ، وطرائق التدريس 

وكذلك ،  من غري املؤهالت تربوياً توصلت الدراسة يف نتائجها إىل تواضع مستوى املريبات ألن
  .قصور الدورات التدريبية اليت حصلن عليها عن تلبية احتياجان ألداء مهام الدور املتوقع

فقد أظهرت نتائجها أن بعض الكفايات قد شكلت إعاقة بصورة ) م٢٠٠٨(وأما دراسة الشيباين 
وتتمثل تلك الكفايات يف ممارسة املربية ، ال كبرية يف آراء املربيات لتنمية التفكري اإلبداعي لدى األطف

وقلة اهتمامها بتهيئة مناخ تعليمي يتحدى ، لطرائق تعليمية مشجعة على حفظ املعلومات 
ومشكالت تتحدى قدرات األطفال وعدم وجود املربية ، وعدم إثارة األنشطة ملواقف ، التفكري لألطفال 

  .مية اإلبداع لدى األطفال واليت تعمل على تن، املؤهلة لرياض األطفال 
  ـ :التعليق على الدارسات السابقة 

ما عرض من دارسات سواء عربية أو أجنبية تناولت األنشطة التربوية املمارسة برياض  وم
األطفال اتضح للباحثة أن االهتمام مبرحلة الطفولة يعد من املعايري اليت تقاس ا مدى تطور 

، هتمام بتلك املرحلة يف أي جمتمع هو اهتمام مبستقبل هذا اتمع إذ أن اال، اتمعات وحتضرها 
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وإعدادهم للمستقبل ، ورعاية األطفال ، وقادته ، ورجال املستقبل ، فأطفال اليوم هم شباب الغد 
  .حتمية حضارية يفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي املعاصر

جر الزاوية يف العملية التربوية اليت تعد  تعد األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال ح-
  .إحدى مرتكزات التنمية

 . إن األنشطة التربوية تعمل على االرتقاء بشخصية الطفل يف كافة جوانبه املختلفة-

 إن تفعيل مادة األنشطة وتدريب املسئولني عليها ضرورة جيب االهتمام ا من قبل اإلدارة -
، ملا هلذه األنشطة من مردود إجيايب على األطفال، والتعليمية والقائمني على العملية التربوية 

  .واتمع بشكلٍ عام
 

  -:جمتمع البحث
، صالة ، القاهرة (تكون جمتمع البحث من مجيع رياض األطفال األهلية للمديريات الثالث 

 املدارس والرياض األهلية روضة حسب كشف وبيانات) ٤٦(والبالغ عددها ، يف مدينة تعز) املظفر
وتكون أيضاً جمتمع ، م مبكتب وزارة التربية والتعليم يف مدينة تعز٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي 

) ١(مربية ،واجلدول رقم ) ١٥٦(البحث من مجيع املربيات يف هذه الرياض األهلية، والبالغ عددهن 
  .يوضح ذلك

  يات فيها  حسب املديريات الثالثيبني عدد رياض األطفال األهلية واملرب.  )١(جدول

  %النسبة املئوية  عدد املربيات  عدد الرياض األهلية  املديريات
  %20  31  روضة13  القاهرة
  %58 90  روضة21  صالة
  %22  35  روضة12  املظفر
  %100  156  روضة46  اموع
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  :عينة البحث 
مدينة تعز موزعة حسب قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من رياض األطفال األهلية يف 

) ٣٨(روضة   أهلية و ) ١٢(وقد تكونت العينة من ،  واليت مت منها أخذ عدد املربيات ، املديريات الثالث 
  .يوضح ذلك ) ٢(واجلدول رقم ، من جمتمع البحث % ٢٤مربية وبنسبة 

  . يبني عد أفراد العينة من املربيات حسب املديريات الثالث)٢(دول ج

  %النسبة املئوية   عدد املربيات  الروضةاسم   املديرية

  %6  2  الرسالة األهلية
  %8  3  اإلبداعية

  
  القاهرة

  %5  2  الوفاء
  %16  6  )العسكري(فرع جيل األجماد 

  %14  5  حممد علي عثمان
  %8  3  ملحقية جنة املعارف

  %5 2  سبأ األهلية

  
  
  صالة

  %5 2  األنصار الرئيسة األهلية
  %8  3  هليةاخلليج األ

  %16  6  بدر األهلية
  %8  3  املنار

  
  املظفر

  %2  1  )احلصب(فرع اخلري 
  %100  مربية38  روضة12  اموع

 
لتحقيق اهلدف من هذا البحث استخدمت الباحثة أداة املقابلة  املعمقة، واألسئلة املفتوحة 

ن عينة البحث من خالل الزيارة والاليت ميثل، مع جمموعة من املربيات يف رياض األطفال األهلية
وذلك للتعرف على دور األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية يف ، املباشرة من قبل الباحثة هلن 

، مدينة تعزيف تنمية طفل الروضة يف اجلوانب العقلية واالجتماعية والنفسية واحلركية واللغوية 
وذلك من أجل احلصول على ، اعية أو الفرديةوقد استخدمت الباحثة املقابلة املعمقة سواء اجلم

، وأيضاً معرفة أهم املعوقات اليت تقف حائالً وراء حتقيق هذا الدور. معلومات أكثر صحة ودقة 
  .واقتراح بعض احللول للمعاجلة

وقد كانت الباحثة تقوم بالتسجيل الفوري هلذه املقابالت مث قامت بفرزها وترتيبها لإلفادة منها 
  هذا البحث يف نتائج 
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  : صدق األداة 
كما أن آلية الصدق يف كل . إن آليات الصدق يف البحوث النوعية ختتلف عن البحوث الكمية 

ويتحدد ذلك من خالل . منهجية من منهجيات البحث النوعي ختتلف عن غريها من املنهجيات 
) م٢٠٠٣(ا عند الرشدان املشار إليهم) James & Sally(ويشري جيمس وسايل ، موضوع البحث ومشكلته 

الصدق يف البحث النوعي ميكن التعبري عنه مبدى توافق املعاين للتفسريات واملفاهيم بني "إىل أن 
وأن . الباحث واملشاركني، أي مدى اتفاق الباحث واملشاركني، يف وصف األهداف مكوناا ومعانيها 

"  صحيح ملا هو خمطط لقياسهالصدق يشري إىل مستوى أو دقة قياس وتسجيل املالحظات بشكل
الصدق ((وهي ، فيحدد مخسة جوانب للصدق يف مراحل البحث النوعي ) Winter(أما وينتر . 

، العريقي )) (قابلية التعميم، الصدق التقييمي ، الصدق النظري ، الصدق التفسريي ، الوصفي
  ).٦ص، ٢٠٠٨، وإمساعيل  ، ٦٥ص، م ٢٠٠٧

  :اإلجراءات 
جناح املقابالت مع عينة البحث قامت بزيارة شخصية إىل رياض األطفال لكي تضمن الباحثة 

، والعاملني فيها واألطفال ، وبعد التعرف على هذه الرياض ،األهلية يف مدينة تعز الداخلة يف العينة 
وحددت موعداً للمقابالت وكانت الزيارة ، وتوضيح اهلدف من الزيارة ، قامت الباحثة بتقدمي نفسها 

و ، قامت الباحثة بإجراء املقابالت مع املربيات ،  متفاوتة ومتتابعة للحصول على اإلجابات بأوقات
كانت تستغرق ساعة أو ساعة ونصف تقريباً يف كل يوم ، وأغلب األوقات اليت استغلتها الباحثة 

قد و، إلجراء املقابالت كانت تتم إما يف وقت فراغ املربية من احلصص أو وقت الراحة النصفية 
وقد تولد يف أثناء ، م ٨/٤/٢٠٠٩ إىل ٢٠/٣استمرت مدة إجراء املقابالت أكثر من أسبوعني من 

واليت نتج عنها الكثري من ، املقابالت مع املربيات العديد من األسئلة حول املوضوع املبحوث 
يلها دف ودراستها وحتل، وبعدها قامت الباحثة جبمع اإلجابات ، املعلومات أفادت البحث وأهدافه 

  .التوصل إىل النتائج املطلوبة 
األمر الذي أفادها كثرياً أن وقت املقابالت ،وقد كانت تزور الباحثة أحياناً روضتني يف اليوم الواحد 

، تزامن مع وجود معارض األنشطة يف الرياض األهلية، وهذا أفاد الباحثة كثرياً يف االطالع على الواقع 
  .ومع حضور مجيع املربيات
  ـ:البحث امليداين والتطبيقي 

وقد ، قامت الباحثة بزيارات متعددة إىل رياض األطفال األهلية الداخلة يف عينة هذا البحث 
عرفت أوقات الفراغ للمربيات من أجل إجراء معهن املقابالت املعمقة  بدور األنشطة التربوية برياض 

ووضع احللول ، ومعرفة أهم املعوقات ، األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية طفل الروضة 
  .املقترحة هلا 
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  ـ:خصائص العينة 
والاليت ،  إن خصائص عينة هذا البحث تتمثل يف عدد املربيات الاليت مت اختيارهن يف هذا البحث-

والبعض ، أما املؤهل العلمي فبعضهن ما دون البكالوريوس ، سنه ٤٠-٢٠تتراوح أعمارهن ما بني 
  .وهن األكثر ، ى درجة البكالوريوس اآلخر حاصالت عل

ولكنه ليس يف التربية بل من كليات أخرى ،  بعض املربيات حاصالت على درجة البكالوريوس -
 .خمتلفة 

والبعض اآلخر أكثر من مخس ،  تراوحت سنوات اخلربة للمربيات بني ما دون اخلمس سنوات -
 .سنوات

 .والبعض اآلخر بدون تدريب، اال  بعض املربيات تلقني دورات تدريبية يف هذا -

 وجدت الباحثة أن عينتها كانت من املربيات اإلناث دون الذكور، وهذا كما ترى الباحثة يتمشى -
مع نظرة اتمع اليمين الذي ينظر إىل أن املرأة أقدر يف التعامل مع الطفل من الرجل حبسب 

 .تكوينها وعاطفتها األنثوية 

، ار عينة عشوائية من املربيات يف رياض األطفال األهلية الداخلة يف البحث  قامت الباحثة باختي-
وكذلك العمر هلؤالء ، والتدريب ، وعدد سنوات العمل ، وقد راعت التنوع يف املؤهالت العلمية 

 .املربيات 

 وقبل التعرف على دور األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية طفل -
الروضة قامت الباحثة بتوجيه بسؤال وإجراء املقابالت مع أفراد العينة من املربيات للتعرف أوالً 

 ـ :و اآليت نـحوقد جاءت على ال، عن طبيعة هذه األنشطة اليت تقوم ا املربيات يف هذه الرياض 

 مدينة تعز  لتنمية طبيعة األنشطة التربوية اليت متارسها املربيات مبدارس رياض األطفال األهلية يف
  - :طفل الروضة يف اجلانب العقلي

  .   إعطاء الطفل تدريبات لتقوية ذاكرته من خالل األناشيد والقصص -
 القيام بتنمية حواس الطفل يف اكتشاف عامله اخلارجي من خالل الرحالت امليدانية والرتهة حول -

ة قدرته على إلقاء األسئلة اليت تتعلق واستشار، املبىن واإلنصات إىل أسئلته يف أ ثناء الرحلة 
  .بتوظيف حواسه وتوفري أشياء يف حجرة النشاط إلثارة فضوله 

 . إعطاء الطفل تدريبات لتعليمة جهة اليمني وجهة اليسار-

 . إعطاء الطفل تدريبات لتعويده فك األشياء وتركيبها بطريقة سليمة ومبتكرة -

 .كنها املخصصة هلا والصحيحة  تدريب الطفل على وضع األشياء يف أما-

 . تدريب الطفل لتعليمه مفهوم األشكال واألحجام واأللوان -

 ). اآلن- بعد -قبل ( تدريب الطفل على إدراك مفهوم الزمن -

  . تدريب الطفل على تذكر األشياء يف الوقت املناسب هلا-
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 .  تدريبات لتوسيع مدارك الطفل وتنمية خياله -

  .التفكري باألشياء قبل القيام ا تدريب الطفل على -
 .  تعويد الطفل على صناعة األشياء بصورة مبتكرة -

  . تدريبات لتوعية الطفل بعملييت الشهيق والزفري-
 .  تدريبات لتعويد الطفل على اختيار الوقت املناسب عند عمل األشياء-

  . تدريب الطفل على التفكري يف  األشياء اليت حوله-
  ـ:أما طبيعة األنشطة التربوية يف اجلانب االجتماعي فقد جاءت كاآليت 

دار ، مكتب الربيد ،  القيام بالرحالت والزيارات إىل بعض املرافق اخلدمية يف املدينة مثل املستشفى -
  .وغري ذلك ، األيتام 

  . تدريب الطفل على احترام الكبار والرفق بالصغار-
  . زمالئه والتعاون معهم عندما حيتاجون للمساعدة   تدريب الطفل على مساعدة-
  . تدريب الطفل على اللعب اجلماعي مع زمالئه -
 .وإشراك األطفال فيها،   القيام باحلفالت الدينية واالجتماعية والوطنية داخل الروضة -

 . تدريب الطفل على احلوار الصحيح واملناقشة مع زمالئه أو مع املربية-

 . صصية عن طريق استخدام املكعبات يف البناء أنشطة عملية ق-

 .تدريب الطفل على التمثيل املسرحي من خالل مسرح الروضة إن وجد أو يف فناء الروضة -

 . ونظافة املكان الذي يوجد فيه ،  تدريب الطفل على النظافة الشخصية -

  ـ :ويف اجلانب النفسي كانت طبيعة األنشطة كاآليت 
  .واأللعاب الدرامية، قمص األدوار من خالل التمثيل  تدريب الطفل على ت-
  . تدريب الطفل على االستقالل بنفسه -
 .  تدريب الطفل على ثقته بنفسه من خالل قيامه ببعض األعمال بنفسه-

  . تدريب الطفل على االعتماد على النفس -
 .  تدريب الطفل على ضبط انفعاالته عندما يضايقه األطفال-

  . على حرية احلديث مع  اآلخرين  تدريب الطفل-
 . تدريب الطفل على استثارة الرمحة والشفقة جتاه الضعفاء -

 .والفرح يف املواقف اليت تتطلب ذلك ،  تدريب الطفل على احلزن -

 . تدريب الطفل على حب البيئة واحلفاظ عليها مجيلة ونظيفة -

 .ل أشياء من خياله والصلصال يف عم،  تدريب الطفل على استخدام املعاجني -
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  ـ :طبيعة األنشطة التربوية يف اجلانب احلركي 
  . تدريب الطفل على حتريك يديه وعينيه مع بعض-
 .  تدريب الطفل على اجلري للوصول إىل األشياء اليت يريدها-

 .   تدريب الطفل على طلوع األماكن املرتفعة واملتناسبة مع سنه-

 . وحركات بعض احليوانات  تدريب الطفل على تقليد أصوات -

 .  تدريب الطفل على ارتداء مالبسه بدون مساعدة اآلخرين-

 .  تدريب الطفل على القفز والوثب واحلبو والزحف على األرض -

 .  تدريب الطفل على األسلوب الصحيح والسليم ملسك القلم عند الكتابة أو الرسم -

 .ورمي الكرة وتلقيها ،  تدريبات لنط احلبل -

 . تدريب الطفل احملافظة على اتزانه أثناء املشي إىل األمام مث إىل اخللف -

 .اخل ...  تدريب الطفل على استخدام األيدي يف تقليد حركات السباحة أو قيادة السيارات-

  .  تدريب الطفل على الوقوف بكلتا القدمني فوق شيء منخفض -
  .تدريب الطفل على الطرق مبطرقة فوق لوح خشيب 

  ـ:يعة األنشطة التربوية اليت متارسها مربيات األطفال يف اجلانب اللغوي طب
 تدريب الطفل على احلديث والنطق للكلمات وأصواا وخمارجها بصوت واضح وبصورة -

  .سليمة 
 . تدريب الطفل على تقليد ونطق أمساء األشياء اليت تعرض عليه -

 .يت تعرب عنها  تدريب الطفل على ترتيب الصور حسب األحداث ال-

 . تدريب الطفل على االستماع اجليد لألناشيد والقصص -

 . تدريب الطفل على استكمال اجلزء الناقص من الصور-

 . تدريب الطفل على ترديد الكالم بصوت عالٍ و مرتفع -

 . تدريب الطفل على الغناء مع أقرانه بصورة مجاعية -

 .ون تعثر  تدريب الطفل على قراءة النصوص والقصص بد-

 . تدريب الطفل على اإلنصات اجليد للحديث الذي يوجه إليه من اآلخرين مع فهم ألفاظه-

  . تدريب الطفل على التحدث بتلقائية أثناء اللعب اجلماعي وتناول الوجبات -
 . تدريب الطفل على سرد حكاية أو قصة أو موقف حدث له -

  .اخل ) ... انظر، تعال ، اذهب (ة مثل  إعطاء الطفل معلومات عن بعض األفعال البسيط-
  . تدريب الطفل على القيام بوصف بعض األشياء وذكر وظائف حواسه اخلمس -
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  :عرض نتائج البحث 
  ـ :إجابة السؤال األول 

 ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -أ
 جهة نظر املربيات ؟العقلي لدى الطفل من و

  ـ:من املقابالت اليت أجرا الباحثة مع عينة البحث فقد توصلت إىل اآليت
 .وتعمل على توسيع مداركه العقلية،   تشجع الطفل على التفكري بطريقة سليمة وصحيحة -

 . تقوي ذاكرة الطفل من خالل األناشيد والقصص-

 ).معرفة الشكل واللون واحلجم والتسلسل( تكسب الطفل الكثري من املفاهيم العلمية مثل -

 . جتعل الطفل قادراً على وضع األشياء يف مكاا الصحيح-

اليت أكدت ) BLakes ,1995(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ،  تعزز مهارات االستفسار لدى الطفل -
 .على دور األنشطة التربوية يف زيادة القدرة املعرفية لدى الطفل

 ). األن- قبل ـ بعد (لى إدارات مفهوم الزمن  تساعد الطفل ع-

 . تسهم يف توعية الطفل حبركيت الشهيق والزفري يف عملية التنفس-

  . تنمي االبتكار واخليال عند الطفل-
 .  تساعد الطفل على اإلحساس بالبيئة اليت يعيش فيها والفهم السريع-

 .الل املربية مساعدة الطفل على اكتشاف املعلومة العلمية بنفسه من خ-

 .وإن لكل ظاهرة حدث أو سبب،  اعتماد الطفل على السببية -

 . تشجيع الطفل على إجياد حلول مناسبة لبعض املشكالت اليت تفتعلها املعلمة-

 . تساعد الطفل على االنتقال من معلومة إىل أخرى مبفرده-

 .والنتائج ببعضها،  تساعد الطفل على ربط األفكار -

الطفل يف اكتشاف عامله اخلارجي سواء من خالل الرحالت امليدانية أو األسئلة  تنمية حواس -
  .املتعلقة بتوظيف احلواس

 ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -ب 
 االجتماعي لدى الطفل من وجهة نظر املربيات ؟

   -:عينة باآليت أسفرت نتائج املقابالت مع ال
 .وغري ذلك، واملشاركة مع زمالئه يف األكل والشرب واللعب ،  تكسب الطفل مهارة الصداقة -

واإلعداد ، والزيارات ،  تكسب الطفل القدرة على االندماج مع اآلخرين من خالل الرحالت -
 .للمناسبات املختلفة

 . تكسب الطفل بعض السلوكيات الصحيحة داخل البيئة-

 .ب الطفل مهارة اللعب اجلماعي مع أقرانه تكس-
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 .والوطن واحلي الذي يسكنه، والروضة ، واتمع ،  تنمي يف الطفل روح االنتماء لألسرة -

والعطف على ،  تكسب الطفل الكثري من القيم والعادات داخل اتمع مثل احترام الكبري -
 .الصغري

 .م اوااللتزا،  تساعد الطفل على تقبل التعليمات -

 .ومتعاوناً معهم،  جتعل الطفل حمباً لآلخرين -

 . جتعل الطفل أكثر حرصاً على مساعدة زمالئه من األطفال-

) م٢٠٠٦(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األبياري ،  تكسب الطفل التكيف االجتماعي مع اآلخرين -
 . والتكيف مع اآلخرين،واليت أكدت على أن األنشطة التربوية هلا عالقة بالنضج االجتماعي 

 .والرفق باحليوان،  تكسب الطفل الرمحة -

  ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز يف تنمية اجلانب -جـ
 النفسي لدى الطفل من وجهة نظر املربيات ؟

  ـ:و اآليت نـحفقد جاءت نتيجة املقابالت مع العينة على ال
 .وجتاه احمليطني به، رضا النفسي لدى الطفل جتاه ذاته  تنمية ال-

 . مساعدة الطفل على تقبل نصائح األكرب منه سناً سواء املربية أم أولياء األمور-

وعدم العزلة ،  تساعده على االندماج مع من هم يف سنه من األطفال والعمل من خالل جمموعة -
 .واالنطواء

 .يكون قائداً يف جمموعة أو عضواً يف جمموعة يرأسها آخر تنمي القدرة لدى الطفل على أن -

 . تنمي القدرة لدى الطفل على االبتكار اليت اتعد أعلى درجة من درجات الصحة النفسية-

 .وتنمية مواهبه، وتعزز ارتباطه باتمع ،  تكسب الطفل الثقة بالنفس -

 ).األنانية(وحب الذات ،  تكسب الطفل معاين احلب والوالء وختليصه من الكراهية -

 .واإلحساس باجلمال،  تكسب الطفل روح التذوق الفين -

 .والفقراء، واملساكني ، والشفقة على الضعفاء ،  تثري لدى الطفل الرمحة -

 . تساعد الطفل على ضبط انفعاالته عند الفرح والغضب-

 .  تكسبه قوة الدفاع عن النفس من خالل احتكاكه باألطفال-

 . لطفل على اإلحساس مبن حوله تساعد ا-

 . جتعل الطفل قادراً على إصدار األحكام على كل ما يتعلمه-

وتغيري الروتني ، وعدم اخلجل أو اخلوف أو االنطواء ،  تكسب الطفل حرية احلديث مع اآلخرين -
 .والقلق النفسي، واالبتعاد عن امللل ، اليومي 

، وارتداء ،  على النفس مثل تدريبه على ربط احلذاء واالعتماد،  تنمي االستقاللية عند الطفل -
 .وغري ذلك، وخلع املالبس اخلارجية، واستخدام فرشاة األسنان 
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  ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز  يف تنمية اجلانب -د
 احلركي لدى الطفل من وجهة نظر املربيات ؟

  ـ:ت مع املربيات على ما يأيت كانت نتائج املقابال
واألدوات البسيطة مثل نط ،   تساعد الطفل مبساعدة املربية على استخدام بعض األجهزة -

 .والتخطي، والركض ، ورمي الكرة واجلري ، احلبل وركوب العجالت 

 . محاية الطفل من بعض التشوهات اجلسمية مثل اتباع العادات الصحيحة يف املشي واجللوس-

ساعد الطفل على ممارسة بعض  التمرينات الرياضية البسيطة املالئمة لسنة، واليت تساعده  ت-
 .على حتريك أكرب عدد ممكن من عضالت جسمه

 . العمل على تنمية ثقة الطفل يف قدراته اجلسمية والبدنية-

 . تنمي القدرة لدى الطفل على قيامه بالنشاط البدين الفردي واجلماعي-

 .واملشي بطريقة صحيحة وسليمة، التوازن عند احلركة  تكسب الطفل -

 . تكسب الطفل مهارة اإلمساك بالقلم بطريقة صحيحة سواء عند الكتابة أو الرسم-

 ).أي تعطيه لياقة بدنية( تعطي الفرصة للطفل بتحريك جسمه يف طرق خمتلفة -

 مدينة تعز يف تنمية اجلانب   ما دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف-هـ
 اللغوي لدى الطفل من وجهة نظر املربيات ؟

  ـ:و اآليت نـحجاءت نتائج املقابالت على ال
 .   تتيح الفرصة للطفل على أن يسرد حكاية واقعه أو موقف حدث له-

 .وكذلك اإلفصاح عن مشاعره،   تعطي الفرصة الكاملة للطفل للتعبري عن رأيه حبرية -

 .والتخلص من مشكالت النطق، د الطفل على نطق الكلمات بطريقة سليمة   تساع-

 .واملناقشة مع املربية أو مع زميل له،  تفسح اال أمام الطفل للحوار-

 .و التفكري،  إتاحة الفرصة للطفل للخيال -

 . تساعد الطفل على القيام بوصف بعض األشياء-

 . تساعد الطفل ليذكر وظائف حواسه اخلمس-

 . تساعد الطفل يف التعرف على وظائف بعض األشياء املختلفة-

 تنشط عملية اإلنتاج اللغوي عند األطفال حيث يكون لديه ذخرية كبرية من الكلمات املكتسبة -
 .من دخوله إىل الروضة

 . تكسب الطفل مهارة اإلنصات والتحدث يف أوقات خمتلفة-

 . الستكشايف تشجع األنشطة اللغوية على نوع من اللعب ا-

واالستماع إىل شخص يتحدث ومتييز ،  تنمي مهارة االستماع لدى الطفل مثل اجللوس صامتاً -
 .واألصوات عند تكرارها، وتذكر الكلمات ، ومتييز مصادرها ، الكلمات واألصوات املتشاة 
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فال اآلخرين ومع األط،  تنمي عند الطفل مهارة االتصال مع اآلخرين عن طريق التحدث مع الكبار -
 .واالستماع اجليد لألناشيد والقصص، والتحدث التلقائي يف أثناء الوجبات ، 

 . تكسب الطفل الثقة بنفسه عند احلديث مع اآلخرين-

 . تساعد الطفل القدرة على ترتيب الصور حسب األحداث اليت تعرب عنها-

 . نطق األمساء اخلاصة باألشياء اليت تعرض عليه-

  ).وهكذا، اذهب ـ تعال ـ انظر (عال البسيطة يف اللغة مثل  استخدام األف-
   - :إجابة السؤال الثاين 

ما أهم املعوقات اليت حتد من دور األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال األهلية يف مدينة 
 تعز  يف تنمية طفل الروضة من وجهة نظر املربيات ؟ 

 -: على ما يأيت وقد أسفرت نتائج املقابالت مع املربيات

، وكذلك القاعات املرحية ،  ندرة األماكن املناسبة والالزمة ملزاولة األنشطة داخل رياض األطفال -
 .وبألوان زاهية ينجذب الطفل إليها، واهزة لألنشطة 

  . ضعف امليزانية املقررة لألنشطة التربوية برياض األطفال األهلية-
واليت ، ) م ٢٠٠٣(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أيب هاشم ، ة  الوقت غري كافٍ ملزاولة األنشط-

 .أظهرت عدم توفر الوقت الكايف ملمارسة النشاط

 ضعف مستوى بعض املربيات برياض األطفال، وقلة خربن يف هذا اال، وعدم تفرغهن هلذا -
يف )  م ٢٠٠٨( ودراسة الشيباين) م٢٠٠٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة احلمادي وحممد ، العمل 

 .عدم وجود املربية املؤهلة يف رياض األطفال

 .وفائدا،  ضعف القناعة لدى اإلدارة بأمهية األنشطة التربوية لطفل الروضة - 

 . قلة محاس الطفل أحياناً لألنشطة التربوية املتاحة- 

 نظرية وغري  ندرة التدريب الكايف للمربيات، والقائمني على هذه األنشطة، وإن وجدت فهي- 
 . عملية

وزيادة الواجبات ، وتفضيلهم للجانب التعليمي ،  جهل الوالدين بأمهية النشاط للطفل -
 .املرتلية

  . اهتمام الروضة بتنمية اجلانب املعريف أكثر من اجلوانب األخرى-
 اتصاف بعض األطفال باخلجل، واالنطوائية، وعدم الرغبة باالختالط مع زمالئهم، والبكاء -
الشرود والعدوانية، واإلحباط، وضعف قوة املالحظة والتركيز ، والسرقة ناجتة أحياناً عن أمراض و

أو الدالل املفرط أو القسوة الزائدة أو ، نفسية بسبب مشكالت أسرية أو انفصال الوالدين 
  .وعدم تفهم ويل األمر هلذه املشكالت النفسية عند طفله، انعدام احلنان وعدم املصداقية 

 .والتخطيط له مسبقاً، وتطويره ،  عدم االهتمام بتقومي النشاط -



 

 
   
   

302 

  . واألطفال املشاركني يف النشاط، واملادية للمربيات ،  عدم توفر احلوافز املعنوية -
والصالحيات الكافية يف اختبار النشاط املناسب للمستوى ،  مربية الروضة احلرية نـح عدم م-

 .واملشاركة فيه، ورغباته ، ه وميول، وحاجاته ، العمري للطفل 

واعتراض بعض أولياء األمور ،  عدم وجود نظام من قبل إدارة الروضة يف السن احملدد لقبول الطفل -
وعدم ، يف ذلك أحياناً يدفعهم لتزوير شهادة امليالد للطفل، مما يؤدي بالطفل إىل كراهية الروضة 

 .اإلقبال على ممارسة أي نشاط

 .ة بالروضة أحياناً مما يتعذر عليها متابعة األطفال أثناء قيامهم باألنشطة وجود مربية واحد-

 عدم وجود دليل معلم أو مرشد للمربية فيما خيص األنشطة وتنفيذها، وكيفية التعامل مع -
 . األطفال يف الروضة

رى أا والتجهيزات اليت حتتاجها لتنفيذ األنشطة، وت،  عدم إشراك املربية يف اختيار األدوات -
 .ومستواهم العمري، مناسبة الحتياجات األطفال 

 . االهتمام بدفتر التحضري للمربية أكثر من االهتمام بربامج األنشطة من قبل اجلهة املسؤولة-

 عدم توفري أخصائية اجتماعية بالروضة وكذلك طبيب نفسي ملعاجلة املشكالت اليت تظهر من -
 .األطفال أثناء ممارسة النشاط

واملوجهني ،وأولياء األمور  ، واملربيات ، واللقاءات الدورية بني إدارة الروضة ، رة االجتماعات  ند-
 .لالتفاق على األسلوب األمثل يف تربية الطفل من خالل تنفيذ األنشطة

 عدم االهتمام باإلذاعة يف طابور الصباح من قبل إدارة الروضة أحياناً واليت يتخللها بعض -
 . ويةاألنشطة الترب

وكذلك تنوع الوجبات الغذائية من قبل ،  كثرة املصاريف أو احلرمان يولد الكبت عند الطفل -
وعدوانية أو انطوائية شاردة للمربية أثناء ممارسة ، األطفال يولد نفسية ضيقة عند الطفل 

 .النشاط

، واحلالق ،نجار   نظرة اتمع الضيقة من زيارة املربية مع أطفاهلا لبعض أصحاب املهن مثل ال-
حىت ينشأ الطفل وهو حيترم هذه املهن وينظر هلا أا متساوية مع ، واحلداد وبعض املصانع 

 .وغري ذلك، واملهندس ، غريها من املهن مثل الطبيب 

، إخل مما يبعث أحياناً امللل ...ورمل ، ومكعبات ، وجمسمات ،  عدم التنوع يف األلعاب من دراجات -
  .فسية الطفل من مزاولة األنشطةوالرتابة يف ن

 . عدم وجود وسائل مرحية وحمببة لألطفال ميارسون فيها األنشطة-

 . ندرة الربامج التوجيهية الفعالة ملربيات الرياض حول األنشطة-

 . ندرة اخلرباء والفنيني الذين يستفاد منهم يف الروضة خبصوص األنشطة التربوية-

  



 

 
   
   

303 

  -:إجابة السؤال الثالث 
ما احللول املقترحة للحد من هذه املعوقات اليت تقف حائالً أمام حتقيق األنشطة التربوية  - ي 

  برياض األطفال األهلية يف مدينة تعز  لدورها يف تنمية طفل الروضة من وجهة نظر املربيات ؟
 ـ :جاءت نتائج املقابالت مع املربيات كما يأيت 

شطة التربوية عن طريق تشجيع تربعات أولياء األمور،  العمل على زيادة امليزانية املقررة لألن-
 .وإسهام الوزارة يف متويل رياض األطفال األهلية

 .  توفري دورات تدريبية مكثفة للمربيات يف جمال رياض األطفال-

 . العمل على توفري كافة األدوات الالزمة ملزاولة األنشطة-

 . توفري الوقت الكايف ملزاولة األنشطة-

وتوعيتهم بأمهية النشاط ،  اآلباء واألمهات على متابعة أطفاهلم داخل الروضة  تشجيع-
 .ألبنائهم يف هذه املرحلة

  .وتشجيعهم على ذلك ،  إطالع األسر على ما ينجزه أطفاهلم من أنشطة -
وكيفية ، وتنفيذها ، االهتمام بتوفري دليل معلم أو مرشد لكل مربية فيما خيص األنشطة _ 

 . األطفالالتعامل مع

وكذلك للمربيات املشاركات بفعالية يف ،  توفري احلوافز، واملكافآت الفورية لألطفال املتميزين -
 .النشاط 

 . إعطاء اهتمام متساوٍ لألنشطة يف كافة جوانب النمو اخلاصة بالطفل-

 . حتفيز الطفل على املزاولة املستمرة لألنشطة اليت تتاح له-

وطالئها ، واملساحات الواسعة يف الروضة ملزاولة النشاط بشكل جيد، ة يئة األماكن املناسب -
 .   باأللوان الزاهية اليت تشد الطفل إليها ألن الطفل ينجذب إىل األلوان أكثر من التعليم

 .  العمل على تبسيط املعلومة اليت يتلقاها الطفل يف الروضة خبصوص األنشطة -

 .د من استفادته من األنشطة املقدمة إليه عمل اختبارات دورية للطفل للتأك-

 إجياد املربيات املؤهالت علمياً وتربوياً القادرات على التعامل مع الطفل بطريقة تربوية صحيحة، -
 .وتفريغهن للعمل يف جمال األنشطة

 . توعية اجلهاز اإلداري، ومشريف األنشطة بالرياض على أمهية األنشطة التربوية لألطفال-

  .ملربيات، واألهايل يف بعض الربامج املناسبة من األنشطة إشراك ا-
 إعطاء املربيات الصالحيات كافة الختيار األنشطة، وتنفيذها مبا يتناسب مع احتياجات األطفال، -

  .وميوهلم، وكذلك شراء األدوات، والوسائل اخلاصة باألنشطة
اجبات املرتلية اليومية حىت حيب  التركيز على األنشطة التربوية يف هذه املرحلة أكثر من الو-

 .الطفل الروضة، ويقبل عليها
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 . حتديد سن معني لقبول الطفل يف الروضة من قبل اإلدارة، وتوعية أولياء األمور بااللتزام بذلك-

 تعيني مربيات جدد مساعدات للمربيات األصليات حىت يتمكن من متابعة األطفال يف أثناء -
 .قيامهم بالنشاط

مام باإلذاعة الصباحية اليت يتخللها أنشطة رياضية، وثقافية، وتعليم األطفال بعض  االهت-
 .السلوكيات اإلجيابية مثل النظافة، والنظام، وغري ذلك

 االهتمام بتوفري أخصائية اجتماعية، وطبيب للروضة ملعاجلة املشكالت اليت قد تظهريف أثناء -
 .ممارسة أي نشاط

 .ال مبا يتمشى مع روح العصر، وسن الطفل فيما خيص األنشطة تطوير منهج لرياض األطف-

 عقد اللقاءات، واالجتماعات الدورية مع إدارة الروضة، واملربية، وأولياء األمور، واملوجهني لالتفاق -
 .على األسلوب األمثل يف تربية الطفل، وتنفيذ األنشطة

 
  :االستنتاجات: أوالً

  -:آنفاً يف هذا البحث النوعي توصلت الباحثة إىل العديد من االستنتاجات، منها مما غُرض 
 تعد األنشطة التربوية اليت متارس برياض األطفال من العوامل الرئيسة اليت تسهم يف إجياد -

  .طفل قادر على التأثري يف اآلخرين، وتعمل على إعداده ملراحل تعليمية مقبلة
األساسية اليت حتتاج إىل نوع من الدعم واملساندة من قبل القائمني  أن الطفولة هي الركيزة -

 .على العملية التربوية والتعليمية، وتوفري األنشطة التربوية هلذه الفئة

 أن األطفال يتفاعلون مع األنشطة التربوية اليت تقدم هلم كلما توفر هلم اجلو املرح، وقلت -
لما أعطي األطفال مساحات واسعة من احلرية التعليمات، والتوجيهات املقدمة هلم، وك

 .للتعبري عن أفكارهم، واستجابام، وكذلك الوقت الكايف لتنفيذ النشاط، ومزاولته

 أن أي قصور أو خلل يف األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية مرده إىل قصور أو خلل من -
 . مناسب، ومتطوراجلهة العليا يف كيفية إدارة هذه األنشطة التربوية بشكل

 ميكن لألنشطة التربوية أن تنمي طفل الروضة يف كافة جوانبه العقلية، واالجتماعية، -
، والقادرة على التعامل مع األطفال  والنفسية، واحلركية، واللغوية إذا توفرت املربية املؤهلة تربوياً

، وحكمة، وروية، والتعاون بني اإلدارة، وأولياء األمور   .الصغار بصربٍ
 هناك عالقة وثيقة بني توفري اإلمكانات املادية والبشرية يف رياض األطفال األهلية ومحاية -

 .األنشطة التربوية بفعالية

 أظهرت نتائج املقابالت مع املربيات يف هذا البحث قصوراً واضحاً يف متويل برامج األنشطة -
بارزة، والرئيسة ملمارسة، وتنفيذ التربوية برياض األطفال، وقد ظهر ذلك من خالل املعوقات ال

  .األنشطة التربوية يف رياض األطفال األهلية
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 أن الكتب والقصص اليت يقرأها األطفال ال بد أن تكون حمفزة للمناقشة واحلوار بشكل أكرب وأن -
تكون جذابة وبألوان زاهية، ومتناسبة مع مستوى األطفال ألم ينجذبون لأللوان الزاهية أكثر 

 .عليممن الت

 جهل اإلدارة وأولياء األمور باألنشطة التربوية، وعدم تشجيع األطفال على ممارستها يعد أحد -
 .األسباب البارزة يف هذه املشكلة

 أظهرت نتائج املقابالت مع املربيات أن املؤهالت منهن، وذوات اخلربة الطويلة، والاليت تلقني دورات -
األطفال، وقد بدا ذلك للباحثة من خالل زيارة الواقع واإلجابات تدريبية أقدر، وأكفأ يف التعامل مع 

واإلثراء يف اجلوانب املختلفة اليت تعمل األنشطة التربوية برياض األطفال األهلية على تنميتها 
  .لدى طفل الروضة
  

صيات اليت قد مما توصل إليه هذا البحث من نتائج واستنتاجات، ميكن وضع جمموعة من التو
تفيد املسئولني، واملهتمني باألنشطة التربوية برياض األطفال األهلية خاصة واحلكومية عامة، 

  -:وهي
 ضرورة احتواء برامج رياض األطفال على أنشطة، وتدريبات كوا جزءاً أساسياً من برامج إعداد -

 .األطفال ملراحل التعليم العام املقبلة

واملرن، واآلمن يف أثناء ممارسة بعض األنشطة التربوية برياض األطفال مما  توفري اجلو املتسامح، -
 .يسمح لألطفال حبرية التعبري عن أفكارهم، ومشاعرهم، وإطالق خياهلم

، والقادرة على التعامل مع األطفال، وخاصة يف مزاولة األنشطة -  إجياد املربية املؤهلة علمياً وتربوياً
 .التربوية

 رياض األطفال على مساحات واسعة تسمح لألطفال باللعب، واالنطالق فيها  ضرورة احتواء-
حبرية ملا لألنشطة احلركية من دور كبري يف تنمية املهارات احلركية األساسية اليت تتناسب مع 

 .خصائص، وطبيعة املرحلة

ملوجهي النشاط،  على وزارة التربية والتعليم، واجلامعات التعاون فيما بينها لعقد دورات تدريبية -
ورواده من املديرين، واملربيات، واملتخصصني، ويتم فيها التدريب على املهارات الالزمة لتنفيذ، 

 .وختطيط النشاط التربوي برياض األطفال، ومواكبة التقدم النظري، واملادي يف هذا اال

ربيات، وغريهن من   زيادة وقت النشاط حىت يستفيد األطفال منه، ليتمكن رواد النشاط من امل-
 .اإلشراف الكامل على النشاط، ومتابعته

 التنسيق مع أجهزة وزارة اإلعالم املختلفة لعرض أنواع من النشاط البارز إلجياد قناعة بالنشاط -
 .لدى األطفال، وأولياء أمورهم بوجه خاص، واتمع بوجه عام

 .بوية برياض األطفال توفري امليزانية املخصصة، والكافية لدعم األنشطة التر-



 

 
   
   

306 

 االستفادة من خربات الدول العربية، واألجنبية يف جمال األنشطة التربوية برياض األطفال عن -
 .طريق تبادل الزيارات، واملعلومات، وإقامة املسابقات املتعددة بني الرياض املختلفة

 وخارجها مثل املشاركة استثمار التكنولوجيا احلديثة يف تفعيل األنشطة التربوية داخل الرياض، -
 .الفعلية مبواقع شبكة املعلومات، والتعرف على املفيد منها

و النشاط جبميع مراحله، وجماالته، وأنواعه نـح دراسة اجتاهات املديرين، وأولياء األمور، واملربيات -
 .املتعددة

سة سبل التغلب  تشكيل جلان متخصصة من وزارة التربية والتعليم، وإدارات رياض األطفال لدرا-
 .على معوقات األنشطة التربوية املشار إليها يف هذا البحث

  توفري أركان خمصصة ملزاولة األنشطة التربوية يف الروضة وبعيدة عن األنشطة املزعجة مثل -
ركن القصة، وركن املكعبات، وركن الدراجات، والعربات، وركن لألقالم، والورق املقوى، والصمغ، 

  .ل املواد اليت تنمي يف الطفل اإلحساس بالذوق، واجلمالواخليوط، وك
 توفري مسرح للعرائس لتدريب الطفل على اللعب اإليهامي، وإكسابه العديد من املفاهيم، -

 .والسلوكيات

 معاونة األطفال على حتسني صورم الذاتية من خالل تصرفات املربية جتاههم، وتقبل كل -
 .ك بدون تعبري لفظيطفل ككيان بشري، وإشعاره بذل

 مساعدة األطفال على تقبل، وتقدير أنفسهم من خالل وجود مرايا باحلجم الطبيعي، وآلة -
تصوير فورية لتعزيز مفهوم الذات لدى الطفل باستخدام الصور بعد لصقها على ورق مقوى 

  .بدالً من األمساء يف لوحة الشرف لزيادة احلافز اإلجيايب لدى الطفل
د من البحوث امليدانية تتناول مديري رياض األطفال، وأولياء األمور، حىت تكون النتائج   إجراء مزي-

  .أكثر مشوالً وتعميماً وواقعية
 إجراء حبوث مستقبلية مشاة تقيس مدى اكتساب األطفال لبعض القيم، واملهارات، واملعارف، -

 .واخلربات عن طريق األنشطة التربوية املمارسة يف رياض األطفال

 إجراء حبوث أخرى مشاة تقيس دور األنشطة التربوية يف مراحل تعليمية أخرى مثل املرحلة -
 .األساسية، واملرحلة الثانوية، واملرحلة اجلامعية، وهكذا

 إجراء حبوث أخرى مشاة يف حمافظات أخرى من اليمن، وكذلك حبوث تتناول رياض األطفال -
 .ئج هذا البحثاحلكومية، ومقارنة نتائجها مع نتا

 إجراء حبوث مستقبلية أيضاً تتناول جوانب أخرى مل ترد يف هذا البحث، تعمل األنشطة التربوية -
 .على تنميتها مثل اجلانب، الديين، والوطين، والفين، واإلبداعي، والتكنولوجي، وغري ذلك
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  -:املراجع العربية: أوالً
دور إدارة النشاط االجتماعي باململكة العربية . ) م٢٠٠٣. (حممودى عاشور ، أبو هاشم  .١

رسالة ماجستري ، ) دراسة تقوميية(السعودية يف التخطيط لربامج التنمية االجتماعية للطلبة 
  .مصر، جامعة األزهر ، كلية التربية ، غري منشورة 

ة تعز درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامع) . م٢٠٠٨. (إمساعيل فائزة عبد اهللا قحطان  .٢
جملة علمية حمكمة ، جملة العلوم التربوية والنفسية، ألدوارهم املهنية من وجهة نظرهم 

  .١٩٢-١٥٧ص، م ٢٠٠٨العدد األول، يوليو ، جامعة تعز ، فصلية، تصد عن كلية التربية 
 –األسباب (ظاهرة أطفال الشوارع يف مدينة تعز ) . م٢٠٠٨. (فائزة عبد اهللا قحطان ، إمساعيل .٣

العدد الثالث ، جملة حبوث جامعة تعز، حبث قيد النشر ،  املخاطر املترتبة على ذلك –ال األعم
  ).٢٧-١ص، عشر 

أنشطة اللعب وعالقتها بالنضج االجتماعي لدى أطفال ). م١٩٩٦. (عواطف فيصل ، األبياري  .٤
، انيةجملة الدراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنس، حبث علمي منشور، مرحلة الرياض 

  .م١٩٩٦، أكتوبر ، العدد األول ، مصر ، جامعة حلوان ،كلية اخلدمة االجتماعية 
تصور مقترح لتفعيل ا ملشاركة بني األسرة ورياض ). م٢٠٠٤. (اجلمال، رانيا عبد املعز علي .٥

األطفال يف ضوء اخلربات األجنبية، جملة مستقبل التربية العربية، تصدر عن املركز العريب 
  .١١٢-٣٩التنمية، الد العاشر، العدد اخلامس والثالثون، ص للتعليم و

تقييم مباين رياض األطفال ) . م٢٠٠٥. (الذيفاين ، عبد اهللا أمحد وحممد، جناح عبد الرحيم .٦
من أجل (، حبث مقدم إىل مؤمتر الطفولة الوطين األول )دراسة ميدانية يف حمافظة تعز(

م، مركز ٢٠٠٥ مايو ١٨-١٦، خالل الفترة من )قدراتهشخصية متوازنة للطفل ومحايته وتنمية 
  .التأهيل والتطوير التربوي ، جامعة تعز ، اجلمهورية اليمنية

أثر برنامج تدرييب يف تنمية التفكري االبتكاري لدى ). م٢٠٠٨. (الشمريي، عبدالرقيب عبده حزام .٧
، جامعة تعز، اجلمهورية أطفال الروضة مبدينة تعز، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية

  .اليمنية
معوقات تنمية اإلبداع لدى أطفال الرياض األهلية يف ) .م٢٠٠٨. (حلمي على حممد ، الشيباين  .٨

، ) ١٦(العدد ، تصدر عن جامعة إب، مدينة تعز من وجهة نظر املربيات، جملة الباحث اجلامعي
  .٢٣٠-١٩٧ص

مية البشرية ملرحلة الطفولة يف اجلمهورية واقع التن) . م٢٠٠٥. (حلمي على حممد، الشيباين  .٩
من أجل شخصية (مؤمتر الطفولة الوطين األول ، اليمنية يف ضوء أهداف حقوق الطفل العريب
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مركز ، م ٢٠٠٥ - مايو١٨-١٦املنعقد خالل الفترة من ، )متوازنة للطفل ومحايته وتنمية قدراته
  .١٩٠- ١٥٧ص، ليمنية اجلمهورية ا، جامعة تعز ، التأهيل والتطوير التربوي 

بناء معايري لتطوير مناهج رياض األطفال يف اجلمهورية ). م٢٠٠٣. (الشيباين، حلمي علي حممد .١٠
اليمنية يف ضوء األهداف التربوية املعتمدة هلا، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية ، 

  .ابن رشد، جامعة بغداد، العراق
األسباب والعوامل املؤدية إىل تكوين ظاهرة أطفال ) م٢٠٠٧(آمال عبد الوهاب أمحد ، العريقي  .١١

من أجل شخصية متوازنة للطفل (حبث مقدم إىل مؤمتر الطفولة الوطين الثالث ، الشوارع
واقعهم وسبل محايتهم ودجمهم (بعنوان أطفال يف ظروف صعبة، ) (ومحايته وتنمية قدراته

  .٧٨-٦٣ص، ) م٢١/١١/٢٠٠٧-١٩ تعز من جامعة، مركز التأهيل والتطوير التربوي، )باتمع
، دار ١، ط)األسس النظرية والتطبيقية(اللعب عند األطفال ). م٢٠٠٢. (العناين، حنان عبد احلميد .١٢

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ، األردن
املنهاج التعليمي والتدريس الفعال، دار الشروق ). م٢٠٠٦. (الفتالوي، سهيلة حمسن كاظم .١٣

  .والتوزيع، عمان ، األردنللنشر 
معوقات النشاط الطاليب يف التعليم العام باملرحلة ) . م٢٠٠١. (عبد اهللا بن سليمان ، الفهد .١٤

جملة مستقبل التربية ، االبتدائية واملتوسطة مبنطقة الرياض من وجهة نظر رواد األنشطة
مكتب التربية العريب : ع تصد عن املركز العريب للتعليم والتنمية بالتعاون العلمي م، العربية

  .١٢٧-٩٧ص، م ٢٠٠١، يناير ، العدد العشرين ، الد السابع ،  لدول اخلليج وجامعة املنصورة 
دراسة حتليأتية لعناصر العملية "قضايا تربوية ). م٢٠٠٤. (القمزي، سامل راشد بن تريس .١٥

اعة، مدينة نصر، القاهرة، ، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب للنشر والتوزيع والطب"التعليمية
  .مصر

فاعلية برنامج سلوكي يف تعديل سلوك أطفال الروضة ). م٢٠٠٨. (املرسومي، ليلى يوسف كرمي .١٦
املضطربني بتشتت االنتباه وفرط النشاط احلركي يف مدينة تعز، أطروحة دكتوراه غري منشورة، 

  .كلية التربية ، جامعة تعز ، اجلمهورية اليمنية
إسهامات األنشطة التربوية برياض األطفال يف تنمية ). م٢٠٠٥. ( الدين حممدحسن، مها صالح .١٧

دراسة تقوميية مطبقة على رياض األطفال مبحافظة القليوبية، جملة مستقبل : طفل الروضة
 – ١٧٥، ص)٣٧(، العدد )١١(التربية العربية، تصدر عن املركز العريب للتعليم والتنمية، الد 

٢٥٨.  
تطوير نظام رياض األطفال يف مصر لتحقيق تكافؤ الفرص ) . م٢٠٠٢. (رزقشحاتة، فوزي  .١٨

  .، القاهرة، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، مصر)رؤى بعيدة املدى(التعليمية 
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دار الفكر للطباعة والنشر  ، ٣ط، رياض األطفال ) . م١٩٩٩. (حممد عبد الرحيم وآخرون، عدس  .١٩
  .ناألرد، عمان ، والتوزيع 

م، من موقع ١٩٩١لسنة ) ٤١(املادة ) ١(قانون تنظيم مؤسسات التعليم األهلية واخلاصة، رقم  .٢٠
\http. يف االنترنت \:www. mo e. gov. ye/about /pr ivat eschool sl aws . ht mوكان الدخول للموقع يف تاريخ   :

  م٢/١/٢٠٠٩
بية يف ضوء تطوير األنشطة الطالبية بكليات التر). م٢٠٠٧. (حممد، حممد النصر حسن .٢١

بعنوان جودة كليات ) الدويل األول(أسلوب اجلودة الشاملة، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الرابع 
م، اجلزء ٢٠٠٧ إبريل ٥ – ٤التربية واإلصالح املدرسي،  كلية التربية بقنا، مصر، خالل الفترة من 

  .األول
من (ت التدريبية ملربيات األطفال االحتياجا). م٢٠٠٥. (حممد، جناح عبد الرحيم، واحلمادي، سارة .٢٢

، حبث مقدم إىل مؤمتر الطفولة الوطين األول، املنعقد يف الفترة من )وجهة نظر املربيات واملديرات
  .م، مركز التأهيل والتطوير التربوي ، جامعة تعز ، اجلمهورية اليمنية٢٠٠٥ مايو ١٨- ١٦

ملعاصر، دار الكتاب اجلامعي للنشر التربية وقضايا اتمع ا) . م٢٠٠٥. (مرسي، حممد أمحد .٢٣
  .والتوزيع، العني ، اإلمارات العربية املتحدة

طرائق التدريس العامة، دار املسرية للنشر ). م٢٠٠٢. (مرعي، توفيق أمحد واحليلة حممد حممود .٢٤
  .والتوزيع، عمان ، األردن

لواقع واملأمول، بني ا" دراسة تقوميية"رياض األطفال يف مصر ) . م٢٠٠٥. (مسعود، آمال سيد .٢٥
) ٣٧(، العدد ) ١١(مستقبل التربية العربية، تصدر عن املركز العريب للتعليم والتنمية، الد 

  .١٧٤ – ٧٦صـ
دراسة ميدانية، : الدور التربوي لألنشطة الطالبية يف اجلامعة). م١٩٩٦. (مصطفى، رشاد أبو اد .٢٦

  .عة جنوب الوادي، مصرأطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية بقنا، جام
أنشطة ومهارات القراءة يف املدرستني اإلعدادية والثانوية، دار الفكر ). م٢٠٠٠. (مصطفى، فهيم .٢٧

  .العريب للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر
 ٢٠٠٨كشف بيانات املدارس والرياض األهلية للعام الدراسي ). م٢٠٠٩. (مكتب التربية والتعليم .٢٨

  .والتعليم، شعبة التعليم، إدارة التعليم األهلي واخلاص، تعز ، اليمنم، وزارة التربية ٢٠٠٩ –
نظم تربية ما قبل املدرسة يف ضوء مفهوم ). م٢٠٠١(مشرية أمحد سامل حسن ، هنداوي  .٢٩

، جامعة الزقازيق ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة، دراسة مقارنة، التعليم للجميع 
 .مصر 
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