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دور رياض األطفال يف النمو االجتماعي

Abstract

The friend of nursery school is the best period of education and raising a child for having a strong  personality and 
formation , however a successful social life for the child in the futur depend on that particular period of time where 
he learn the first steps of the contact with adult people reduce in every advance of his age , and in the same time he 
augment his connection with kids of the same age , and enjoyed being with them , that make his desire of taking the 
responsability and being independance from the adult grow . So we find that the nursery school in early age raise up 
his positive direction and it reduce the violence against them in every step of his life.
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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص

أن مرحلة رياض األطفال من أخصب المراحل التربوية التعليمية في تشكيل الشخصية و تكوينها ، و أن نجاح نمو 
الطفل اإلجتماعي في المستقبل يتوقف على هذه المرحلة من عمره، أين يتعلم العمليات األولى لإلتصال باألطفال 
اآلخرين ، كما إن الوقت الذي يقضيه الطفل مع الكبار يقل كلما تقدم في العمر ، و يزداد في نفس الوقت اتصاله 
بأقرانه و يجد المتعة في وجوده معهم و تزداد رغبته في االستقاللية عن الكبار ، و منه نجد أن رياض األطفال 
في مرحلة الطفولة المبكرة يزداد اتجاههم اإليجابي نحو األطفال اآلخرين و يقل عدوانهم نحوهم كلما تقدموا 

في العمر.

الكلمات الد الة :النمو االجتماعي، رياض األطفال، الطفولة.

مقدمة

إن فكرة ظهور املؤسسات االجتماعية و الرتبوية املخصصة اليت 
تهتم باألطفال يف مرحلتهم املبكرة ليست وليدة العصر احلديث 
بل هي فكرة موجودة منذ القدم، لكن مع ازدياد عدد األفراد يف 
العائلة نتجت كثافة العالقات بينهم، هذه الكثافة االجتماعية 
و اخللقية أدت اليت أزمة بسبب االستقاللية و األنانية و دخل 
األفراد يف آليات جديدة بسبب تطور اجملتمع، ألن العائلة ختلت 
عن وظائفها متمثلة يف التنشئة االجتماعية و تغريت أدوارها و 
ظهرت قيم و ظواهر جديدة كالتخصص و تقسيم  العمل و 
و  للطفل،  االجتماعية  التنشئة  عن  مسؤولة  املدرسة  أصبحت 
السادسة  سن  األطفال حتى  برعاية  مؤسسات خاصة  انتشرت 
، و  ، و قد زاد اإلقبال على رييياض األطفال يف اآلونيية األخييرية 
أصبح االهتمام بطفل ما قبل السادسة  حيظى باهتمام املربني 
و   ، االهتمام  بواعث هذا  اختلفت  أن  و   ، اآلبيياء على حد سواء  و 
لعل من أهمها انتشار الوعي يف اجملتمع بوجوب العناية بالطفل 
تهتم  اليييت  املؤسسات  بني  وميين  حياته،  من  األوىل  املييراحييل  يف 
بالطفل يف مرحلة ما قبل التمدرس رياض األطفال، وهي تلك 

املؤسسات الرتبوية اليت تستقبل األطفال ابتدءا من سن الثالثة 
حتى السن السادسة أي حتى دخوهلم املدرسة، وهدفها هو ضمان 
تربية األطفال وتنميتهم يف مجيع اجملاالت العقلية والنفسية 
من  العديد  ،وأكيييدت  واالنفعالية  واألخالقية  واالجتماعية 
الدراسات على أهمية هذه املؤسسة يف النمو االجتماعي للطفل، 
اجتماعية وقيم  حبيث تساهم هذه األخرية يف تكوين مفاهيم 
و سلوكات متكيفة مع اجملتمع بصفة عامة واملدرسة بصفة 
االجتماعية  تنشئة  يف  األساسية  املهام  من  باعتبارها  خاصة، 

للطفل.
أن  على  البحث  على  القائمة  الييدراسييات  من  كثري  دلت  قد  و   
طفل الروضة مبقارنته بأطفال اكرب منه سنا هو على درجة 
عند  أن  ،و  االستكشاف  و  للبحث  امليل  و  التقبل  ميين  كبرية 
التحاق الطفل باملدرسة فإن دائرة العالقات االجتماعية للطفل 
تتسع من خالل عملية االتصال باآلخرين من كبار و صغار 
تتضاعف  بذلك  و   ، صفه  نفس  يف  هييم  الييذييين  أقييرانييه  ميين 
عالقاته و تتنوع، و مع ازدياد احتكاك الطفل جبماعات الكبار و 
معايريهم و اجتاهاتهم يعرف مزيد عن املعايري و القيم و الضمري 
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و املعاني اخلطأ و الصواب ، و يندمج الطفل مع مجاعته ، و هنا 
اجل  ومن   . االجتماعي  النمو  يف  األطفال  رييياض  أهمية  تربز 

حتليل و دراسة هذا املوضوع نتطرق إىل اخلطوات التالية :
مفاهيم  حتديد   ، الدراسة  أهييداف  الدراسة،  إشكالية  حتديد   
اهتمت  اليييت  اليييدراسيييات  املييبييكييرة،  الطفولة  أهمية  اليييدراسييية، 
األطفال،  رياض  مؤسسات  أهييداف  األطفال،  رياض  مبؤسسة 
النمو  يف  األطييفييال  رييياض  دور  توجهاته،  و  االجتماعي  النمو 

االجتماعي، خالصة الدراسة. 
اإلشكاليـــــة  

إن اهتمام خرباء الرتبية مبرحلة ما قبل املدرسية و رعاية الطفولة 
يف هذه السن املبكرة قد ساهم يف تطور األقسام التحضريية كما 
و كيفا، و يف توسع يف مرافقها و دعمها باخلربات املؤهلة تربويا 
،و من أهداف هذه املؤسسة هي تهيئة الطفل نفسيا و اجتماعيا 
عامة  بصفة  اجملتمع  يف  اندماجه  اجل  من  تعليميا  و  تربويا  و 
و املدرسة بصفة خاصة، و إن األصل أن تقوم تنشئة اجتماعية 
مدركة  واعييييية  أم  عناية  يف  و  البيت  يف  للطفل  الصحيحة 
إىل  األم  وخييروج  احلياة  لتعقد  نظرا  و  الطفولة،  باحتياجات 
الكبرية  االهتمامات  و  مالئمة  غري  السكنية  ظييروف  و  العمل 
صحيحة،  بصورة  و  مبكرة  بصورة  الطفل  مدركات  بتطوير 
املعاصرة إىل االهتمام بدور احلضانة و رياض  اجتهت تربية 
األطفال و مراكز رعاية الطفولة يف سبيل تنشئة الطفل تنشئة 
اجتماعية مقبولة، و بذلك أصبح وجود رياض األطفال ضرورة 

تربوية و حاجة اجتماعية و اقتصادية.)1(
 و بالتالي أصبحت رياض األطفال ضرورية يف واقعنا املعاصر، 
مع  متكيفة  اجتماعية  حياة  للطفل  تنظم  أنها  أهدافها  من  و 
يف  حتييول  نقطة  تعترب  األطفال  رييياض  فييان  بالتالي  و  نفسه، 
مرحلة  يف  الطفل  يتكيف  لكي  بعد،و  فيما  االجتماعي  تطوره 
خاصة  املدرسة  مع  و  اجملتمع  مع  بسرعة  التمدرس  قبل  ما 
اخللقية  القيم  بعض  و  االجتماعية  املهارات  فيه  تنمية  جيب 
تلبية  و  شخصيته  تكوين  يف  األساس  باعتبارها  االجتماعية  و 
حاجاته االجتماعية مثل احلاجة إىل األمن، احلاجة إىل التقبل 
إىل  حاجة  األقييران،  مجاعة  إىل  حاجة  االجتماعي،  التقدير  و 

االستقالل الذاتي، ومنه نطرح التساؤل التالي:
  هل رياض األطفال تساهم يف النمو االجتماعي للطفل؟

أهداف البحث  

إن لكل عمل علمي أهداف يسعى إىل حتقيقها و نتائج يعمل 
على تثبيت أو نفي صحتها بالدليل العلمي ،و بهذا كان اهلدف 

من دراستنا هذه تنحصر فيما يلي : 
- إبراز أهمية الروضة بالنسبة للطفل من حيث إكسابه قيم 
و مهارات االجتماعية اليت تساهم يف تكيفه و اندماجه السريع 

مع اجملتمع عامة و املدرسة خاصة.
- معرفة دور رياض األطفال يف النمو االجتماعي للطفل.

- حتديد العالقة االرتباطية بني رياض األطفال وجماالتها يف 

حتقيق التطور االجتماعي للطفل يف حياته االجتماعية.
1- حتديد املفاهيــم 

إليه بعض  ترمي  ما  التوافق بني  للقارئ حتقيق  يتسنى  لكي   
املفاهيم و معانيها مستعملة يف هذه الدراسة ،  جيب علينا هنا 
التطرق إىل حدود هذه املفاهيم اليت نقصدها يف هذه الدراسة ، 

و هذا من خالل معرفة و حتديد مفاهيم الدراسة:
 رياض األطفـــال  

 يرى فريدريك فروبل frobel  »أن روضة األطفال يف حقيقة 
األمر هي مؤسسة لن تكون إال باألطفال« )2(

  أن فروبل يف هذا السياق يؤكد على أن مفهوم الروضة مشتق 
األطفال  مؤسسة  هذه  فيها  تستقبل  اليت  عمرية  مرحلة  من 
و خصوصياتها من نشاط و مرح و مجال فاألطفال حسب هذا 

املفهوم هو الزهور اليت تزين و تشكل حديقة هذه املؤسسة.
   أما بولني كارغور مارد Poline Kergormard  يعرفها على 
السماح  بقصد  أسست  مؤقتة  مؤسسة  الروضة  »مدرسة  أنها 

لألهل ضمان التعلم ما قبل املدرسي ألبنائهم »)3(
»فرتى    Suzy Colrenparle كوهنبارل  سييوزي  حسب  و   -
الروضة ليست مكان للمراقبة ،إمنا هي مبعناها العميق مؤسسة 

تربوية للطفولة املبكرة« . )4(
مؤسسة  بأنها  األطييفييال  ريييياض  مسييعييان:«  هيب  و  يييعييرف  و   
اجتماعية يلتحق بها األطفال ما بني السن الرابعة و اخلامسة 
األطفال  رياض  تقع  ذلك  على  و  مباشرة،  السادسة  السن  إىل 
امتداد  األطفال  رييياض  تعد  و  األولييييية،  املييدارس  قبل  مباشرة 
الذين ال يلتحقون مبدارس  بالنسبة لألطفال  املنزلية  للحياة 

احلضانة )5(
التعاريف السابقة  جند أن كل مفهوم من هذه   و من خالل 
املفاهيم تطرق إىل جانب معني و ركز عليه، و املقصود بالروضة 
املبكرة  الطفولة  الدراسة هي مؤسسة تربوية تستقبل  يف هذه 
من 3إىل 6، و تعمل على خدمتهم و رعايتهم بطرق مدروسة 
بيئة  و  الرتبوية،  وسائل  استغالل  يف  جتسد  عملية  نطاقات  و 
تعليمية تدعم منو شخصية الطفل يف مجيع النواحي العقلية 

و النفسية و احلسية و االجتماعية بشكل فعال و سليم .
 تعريف اإلجرائي لرياض األطفال

 هي مؤسسة تربوية تقبل األطفال من سن الثالثة حتى اخلامسة 
من العمر، و هي مرحلة ختتلف عن املراحل التعليمية األخرى 

و هي تساعد الطفل على تهيئته لدخول املرحلة االبتدائية.
  التعليم التحضريي 

 يعرف حسن بوساحة:« التعليم التحضريي هو »تعليم خمصص 
لألطفال الذين مل يبلغوا سن القبول اإللزامي يف املدرسة ،وهو 
تهيئة  و  العائلية  الرتبية  يف  النقص  جوانب  إدراك  اىل  يهدف 
التعليم  ويلقن  االبييتييدائييييية،  املييدرسيية  إىل  للدخول  األطييفييال 
التحضريي يف رياض األطفال التابعة للهيئات . و الشركات 
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امليييدارس  لييه حييجييرات يف  و ميييدارس احلييضييانيية و قييد خصص 
االبتدائية يف حدود اإلمكان« )6(.

 و يرى رابح تركي التعليم التحضريي يف اجلزائر« يستغرق 
 6-4 مدة سنتني و يقبل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
خمصص  التحضريي  التعليم  »أن  يرى  بوشينة  سعيد  »)7(،أما 
املدرسة  يف  اإللزامي  القبول  السن  يبلغوا  مل  الذين  لألطفال 
و هو تعليم الغاية منه هو استدراك جوانب النقص يف الرتبية 
العائلية و تهيئة األطفال للدخول إىل املدرسة األساسية،و ذلك 
بتعويدهم العادات العلمية احلسنة و تربيتهم على حب الوطن 
على  تعويدهم  و  العمل  حب  على  تربيتهم  و  له  اإلخييالص  و 

العمل اجلماعي)8(.
 النمو اإلجتماعــي  

  هناك عدة تعريفات ملصطلح النمو االجتماعي ، و سوف نتطرق 
إىل ذكر بعضها منها: 

 يقصد أليس ويرتمان« بالنمو االجتماعي »نضج املرء و كسبه 
املهارة و الدقة يف التعامل مع الناس يف كل امليادين، و ال يأتي 
األخذ  أساسه  الذي  الغري  مع  بالتعامل  إال  االجتماعي  النمو 

و العطاء )9(.
 و منه فإن النمو االجتماعي عملية باطنية تبدأ بالطفل الذي 
يقوى  ال  و  حباجاته  إال  يهتم  ال  و  ذويييه  على  حياته  يف  يعتمد 
حلياته  تيينييظيييييم  وضيييع  عييلييى  ال  و  أفيييكييياره  تييركيييييز  عييلييى 
املقبلة،و ال على تفرقة الواضحة بني أحالمه و حياة الواقعية 
،و عن طريق الرعاية و اخلربة يصبح الطفل معتمدا على نفسه 
واثقا بها يشعر باألمن و احرتام الذات، و هذه هي دعائم النضج 
الصحيح ،كما يعرب النمو االجتماعي عن منو عملية التنشئة 
االجتماعية و التطبيع االجتماعي للفرد يف األسرة و املدرسة 
و اجملتمع و يف مجاعة الرفاق يكتسب منها املعايري االجتماعية ، 
األدوار االجتماعية، القيم االجتماعية للتفاعل االجتماعي« )10(

 و يعرف عبد السالم زهران النمو االجتماعي بأنه » القدرة على 
التصرف يف املواقف االجتماعية، و التعرف على احلالة النفسية 
للمتكلم و القدرة على التذكر األمساء و الوجوه و القدرة على 
أو  املظاهر  بعض  من  به  التنبؤ  و  اإلنساني،  السلوك  مالحظة 
األدلة البسيطة و روح الدعابة و املرح و القدرة على فهم النكتة 

و االشرتاك مع اآلخرين يف مرحهم »)11(.
و منه نستنتج أن النمو االجتماعي يتأثر و بصفة خاصة بعملية 
التنشئة االجتماعية  ، أما يف املدرسة فيتأثر النمو االجتماعي 
 ، املدرسة  حجم   ، للمدرسة  االجتماعي  بناء  منها  عوامل  بعدة 
العالقات  و  االقتصادية  االجتماعية  فييروق  التالميذ،  أعمار 
النمو االجتماعي  ،أما يف اآلسرة فيتأثر  و األجرة  املدرسة  بني 
توافقه  العقاب يف  و  الثواب  بوالدين و استخدام  الطفل  بعالقة 
أخرى  بعوامل  االجتماعي  النمو  يتأثر  كذلك  و  االجتماعي، 
املتاحة   خييربات  و  العامة  ثقافة  و  اإلعييالم  وسائل  مثل  هامة 

للتفاعل االجتماعي .

  تعريف اإلجرائي للنمو االجتماعي

 نقصد به يف هذه الدراسة اخلصائص االجتماعية من مهارات 
و قيم و سلوكات اليت يتميز بها طفل امللتحق بالروضة مثل 
مشاركة اجلماعية باآلخرين، ثقته بنفسه، متييز بني اخلطأ 
و الصواب، قيام بادوار اجتماعية كالتقمص و االمتثال و ميله 

إىل التعاون اجلماعي. 
   2- أهمية الطفولة املبكرة  

املبكرة  الطفولة  مرحلة  حول  العلمية  الدراسات  اشييارت  لقد   
إىل اعتقاد معظم الباحثني بأن السنوات األوىل من حياة الطفل 
يف  تأثريا  و  خطورة  أكثرها  و  احلياة  مراحل  أهييم  من  تعترب 
فيها  يوضع  تكوينية  مرحلة  لكونها  نظرا  اإلنسان،  مستقبل 
يف  التفاعلية  عاداته  فيها  يكتسب  و  الفرد  لشخصية  األسيياس 
بيئته االجتماعية و الطبيعية ،و هي عادات تصف غالبا بالثبات، 
كما تربز خالل هذه الفرتة أهم املؤهالت و القدرات له، و ترسم 
تعود  و  املستقبل  يف  اإلنسان  عليه  سيكون  ملا  الكربى  اخلطوط 

أهمية الطفولة املبكرة إىل أنها : 
األسييياس  حييجيير  األطييفييال  حييييياة  ميين  األوىل  سيينييوات  تعترب   -1

لتطورهم و منائهم طول حياتهم .
يف  أساسية  مرحلة  الطفل  حياة  من  األوىل  سنوات  تشكل   -2

الذهنية و منط شخصيته و كذلك سلوكه  تكوين قدراتهم 
االجتماعي .

إمدادها  و  تدعيمها  جيب  لذلك  الطفل،  معلم  هي  األسييرة   -3
مليئة  صحية  بيئة  توفري  من  لتمكينها   ، املهارات  و  باملعرفة 
بالعطف و احلنان و تظهر قدرات األطفال و تنميهم، ولتحقيق 
ذلك يكون عن طريق برامج األطفال املوجهة لتلبية احتياجات 
األسرة و تركز على اهداف اجملتمع ،و مرحلة  تعليم ما قبل 
املدرسة هي أساس مرحلة الطفولة املبكرة من 3إىل 6 سنوات ، 

من حيث التطور ألنمائي .
 3- الدراسات اليت اهتمت مبؤسسة رياض األطفال  

 لقد أعطى على االجتماع  قدرا من االهتمام ملرحلة الطفولة، 
النفس  على  اهتمام  مستوى  إىل  يصل  مل  اهتمامه  لكن  و 
إىل  بالطفولة  االجتماع  علم  اهتمام  يعود  و   ، االنثروبوجيا  و 
بعض علماء االجتماع املعاصرين ،إذ يعد أميل دوركايم عامل 
االجتماع الفرنسي أول عامل االجتماع أبدى اهتماما باألطفال و 
الرتبية األخالقية للطفل و خصص طور الطفولة بكتابني هما 
»الرتبية األخالقية للطفل« و »الرتبية و علم االجتماع« )12(.       

أن سلوك  الرتبية األخالقية  أوضح دوركايم يف كتابه  لقد   
الطفل يف طور ما قبل املدرسة خيتلف عن سلوكه أثناء طور 
طورين  إىل  الطفولة  مرحلة  دوركايم  قسم  لقد  و   ، املدرسة 
خيضع  و  املدرسة  الطفل  دخييول  حتى  امليالد  من  األول  الطور 
فيه الطفل خضوعا كليا لرتبية األسرة، إال أن دوركايم يرى 
تنشئة  يف  األسييرة  قيمة  من  قلل  العقالني  منهجه  من  أنساقا 
يف  ثانويا  عنصرا  جعلها  و  قومية  اجتماعية  تنشئة  الصغار 



13األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ج/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  11  -جانفي  2014 . ص.   10 -15

دور رياض األطفال يف النمو االجتماعي
اجملتمع )13(.

أداة  تكون  أن  تستطيع  ال  البسيط  تكوينها  حبكم  األسييرة  ألن 
و  االجتماعية،  احلياة  يف  واجباته  ألداء  الطفل  إلعداد  صاحلة 
تؤهله لالندماج االجتماعي، و أشار دور دوركايم وبياجيه إىل 
حيدد  دوركايم  يصفه  كما  املدرسة  قبل  ما  الطفل  عامل  أن 
الطفولة  طور  يسمى  ما  أو  الثاني  الطور  اخللقي،أما  افقه  من 
املتأخرة، الذي تبدأ بالتحاق الطفل باملدرسة و ميكن من خالله 
ملبادئ  الطفل  التهذيب األخالقي مع بدء يف اإلخضاع  البدء يف 
العناصر  إدمييياج  أهمية  على  يؤكد  هييذا  و   ، العقلي  التفكري 

األخالقية عند الطفل ما بعد املسابقة .
كاملة  فقرات  املييال  رأس  مؤلفه  يف  ماركس  خصص  كما 
املعلمني  انييه الحييظ عييدم معرفة  بييني  ملييوضييوع األطييفييال حيث 
الذين يدرسون األطفال القراءة و الكتابة ، إذ قال : هذا مل يؤدي 
اجلهل  إىل  أدى  بل  مستواهم  من  رفع  و  األطفال  تعليم  إىل 
و انهيار العقلي اللذان جعال هؤالء األطفال عرضة لالحنراف 
و االحنراف األخالقي، هلذا كان ماركس يصر على ضرورة    
على  القضاء  بهدف  املسيطرة  الطبقة  تأثري  من  الرتبية  انتزاع 

التناقضات و االختالالت اليت يتم بها اجملتمع الربجوازي .
يف  مكانتهم  املعاصرين  االجتماع  علماء  بعض  أعطى  قييد  و   
دراستهم لعامل الطفل، و من أشهر هؤالء العلماء نذكر تالكوت 
بارسونز و الكيس اجناز، و حسب ما جاء يف املؤلف حممد سعيد 
الطفولة،  طور  دراسة  يف  ساهم  بارسونز  تالكوت  فإن  فرح 
أراء فرويد  و حاول يف استخدام منهج هيجل أن يربط بني 
و دوركايم فأدىل بآرائه  حول كيفية تكوين شخصية الطفل 
و حلل العناصر املكونة هلا كما قدم بارسونز نظرية حول بناء 
شخصية الطفل و هي نظرية الطفل اليت أكد فيها املضمون 

االجتماعي لعناصر الشخصية )14(.
 و هناك دراسة أخرى قام بها فريق من الباحثني حبثا عن أهمية 
 ، بعد  فيما  املدرسة  األطفال يف  املدرسة يف جناح  قبل  الرتبية 
و هناك الدراسة اليت أجريت سنة 1979 ،و تهدف هذه الدراسة 
إىل تتبع ثالث جمموعات من األطفال كمقارنة إىل نتائج من 
هيئوا الصف األول حبضورهم مؤسسات التعليم قبل املدرسة 
النتائج  تظهر  مل  ،و  املؤسسات  بتلك  يلتحقوا  مل  ميين  بييني  ،و 
النهائية هلذه الدراسة ،و لكن ظهرت بعض النتائج األولية اليت 
تشري إىل تفوق األطفال الذين حضروا سنة برياض األطفال  

عن غريهم ممن مل حيضروا يف أدائهم األكادميية)15(.  
كم ظهر نتائج اجملموعة اليت حضرت سنة برياض األطفال 
و كذلك اجملموعة اليت حضرت دورة سريعة للتهيئة الدراسية 
على اجملموعة اليت مل حتضر و ذلك يف القدرات اللغوية )مثل 
التعرف على األشكال احلروف  و فهم املعاني عن طريق القراءة 
أو السمع القدرة على التعبري ( و هناك نقطة حتذير من التأثر 
املبالغ فيه بهذه النتائج اليت   خرجت من جتارب علمية و بناء 
على برامج تربوية أحسن ختطيطها و اختيار حمتواها و طرق 

تنفيذها .

اشرف عليها  املتحدة  اململكة  أجريت على مستوى  دراسة  و يف 
مارياما ماري و قام بتمويلهما )اجمللس املدارس( ، كانت خالل 
ميكن  ما  حتديد  الباحثون  حيياول   1971 إىل   1969 من  السنوات 
تربية  جمال  يف   ) الناجحة  الرتبوية  األساليب   ( بي  يسمى  أن 
الطفل ما قبل املدرسة، و قد وضعت هذه الدراسة معايري ميكن 

بواسطتها حتديد املدارس إىل ميكن اعتبارها جديدة )16(.
مدرسات  رأي  لالستطالع  حبث    P.Taylorتايلر أجرى  كما   -
يف  املشاركات  عييدد  بلغ  املؤسسات،  هييذه  عن  األطييفييال  رييياض 
الو .م.أ، و  500 مدرسات ممن يعاكسن هذه املرحلة يف  البحث 
رياض  هدف  أن  مرتفعة  إحصائية  دالليية  جامع  رأيهن  كان 

األطفال هو هدف اجتماعي بالدرجة األوىل )17(.
ذهاب  أن  إىل  توصلت  حبوث  جاريروهري  أجريت  املقابل  يف  و   
إىل رياض األطفال يؤدي إىل ارتفاع مستوى اللغة وحصيلتها 
اختيارات  يف  اآلراء  مستوى  ارتييفيياع  أدى  كما  األطييفييال  عند 
دراستهما  ففي  ملحوظة،  بنسبة  عليهم  أجريت  اليت  الذكاء 
يف ميلواكي بالو .م أ ظهرت توفق األطفال الذين أنهوا رياض 
مل  مميين  غريهم  عيين  االبتدائية  بيياملييدارس  التحقوا  األطييفييال 
،كما  اللغوي  النمو  يف  سنتني  تعادل  مما  بالرياض  يلتحقوا 
الذكاء  مبتوسط  مقارنة   123 ذكائهم  نسب  متوسط  كان 

الذين مل يلتحقوا برياض األطفال و الذين مل يتعدى)18(.
ال  بها جانيف  قامت  أخييرى  دراسييات  النتائج كانت مع  و هذه 
كثريون  و    Jwaittsواش جويس  ابييتييزاز  بيياربييرا  هتزر  نكسر 
غريهم تشري يف االجتاه احلديث و الذي بدأت تأخذ به رياض 
األطفال منذ أواخر الستينات من هذا القرن، و الذي تتلخص 
يف  أكثر  دور  تؤدي  أن  ميكن  الروضة  بأن  املتزايد  اإلميييان  يف 
العقلية  الكفاءات  هذه  زيادة  ،و  للطفل  العقلية  املهارات  تنمية 

عن طريق توفري البيئة املناسبة و التوجه السليم للطفل .
1- أهدف مؤسسات رياض األطفال 

البيت  طفل  يييرتك  اجملييال  هييذا  يف   : اإلجتماعية  التنشئة   1-1
يتساوى يف معاملة مع  بيئة اجلديدة عليه، حيث  إىل  ليذهب 
بقية األطفال الذين تضمهم هذه املؤسسة اليت أعدت الستقبال 

صغار ما قبل املدرسة االبتدائية)19( .
و هي معاملة رمبا ختتلف عن املعاملة اليت اعتادها يف األسرة 
و سواء دخل الطفل املؤسسة ما قبل املدرسة االبتدائية، أو التحق 
بالصف األول االبتدائي مباشرة ، فإنه جيد صعوبة يف وجوده 
وسط جمموعة كبرية من الغرباء حتى لو كانوا يف مثل سنه، 
االجتماعية،  تكوين مفاهيم  األطفال يف  كما تساهم رياض 

و تأكيد ممارسة السلوكيات الطبيعية و القواعد األخالقية 
1-2 التنميــــة العقليـــة  

التنشئة  و  الييعييقييلييي  الييتييكييوييين  بييني  مييتييبييادليية  الييعييالقيية  هيينيياك 
االجتماعية حيث كل يؤثر و يتأثر باآلخر على مؤسسات ما 
اليت  األدوات  و  األجهزة  و  املرافق  هي  أنها  كما   املدرسة،  قبل 
العقلي  فالتكوين  العقلية،  التنمية  هييذه  على  الطفل  تساعد 
الوقت  نفس  يف  و  فيها  يعيش  اليت  االجتماعية  بالبيئة  متأثر 
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أ.خيلف رفيقة

لبداية  الطفل  إلعييداد  الضرورية  التهيئة  مبثابة  هييذا  يعترب 
الكتابة و احلساب يف صورة منظمة مندرجة  القراءة و  تعلمه 
املدرسة  الطفل  الييدخييول  إن  االبييتييدائييييية،و  املييدرسيية  بييداييية  يف 
أبقى  و  أسرع  و  أسهل  تعلمه  ما  تقبله  جيعل  سوف  االبتدائية 

مبعنى انه صار منتصرا عقليا لتقبله و فهمه ملا سبق .
النمو االجتماعي و توجيهاته  

عرف حامد زهران النمو االجتماعي بناءا على عملية التنشئة 
االجتماعية و التطبيع االجتماعي للطفل يف األسرة و املدرسة 
و اجملتمع و مجاعة الرفاق، أنها تعلم الطفل األدوار و يكتسب 
عالقاته  دائرة  فتتسع  بالقيم،  يتشبع  و  االجتماعية  اجتاهات 
و تفاعله االجتماعي يف أسرته و مع مجاعة الرفاق اليت تزداد 
مصادقة  من  الطفل  ،فيتمكن  الثالث  العام  من  ابتداء  أهميتها 
األصدقاء  من  الغري  مبساعدة  يقوم  و  معهم  اللعب  و  اآلخرين 

و التعاون معهم .
التنشئة  بعملية  خيياصيية  بصفة  االجييتييميياعييي  النمو  يتأثر  و 
إشباع  يف  كبريا  دورا  تلعب  ،لكونها  األسيييرة  يف  االجتماعية 
حاجات الطفل الشخصية، إذ أن معظم توافق الطفل متعلم من 
سلوكاتهم،  وتقليد  شخصياتهم  تقمص  طريق  عن  الوالدين 
فالسلوك االجتماعي يف األسرة هو عبارة عن منوذج يتعلم منه 

الطفل أساسيات اجتماعية .
باحملبة  و  باالنتماء  أن يشعر  املرحلة  الطفل يف هذه   و حيتاج 
و باالعرتاف به من خالل عالقات االتصالية التبادلية الدافئة 
اليت يقيمها يف األسرة و الروضة، كما تكون حاجة الطفل إىل 
السلطة مهمة، و قد أكدت ذلك« فوزية دياب انه حباجة إىل 
سلطة ضابطة تشعره بالرقابة و اإلرشاد و ترسم له احلدود و 
تبني له ما يريد منه عمله، و ماذا حيدث لو انه حاد عن السلوك 
املعقولة  امللزمة  األواميير  انه يف حاجة إىل بعض   ، املرغوب فيه 
فيها  املرغوب  غري  رغباته  و  االندفاعية  نزعاته  من  حتد  اليت 

بشكل جيعله يساير جو البيت و اجملتمع الذي يعيش فيه »)20(.
  و لكي تقوم بإرساء قواعد النمو االجتماعي السليم عند الطفل، 
به و حتى  و يعتين  الثقة بكل من يتعده  أن نبين عنده  بد  فال 
الطفل اجتماعيا فال بد له من صحبة األقييران و رفقة  يصبح 
يكتسب  كيف  و  يتصرف  كيف  منهم  يتعلم  فهو  معا،  الكبار 
به  بالصغار كلما تقدمت  تزداد صلته  االجتماعية ثم  خربات 

السن .
له  النشاط اجلماعي  الرابعة يصبح  الطفل سن  يبلغ  و حني    
عن  فضال  اللغوية  و  احلركية  قدراته  منو  سييريورة  يف  متعة 
قدرته على التخيل و التفكري، فهو كثريا ما يقوم بأدوار الكبار 
بهم من  يتعلق   و  توجيه من هم أصغر منه سنا  إىل  و يذهب 
خالل ذلك عن طريق التجربة و اخلطأ ،كما يتعلم الكثري من 

السلوك االجتماعي عن طريق األخذ و العطاء .  
2- دور الرياض األطفال يف النمو االجتماعي  

 يتفق معظم الباحثني على أن الروضة تؤدي وظيفة اجتماعية 
األطفال  من  غييريه  من  اقييدر  بها  امللتحق  أن  و   ، األطفال  حنو 

على  اقدر  و  معهم  عالقات  إقامة  و  باآلخرين  االختالط  على 
تكوين عادات اجتماعية، كما تعمل الروضة على تثبيت عادات 
 ، اجتماعية  عييادات  احييرتام  و  التعامل  حيث  من  فيها  مرغوب 
كما تعمل الروضة على تثبيت عادات مرغوب فيها من حيث 
عن  عييادات  من  ذلك  غري  و  اآلخرين  حقوق  احييرتام  و  التعامل 
طريق املمارسة العملية، و ليس عن طريق التلقني أو القراءة 
يف الكتابة ، فممارسة نفسها هي طريق خللق أي اجتاه أو تكوين 
أية عادة، و هي الوسيلة املثلى للتعرف على الطفل و كذا مواهبه 
و ميوله ، هذا و يؤكد فروبل » أن الروضة تساعد الطفل على 
التوافق مع البيئة، فهي تهيئ لألطفال فرص القيام بالنشاطات 
اليت تتوافق مع مرحلة منوهم و تتناول شخصياتهم من مجيع 
جوانبها النفسية و االجتماعية و اجلسدية و العقلية كما أنها 

جتعل بينهم و بني اجملتمع ألفة )21(.
التكيف  على  الطفل  تساعد  الروضة  ان  ذلك  إىل   باإلضافة 
و االندماج مع اآلخرين، و يكتسب ثقافة جمتمعه و يكتشف أن 

هناك ثقافات األخرى و يتقبلها كما هي)22(.
اختيارها  حسب  ،و  األطفال  الرياض  فييإن  املنطلق  هنا  من  و   
أساليب  و  املالئمة  الرتبوية  الوسائل  و  املناسبة  التعليم  طرق 
التقويم قادرة على قياس التغريات السلوكية اليت حتدث عند 
الطفل نتيجة تواجده يف حميط تعليمي، ، حيث أن الكثري من 
املشكالت  اليت تعرتض الطفل يف املدرسة و اليت قد تعرقل توافقه 
املتميزة، فالروضة تستطيع  االجتماعي تعود إىل هذه املرحلة 
القلق   ، العوامل و املشكالت نذكر مثال: اخلوف  أن تزيل هذه 
االنعزال ، السلوك العدواني، الفردية، امليل إىل الوحدة........اخل، 
القبول  االستقاللية يف  نزوعه إىل  الطفل  تنمي يف  فالروضة 
و الرفض ، و تشعره بأنه شخص قادر على آن يقرر ما يتعلق 
ما يريده،  أن يفعل كل  انه ال يستطيع  تعويده  لنفسه مع  به 
مع  بها  الكبار  يلزم  سلوكية  قواعد  و  عامة  آدابييا  هناك  أن  و 
الروضة على  ، كما تعمل  أو إشعاره باخلجل  جتنب إحراجه 
توفري املواد املناسبة اليت يتمكن بواسطتها الطفل من استكشاف 
بيئته و حميطه، و ذلك بأن تنمي فيه الرغبة يف العمل و العيش 
 ، و وخصوصياتهم  االحييرتام خصوصياته  اآلخرين يف ظل  مع 
بإضافة إىل ذلك فإن الروضة تؤهل الطفل إىل أن يكون الطفل 
ألخالق  حييامييال  جمتمعه  يف  ثييم   ، مجاعته  يف  فييعيياال  عنصرا 
مقبولة  سلوكات  يتعلم  انه  حبيث   ، حسنة  صفات  و  محيدة 
مثل احرتام الكبار و التعاون مع الزمالء ،و يتجنب السلوكات 
غري مرغوب فيها .و جتعل جتربة العيش مع اآلخرين الطفل 
يشارك يف نشاطات غريه من األطفال ، إذ يتعلم أن يكون له دور 
يف كل نشاط و لآلخرين هلم دور آخر فيتقبل فكرة التعاون 
و املشاركة و يبتعد عن األنانية و الفردية ، كما تسعى رياض 
األطفال إىل تشجيع الطفل على االستقاللية و االعتماد على 
الذات يف بعض األمور احلياتية و االنتماء إىل مجاعات األطفال 

و حتضريية للمدرسة .
 فالرياض األطفال تعلم الطفل معنى االنضباط يف أموره سواء 
بالنشاطات  قيامه  عند  أو  النوم  و  باألكل  يتعلق  ذلييك  كييان 
اجلماعية اليت كثريا ما تكون انسب فرصة للطفل لالحتكاك 
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دور رياض األطفال يف النمو االجتماعي

هذه  كل  تييؤدي  و   ، باللعب  استمتاعه  و  اآلخييرييين  باألطفال 
العدواني غري مرغوب  السلوك  اإلقالل من مظاهر  األمور إىل 
، كما  الغري  األشياء من  انتزاع  أو  اعتداء  أو  املشاجرة  فيه مثل 
املنافسة الصحيحة اليت تعترب مظهرا من  الروضة على  حتث 
الطفل  حيفز  بدوره  الذي  السوي  االجتماعي  التفاعل  مظاهر 

على احلصول على أفضل وضع داخل مجاعة الرفاق .
 و قد أشارت بعض الدراسات أن حتم التطور االجتماعي اليوم 
هو انبثاق ما يسمى باألسرة ) النووية ( ، اليت تتكون من الزوج 
االجتماعي   االحتكاك  فييرص  ضيق  ممييا  األبيينيياء  و  الييزوجيية  و 
الطفل  األقييارب و األصدقاء، و هذا يؤثر يف منو  الكبار من  مع 
مؤسسة  يف  الطفل  وجد  إذا  تتوفر  أن  ميكن  الييذي  اإلجتماعي 

فيها كبار و صغار غري الذين نعودهم يف البيت )23(.
أمرا  تربيته  و  بتنشئته  خاصة  مؤسسة  يف  الطفل  وجييود  أن  و 
أصبح ضروريا يوم، فهي بيئة أعدت خصيصا ليعيش فيها بعد 
أن اعتاد حياة معينة وسط أفراد أسرته و هو مقبل بعد سنوات 
قليلة على التعليم االبتدائي، و فيه من النظم و حمددات احلرية 
ما مل يتعوده بني أفراد أسرته ، و منه فرياض األطفال هلا مناخ 
مميزات  بني  ما  حد  إىل  جيمع  عقلي  و  ووجداني  االجتماعي 
 ، االبتدائية  املدرسة  و بني صفات يف  األسييرة  الطفل يف  أعدها 
وهي املرحلة يعربها الطفل يف لذة و شوق بني األسرة و اجملتمع 

، املدرسة االبتدائية .
 خالصة

اليت  األوىل  الرتبوية  املؤسسة  األطفال  رييياض  مرحلة  متثل   
عاداته  تشكل  و  املستقبلية،  الييفييرد  شخصية  مالمح  تشكل 
بينها  من  و  منييوه  مسارات  حتييدد  و  ميوله  تنمي  و  اجتاهاته  و 
قواعد  إرسيياء  على  األخييرية  هذه  تعمل  حيث  االجتماعي،  منوه 
على  له  توفر  خالل  من  الطفل  عند  السليم  االجتماعي  النمو 
الفردانية،  و  االنطواء  عن  تبعده  مالئمة  اجتماعية  مناهج 
و حتقق له االستقاللية من صحبة األقران و رفقة الكبار معا، 
رياض  جند  الدراسة،  هذه  يف  جاء  ما  استخالصنا  خالل  ومن 
تنمية  خالل  من  للطفل  االجتماعي  النمو  يف  تساهم  األطفال 
بعض القيم اخللقية و االجتماعية باعتبارها األساس يف تكوين 
التقبل  و  املثابرة  و  باجلد  املتصلة  القيم  خاصة  و  شخصية 
الذاتي و الشعور باألمن، و  التقدير االجتماعي و االستقالل  و 
أن  جند  بالتالي  و  النظام،  و  والسرعة  التعاون  أهمية  تأكيد 
هذه املؤسسة هلا وظيفة اجتماعية حنو األطفال و أن امللتحق 
اقدر من غريه من األطفال على االختالط بالغري و إقامة  بها 
على  إقباال  أكثر  و  العمل  على  اقييدر  و  بينهم  فيما  عالقات 

مصاحبة اآلخرين.
 و يف هذا الصدد تقول د. ماجدة حممد صاحل و د. املي صادق 
ميخائيل يف هذه الصدد:«تساعد الروضة على النمو االجتماعي 
يف  التنظيم  و  الرتابط  و  اجلماعي  النشاط  خالل  من  للطفل 
الييروضيية يف شييكييل    وحدات  له يف  املقدمة  املييرافييق  و  احملتوى 
التعاوني،  اللعب  للطفل  فتتيح  األفييكييار  مرتابطة  تعليمية 

مقارنته  و  مالحظاته  و  تساؤالته  على  اإلجابة  له  تتيح  كما 
املدربة  املعلمة  ذلك  يف  تساعده  اليت  و  حوله،  من  األشياء  عن 
النتائج  صفة  يكتسب  اجلماعي  النشاط  هذا  املتخصصة، 

و االستمرارية و التكامل«)24(.
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