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  .أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر 
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ب  

  الشكر والعرفان
  

كري واحترامي إلى الدآتور نبيل عبد الهادي ، خير من قدم لي المساعدة والعون من أجل                أقدم ش 

  .إتمام هذه الرسالة 

  

ادوا                 وأقدم ا ج ى م  شكري واحترمي إلى الهيئة التدريسية في برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي عل

ع مستوى أدائن                ي في مجال       علينا بعطائهم وغزير عملهم ويسروا لنا آل السبل من أجل رف ا العمل

  .التربية وعلم النفس 

  

  ) .محمود وعالء(إلى من شارآاني الدرب بإخالص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

  :التعريفات النظرية 
  

  : رياض األطفال

تنشئة اجتماعية بحيث يتعلمون ثقافة المجتمع       وتنشئتهم   هو مكان تربوي يختص بتعليم األطفال     

 ).2002ادي وآخرون، بد الهع( الذي ينتمون إليه  

  : وفي تعريف آخر

، تعمـل   هي تلك المؤسسة التربوية التي تقع بين البيت ودار الحضانة وبين المدرسة االبتدائية            

  وعقليـاً   ونفـسياً   وتهذيب سلوكهم ورعايتهم صـحياً     على استمرارية تنشئة األطفال اجتماعياً    

لتعليم فيها على أساس من النشاط والخبرة        تقوم أساليب التربية وا    ، و  واجتماعياً  وخلقياً وروحياً

، ما بين الثالثة والسادسة من عمـره       في ه ،  وميول ه وحاجات  الطفل العملية واالستجابة لخصائص  

 في العالقات السائدة فيها ، ويعامل       على أساس من العفوية والحب والتقدير والتسامح والمرونة       

  ) .2003ربيع ،  ( اًغير صاًراشد،  وليس طفالًالطفل فيها على أساس كونه 

  : وفي تعريف آخر 

ـ              ة تـسبق   هي مؤسسات تربوية ذات مواصفات خاصة ، تستقبل األطفال في مرحلـة عمري

 بلغوا سن الثالثة ولم يتجاوزوا السادسة ، وتهدف إلى تحقيـق النمـو              المدرسة االبتدائية ممن  

 ،لمهـارات واكتـساب ل ادفة ،ألنشطة اله المرحلة بما توفر له من ممارسة ل    المتكامل لطفل هذه  

  ) .    1981:عبد الرحيم(والتعاون مع اآلخرين التي تمكنه من مواجهة المواقف الحياتية 

  :  وتعرف الباحثة رياض األطفال

سنوات ، وتقوم    ) 6 –4(ألطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين       لمؤسسات تربوية خاصة    بأنها  

هم  المرحلـة   اسـتعدادا لـدخول  ،ة تربوية هادفـة  من خالل أنشط   ،بتقديم رعاية منظمة هادفة   

شمل اهتمامها نواحي نموهم المختلفة من اجتماعية ونفـسية وبدنيـة وانفعاليـة             االبتدائية ، وي  

  . السليم المتوازن ولغوية وغيرها، مما يوفر بيئة أفضل تمكن الطفل من النمو

  

   : النمو

ة بعضها بالبعض اآلخر والتي تؤثر كـل        هو سلسلة متتابعة الحلقات النمائية مترابطة ومتصل      

  ) .2003أبو الخير،( ها سلبا أو إيجابا حلقة في التي تلي

  

  

  

  



د  

  : وتعرف الباحثة النمو 

تـنعكس علـى    هو تغيرات تطرأ على طفل الروضة في النواحي الجسمية والنفسية والعقليـة             

 إلى استكمال دورة الحيـاة      قودليمة ليتحقق التوازن في النمو، وت     سلوكه وتحتاج إلى البيئة الس    

  . عند الطفل في المراحل الالحقة من عمره 

كما جاء فـي محمـد ،       (ويمكن تعريف جوانب النمو التي  ستتناولها الدراسة الحالية كالتالي           

1999 (   :  

فـراد  لذي يساعد الطفل على التفاعل مـع أ       هو اكتساب السلوك ا   :  النمو االجتماعي  -أ

  . ثقافته

 يرات التي تطرأ علـى معـارف       سلسلة متتابعة ومتكاملة من التغ    : عرفي   النمو الم  –ب  

  . ومدركاتهماألطفال 

اكتساب تدريجي ألكبر قدر ممكن من المفردات والتراكيب اللغوية         :  النمو اللغوي    –ج  

، ويصبح لدى الطفل  القدرة على اإلفصاح عـن حاجاتـه            مي المحصول اللفظي  نّالتي تُ 

   .  هخبراتو

  

   : التربويةاألنشطة 

 والتي يقبل عليها الطالـب ويزاولهـا        ، البرامج التعليمية  عهي البرامج التي تنظمها المدرسة م     

 بحيث تحقق أهدافا تربوية معينة ، سواء ارتبطت هذه األهـداف بتعلـيم              ،بشوق وميل تلقائي  

ارجـه   داخل الفصل وخ   ،المواد الدراسية أم باكتساب خبرة أم مهارة أو اتجاه علمي أو عملي           

 ، على أن يؤدي ذلك إلى نمو في خبـرة التلميـذ           ،وأثناء اليوم الدراسي أو بعد انتهاء الدراسة      

  ). 1992عبد الحميد ، (عية المرغوبة وتنمية هواياته وقدراته في االتجاهات التربوية واالجتما

  

  : Mearlt ,2001 : 231 )  (ميرلت وعرفها 

 وأقفـز    وأ والتي تبدو في صورة جـري        ،والحركيةأنها مجرد تنفيس عن الطاقة االنفعالية       ب

 وال يكون النشاط قائما على الجانب الجسمي والحركي فقط          ،لعب وأركوب دراجات    وأتسلق  

ل لمجموعة من األفكار الجديدة أو      توصالفرد إلى ال  يقود  بل قد يتخذ مظهرا آخر كالتفكير الذي        

      .اًجديدا ومهمإلى إعادة تشكيل األفكار القديمة وإعطائها معنى 

  :وتعرف الباحثة األنشطة التربوية 

لعاب وتمارين  ، من أ   التي تقدمها رياض األطفال    ،مجموعة من الفعاليات التربوية الهادفة      بأنها  

وغيرها، بما يتناسب مع المرحلة العمرية بحاجاتها ومتطلباتها ، بهدف بناء شخصية الطفـل              

  .   الحركي والمعرفي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي اللغوي و:جوانب نموه من خالل تنمية 



ه  

  

  )في هذه الدراسة( : أطفال الروضة 

هم أطفال من روضة بيت لحم الحكومية من الفئة الثانية من مرحلة ما قبل المدرسة تتـراوح                 

سنوات، ويطلق على هذه الفئة كما هو متعارف عليه في جميع رياض            ) 5-6(أعمارهم مابين   

  ).لتمهيديا(األطفال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و  

  الملخص
  

 إلى الكشف عن دور بعض األنشطة التربويـة المـستخدمة فـي ريـاض             هدفت هذه الدراسة  

 وللتحقق   .األطفال في تحقيق النمو السليم، لغوياً واجتماعياً ومعرفياً لدى طفل ما قبل المدرسة            

طفال الروضة كأداة لجمع البيانـات       ذلك تم استخدام بطارية اختبار لبعض جوانب النمو أل         من 

على مجموعة مـن المحكمـين وحـساب ثباتهـا           والمعلومات بعد التأكد من صدقها بعرضها     

) 12 (طفالً وطفلة،  )20 (هاوقد تم تطبيقها على عينة الدراسة التي قوام        )كرونباخ ألفا ( بمعادلة

  .2008/2009م  من أطفال روضة بيت لحم الحكومية للعا،ذآور) 8(إناث ، 

  

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمـة للبيانـات       ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها        

باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات،         

، باسـتخدام االختبـارات     ) ≥ 0.05(وقد فحصت فرضيات الدراسة عند مـستوى الداللـة          

وذلك باستخدام الحاسوب وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة   ،ائيةاإلحص

)SPSS.(  

  

 نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ما بين دور األنـشطة التربويـة                أشارتو

 قبل  لغوي واالجتماعي لدى أطفال العينة    المستخدمة في تنمية بعض مظاهر النمو المعرفي وال       

طة التربوية  األنشيؤكد على دور    ، وهذا    التربوية  وكانت النتائج لصالح األنشطة    ؛بيق وبعده التط

  .المستخدمة في الروضة وأهميتها

  

 دور األنـشطة التربويـة       فـي  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية          

معرفياً لدى طفل مـا     المستخدمة في رياض األطفال في تحقيق النمو السليم لغوياً واجتماعياً و          

  .  الطفل غيابقبل المدرسة تعزى للجنس وعدد أيام

  

سـنوات  ) 5-4( األطفال فـي سـن       ضرورة إلحاق بوفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة       

رياض بيئة غنية باألنشطة المتنوعة والتي تتيح للطفـل النمـو            ال  وأن تكون  ،برياض األطفال 

  .السليم

  

  



ز  
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The Abstract  

  
This study aimed at discover the role of some educational activities that used 
in achieving healthy growth linguistically, socially and cognitively for pre-school 
children in their kindergartens. To make sure of that  the researcher used test battery 
for some of growth aspects of kindergarten children as an instrument to collect data  
and information after making sure of its validity through referring to  group of 
arbitrators  and calculate its equivalency using (Cronbach Alpha), and it was applied 
on the study sample which consist of (20) children “12-female\8-male” from 
governmental Bethlehem kindergarten children for the year (2008\2009).  
     
     In order to answer the questions of the study and its hypotheses, a statistical 
 treatment of data has been done through finding out the numbers and percentages and 
Arithmetic means and Standard deviation  and the frequencies. The study hypotheses 
were examined at the level of significance (α≤0.05) through using statistical tests 
using computer and the program of statistical packages for social sciences (SPSS). 
      
    Study results indicated that there are statistically significant differences between 
educational activities role which used  in improving some of social, linguistic and 
cognitive growth aspects for the children of study sample before and after application, 
and the results were in favor of using educational activities and emphasizes the 
important  role of educational activities that used in the kindergarten . 
       
   The results also showed that there are no statistically significant differences 
regarding educational activities role that using in kindergartens in achieving healthy 
growth linguistically, socially and cognitively for pre-school children due to sex, 
number of child’s absence days.   
   
     In the light of these results the study recommended these two points: 
Necessity of joining the children between (4-5)years in the kindergarten. And 
Securing a rich environment with various activities in the kindergarten that allows 
healthy growth for the children. 
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  الفصل األول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلفية الدراسة وأهميتها 

  

  : المقدمة1.1
قابليته للتأثر بالعوامـل    ، ففيها تشتد    هم المراحل التي يمر بها اإلنسان     تعد مرحلة الطفولة من أ    

والقـيم وأسـاليب    ، ويكتسب ألوانا من المعرفة والمفـاهيم        المحيطة، وتتفتح ميوله واتجاهاته   

، السنوات األولى حاسمة في مـستقبله      ومبادئ السلوك وأساليب المعاملة ، مما يجعل         ،التفكير

ير التي  يجعل االهتمام بالطفولة من أهم المعاي     مما  وتظل آثارها العميقة في تكوينه مدى العمر        

الحـضارية التـي    ن تربية األطفال وإعدادهم لمواجهة التحديات       ؛ أل يقاس بها تقدم المجتمعات   

   ).2003 ،  وآخرونبدران(  بواقع األمة ومستقبلها  تفرضها حتمية التطور يعد اهتماماً

  

ساطة ، وانه من األفضل استثمار طاقات اإلنسان بو       تقبل األمة يكمن في حاضر أطفالها     مسإن  

   ).1987دياب ، ( الطفولة  أ االستثمار من مرحلة ، خاصة إذا بدالتربية

  

وضـمن أهـدافها    سنوات األخيرة موضع اهتمام الـدول،        رعاية الطفولة في ال    أصبحتلذا،  

الهتمام بأنـشطة حياتـه      وا ،وتجاوز األسس التقليدية في رعايته    ) روح الطفل   ( للوصول إلى   

  .المختلفة 

  

فقـد   و األطفال في حاضرهم ومستقبلهم،     نم في تشكيل ن الطفولة المبكرة تمتاز بخطورتها      وأل

وشـغلت  وم االجتماعية والدراسات النفـسية،     العل  ميدان مة في هاطفولة مكانة   احتلت مرحلة ال  

اولوهـا بالبحـث    ، فتن ، منذ مطلع القـرن العـشرين       من الباحثين والمصلحين والعلماء    اًكثير

  ).2004القرعان ، ( االجتماعية والنفسية والبيولوجية  :بكل أبعادهاوالدراسة والتحليل، 

  

 فـي دراسـة    عنها البحوث النفسية الحديثـة       تمخضتوالتربوية التي   وبعد المكتشفات النفسية    

ة أعلى داخـل    ، أخذت الطفولة تحتل مكان    جتمع، ودورها في الم   اتهتطور شخصية الطفل وحاج   

لة المبكرة منتشرة في كـل مكـان         حتى أصبحت مؤسسات تعليم الطفو    المجتمعات اإلنسانية،   

   ).2003الخوالدة ، (
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ـ           رياض األطفال، أل   أدى كل ذلك إلى إنشاء      هن الطفل بحاجة إلى بيئة غنيـة مالئمـة لمدارك

رضـوان ،   ( برامج تتناسب مع قدراته ومهاراته الالزمـة          توفير  عن طريق   وذلك  ته  اوحاج

2000.(  

  

لكي ، ويجب أن نقف عليها،      كما أن هناك حاجات عند طفل ما قبل المدرسة ال بد من إشباعها            

 الجسمية والنفسية واالجتماعيـة     : في مظاهر شخصيته المختلفة    زناً مت  متكامالً ينمو الطفل نمواً  

   ) .2001الشوربجي ، ( والعقلية  

  

 يقـع فـي الدرجـة       ،سواء االجتماعية أو النفسية أو العقلية أو غيرها       وإشباع حاجات الطفل،    

ض اء في البيت أو في ريـا       سو ، الذين يتولون أمر رعايته    ،األولى على عاتق الكبار الراشدين    

من التبصر بها وباألضرار    فال بد لمن يرعى األطفال، في هذه المرحلة،          وعلى هذا    .األطفال

،  )2004محمـد ،    ( همال أو بسبب غفلة عنها      إل تبة على عدم إشباع هذه الحاجات إما      المتر

 يتسارع خاللها   ا على وجود فترات حرجة في النمو؛       أن علماء النفس المعاصرين أكدو     والسيما

 الحساسية وعرضـة للتـأثر الـسريع         الطفل فيها شديد   كون، وي ض العمليات النفسية  تطور بع 

 ، فقـد ، أو كانت استثارتها غير مناسبة في هذه الفتراتر الطفلستثملمثيرات البيئية، فإذا لم ي   با

 أو قـد يتباطـأ      ،ي يجب أن تكتسب خالل تلك الفترات      التيفقد القدرة على اكتساب الخبرات،      

على المربي أن يأخذ بالحـسبان      ف، لذا   مر الذي يؤثر في الفترات الالحقة     ، األ هامعدل اكتسابه ل  

 على تحقيق النمو السوي      ، لمساعدته تزويد الطفل بالمثيرات المناسبة في فترات نموه المختلفة       

   ).2005أبو جادو ، ( 

  

لمحافظة على   بعد األسرة في أهمية ا     من هنا جاءت هذه المؤسسة االجتماعية في الدرجة الثانية        

ي ينمو فيه األطفال خارج األسـرة فيهـا          الوسط الذ  وإنها. النفسية واالجتماعية صحة الطفل   

ـ          يعيشون حياة شاملة، وللروضة    ل  رسالة تربوية تهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملـة للطف

  . في المستقبل وترعى نموه وتلبي متطلبات هذا النمو  صالحاًعداده ليكون مواطناًوإ

  

ركي ، العقلـي    الحسي والح " ف رياض األطفال إلى مساعدة الطفل على النمو المتكامل          وتهد

ويتم ذلك من خالل لعب الطفل وحركته       " ، االجتماعي والخلقي ، االنفعالي والنفسي       والمعرفي

؛ أي أن تهيئة المحيط  االجتماعي والنفـسي         ة المنظمة الهادفة بكل محتوياتها    في البيئة التربوي  

زويده بالمهارات المختلفة وأساليب التفكير العلمية التي توصله لحل مـشاكله بأقـل             للطفل وت 

 .طفل على النمـو الـسوي المتكامـل        كل ذلك يساعد ال    براته ، مجهود واقصر زمن وتنويع خ    
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مو العقلي للطفـل، حيـث تبـين أن         نالوتؤكد نتائج األبحاث على أهمية الخبرات المبكرة في         

اً في   بالغ اً تأثير للبيئة وان    ، نية تتم في السنوات األربع األولى تقريباً      من مكتسباته الذه  ) 50%(

  .فع نسبتهرسعادة الطفل وتطوير ذكائه و

  

 فانه ال بد وان توفر البيئة ألطفالها المثيرات المناسبة والخبرات المتنوعـة             ،بناء على ما سبق   

 ،المتقدمة وكيفية تقبـل التغييـر      وأساليب التعامل مع آليات التكنولوجيا       ،والممارسات العلمية 

وبهذا ). 29: 2002ملحم ،   ( ومنحهم الحرية التي تسهم في تنمية قدراتهم اإلبداعية االبتكارية          

 إلى دراسة تحليليـة      في أن هذا اإلشباع يحتاج     وال شك . ساعدهم على النمو السوي المتكامل    ت

  ).2004محمد،(امات أطفال ما قبل المدرسة الهتم

  

 أن رياض األطفال هو المكان الذي يجب أن يصل فيه الطفل إلـى درجـة                وزيةوقد ذكرت ف  

 كما أنه المكـان المالئـم السـتثمار         ،كبيرة من النمو االجتماعي واالنفعالي والعقلي والبدني      

ـ         في التوافق مع بيئته وإلشباع حاجته بما يت        ،قدراته ؤدي فق مع سنه، كما أن رياض األطفال ت

   ) .1987دياب ، (لنمو النفسي لألطفال  هاما في مراحل ادوراً

  

مكن استغاللها فـي التنميـة       ي ،وقد أكدت األبحاث السيكولوجية على أن الطفولة ثروة ضخمة        

كيف وشدة  فالطفل في سنواته األولى يكون على درجة كبيرة من المرونة والقابلية والت           . للدولة

ه الفترة من العمر هي فترة نشاط       وهذ. الحساسية لما يدور حوله، ولما يتعرض له من خبرات        

 نحو  يوهي فترة االتجاه اإليجاب   . نشط معه التفكير، وتكتسب المهارات    جسمي كبير يمكن أن ي    

، وهي فترة تنمو فيها الرغبة فـي         منها وفترة االتجاه نحو اآلخرين     البيئة واستطالعها واإلفادة  

، مع استجابة الطفل لتوجيـه      جاهات وتتكون فيها العادات واالت    ،االستطالع والتساؤل والمعرفة  

لمدرسة علـى   كل هذا يجعل مؤسسات تربية ما قبل ا       .  نحو اإلبداع واالبتكار   السلوك والتوجه 

ن تهيئة الطفـل    إ. ل نجاح الطفل في مستقبل حياته      من عوام  ، وعامالً جانب كبير من األهمية   

مدرسـي والتغلـب علـى      وتوجيهه نحو اكتساب الخبرات األساسية يساعده على تقبل التعلم ال         

   ) .2006فتح اهللا ، ( صعوباته  

  

 فـي   وقد أظهرت العديد من الدراسات العالمية والعربية أن أطفال الرياض يظهـرون تفوقـاً             

  التكيف االجتماعي في الصفوف الالحقة مقارنة مع األطفال الذين لم يلتحقوا برياض األطفـال             

   ) .1992توق ،( 
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قـد  برامج رياض األطفـال      فقد أثبتت أن الطلبة الذين التحقوا ب       قارنة الدراسات الطولية الم   أما

 في اختبارات الذكاء وفي مقاييس التكيف       ،تفوقوا على اقرأنهم الذين لم يلتحقوا برياض األطفال       

في القراءة والكتابة بل أن التأثير االيجـابي لاللتحـاق          و والتحصيل العلمي    يالنفسي والسلوك 

حيث كـشفت تلـك الدراسـات       ؤالء الطلبة تجاوز فترة المراهقة،      ة ه برياض األطفال في حيا   

 المقارنة التأثير االيجابي لرياض األطفال في ارتفاع معدالت التخرج وفي تحسين             ذاك الطولية

 ما قبل االبتـدائي     رص العمل واالنخراط في سوق العمل، لذلك زاد االهتمام بالتعليم لمرحلة          ف

 قـد   في التعلم أو ضـعفه     حيث أن عدم استغالل هذه المرحلة        ،ثةفي االتجاهات العالمية الحدي   

الشخصية والتعليمية، بل وخسائر اقتـصادية      : يؤدي إلى خسائر ونتائج سلبية على حياة الطفل       

   .)2002السويلم وآخرون ،(على الدولة 

  

ل على  ية التي تسهم في تنمية ميول األطفال وتعم       وركائز الترب ال ىوتعد األنشطة التربوية إحد   

لمـستقبلية   في حياتهم  ا     ، التي يمكن أن تحقق لهم فائدة     لية،  تزويدهم بالعديد من الخبرات العم    

ويمكن ). 1990قطامي ، ( شباع حاجاتهم   إللتعبير عن هواياتهم وميولهم     على ا منحهم القدرة   وت

رغوبة  الم ةالقول أن ممارسة األنشطة التي تتوافر في رياض األطفال تعمل على تحقيق التنمي            

  ).1992حمد،أ(في شخصية الطفل 

  

نـشطة  أشكال متنوعة وهادفة، ومجمل هـذه األ      ب ألنشطة التربوية برياض األطفال   وتمارس ا 

فالطفل بحاجة إلى تلك األنشطة التي تحقق له النمو السليم في           تعمل على بناء شخصية الطفل؛      

  .اعية والعقلية والنفسية والحركيةكافة النواحي االجتم

  

 العمل مع الطفل وممارسته المزيد من األنشطة مـن          أنأظهرت األدلة في الوقت الراهن      د  ولق

زيد من قدرته على تذكر الحقائق وحـل المـشكالت           وي نه أن ينمي قواه العقلية والجسدية ،      شأ

مشاركة اآلخرين والعمل معهـم     ل وتجعله أكثر حباً   ،س الداخلي بقيمة الحياة وأهميتها    واإلحسا

  ). 1993،عدس وآخرون (

  

 رياض األطفال في نظام     ميع هذه الظروف أدت إلى أن تعيد الدول المتقدمة في مجال تطوير           ج

أن  " الـذي يـرى   ) جون ديوي (  التربوي األمريكي     يتفق مع نظرة العالم    وها بما شكلليالتعليم  

 بويةخطوة أولى في العملية التر     من النظام المدرسي و     حقيقياً رياض األطفال قد أصبحت جزءاً    

   .)2002السويلم وآخرون ،(" ة ال ضرورة لها  مجرد إضافت وليسال بد منها
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   :مشكلة الدراسة 2.1  

إن األنشطة التربوية من المصادر الهامة واألسس القوية التي تساعد علـى االرتقـاء بكافـة                

في تطـوير   كما وتحقق األنشطة التربوية العديد من النتائج االيجابية         .جوانب النمو عند الطفل     

اإلبداع واالبتكار عند األطفال وترفع من خبرات ومعارف ومهارات ومعلومات وسـلوكيات            

  .الطفل التي تساعده على التكييف مع بيئته المحيطة به 

  

لذلك تعد األنشطة التربوية أهم ركائز التربية التي تحقق فائدة للطفل فـي حياتـه المـستقبلية                 

  . والتعبير عن ميوله وتمنحه القدرة على إشباع حاجاته

  

ـ     فقد في اآلونة األخيرة ،      ل على رياض األطفا   لونظرا الزدياد اإلقبا   ن الوقـوف    كان ال بد م

طفـل  النمـو   حاجات  عند مرحلة رياض األطفال، للتعرف على مدى تلبية األنشطة التربوية           

بعـض ريـاض    ، ورغم  أهميتها إال أن       ة واللغوي ة واالجتماعي ة والنفسي ة العقلي األساسية من   

 في رياض األطفال والتـي تحقـق        في األنشطة التربوية المقدمة للطفل     األطفال تفتقد التوازن  

 حيث يتم التركيز على النواحي المعرفية بقصد إعـداد          ؛النمو السليم لألطفال اجتماعيا ونفسيا    

ات ، أو على الخبـر    التركيز على حاضر الطفل ومستقبله    الطفل لمرحلة التعليم األساسي دون      

  .واألنشطة العملية والحركية التي تشبع حاجات الطفل وتنمي شخصيته 

  

وتتمحور مشكلة الدراسة حول جهل الكثير من أولياء األمور الدور الحقيقي لرياض األطفـال              

 وليس بقـصد تلبيـة      ،زيادة تحصيلهم في الصفوف األساسية الالحقة     ون أطفالهم بها ل   فهم يلحق 

أخرى يلحقونهم برياض األطفال نظـراً  ، وفي حاالت النمو السليمالطفل التي تحقق له    حاجات  

مدى فعالية األنشطة التربويـة فـي       النخراط األمهات في العمل، هذا إضافة إلى جهل اآلباء ب         

  .تحقيق النمو السليم ألطفالهم 

  

من خالل عرض ما سبق يمكن طرح مشكلة الدراسة والتي تمثل نقطة محورها ؛في محاولـة                

لى درجة تأثير األنشطة التربوية برياض األطفال في تنميـة الجوانـب المعرفيـة              التعرف ع 

   .واالجتماعية واللغوية عند طفل التمهيدي 
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 :أهمية الدراسة 3.1

، فطفل الروضة الذي    ض األطفال أهمية في حياة اإلنسان     تمثل تربية األطفال المبكرة في  ريا      

، ساسة من التطور الشامل في شخـصيته      سنوات يمر في مرحلة ح    ) 6-4(يتراوح عمره من    

  . وية لمراحل التطور الالحقة للفردلذلك فان مرحلة الطفولة المبكرة تشكل قاعدة حي

  

اد نفسي واجتمـاعي لـدخول      ومن هنا تأتي أهمية رياض األطفال كونها مرحلة تمهيد واستعد         

اع الحاجـات   ن خالل إشـب    حيث تساعد على نضوج شخصياتهم م      ؛لمرحلة األساسية األطفال ا 

النفـسية واالجتماعيـة فـي      : نوا قادرين على التكيف من الناحيتين     جتماعية ليكو النفسية واال 

المستقبل،وذلك من خالل األنشطة التربوية التي تمارس برياض األطفال والتي تستهدف تنمية            

  . الطفل اجتماعياً ومعرفياً ولغوياً في ظل تتطورات وتغيرات العصر

  

 في  لما لها من اثر كبير في نمو شخصيته         عند حاجات طفل ما قبل المدرسة       لذا يجب أن نقف     

 والمرحلة األساسية بشكل خاص وقد أكدت النظريات النفسية والتربويـة           ،المستقبل بشكل عام  

ور شخصية الفـرد وحياتـه   على أهمية السنوات الخمس األولى في حياة الطفل وأثرها في تط  

  .كلها

  

  :ه الدراسة في أنها هذومن هنا جاءت أهمية

ور األنشطة التربوية التي تمارس في ريـاض        تسهم في إثراء الجانب النظري لد     قد  . 1

 . األطفال ودور هذه األنشطة في بناء شخصية الطفل

دورها في تطور شخصيته عبر مراحل      أهمية السنوات األولى من حياة الطفل و      بينت  . 2

 .حياته كلها

 .ال في نمو الطفل لغويا ومعرفيا واجتماعيا على أهمية رياض األطفأكدت. 3

 األنشطة التربوية التي تساعد في تحقيـق النمـو   تساعد المربين في التعرف على   قد  . 4

  . السليم للطفل
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  :  أهداف الدراسة 4.1

  

   :تهدف الدراسة الحالية إلى

م لغويـا    تحقيـق النمـو الـسلي      األنشطة التربوية المستخدمة فـي     الكشف عن دور بعض      .1

  . لدى طفل ما قبل المدرسةاواجتماعيا ومعرفي

  .التعرف على األنشطة التربوية التي اسهمت في النمو المعرفي واالجتماعي واللغوي .2

وهل تختلف درجة تأثير األنشطة التربوية في تنمية مظاهر النمو المعرفـي واالجتمـاعي              .3

 واللغوي باختالف الجنس وعدد أيام غياب الطفل ؟

  

  :  أسئلة الدراسة 5.1

  

   : ستجيب الدراسة عما يلي

 بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي               تأثير ما درجة . 1

  واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق؟

متوسـطات  بـين   )  α≥0.05 ( عند مستوى الداللة ،هل توجد فروق ذات داللة إحصائية. 2

 في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي            ،دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة    

الجنس ، وعدد   ( متغيرات   الروضة في محافظة بيت لحم تعزى إلى         واالجتماعي لدى أطفال  

  قبل التطبيق؟) هأيام غياب

 المعرفـي   بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو          تأثير  ما درجة   . 3

  واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم بعد التطبيق؟

 متوسـطات  ، بـين  ) α≥0.05 (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي                

   الـسالفة الـذكر  متغيـرات ل تعزى ل،محافظة بيت لحمواالجتماعي لدى أطفال الروضة في    

  بعد التطبيق؟ ) ، وعدد أيام غيابهالجنس (

بين المتوسـطات   )  α≥0.05 (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5

الحسابية لدور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي            

   ؟هوبعد  لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيقواالجتماعي
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   :  فرضيات الدراسة 6.1

  

  :ى التحقق من صحة الفرضيات اآلتيةولإلجابة عن أسئلة الدراسة ، تسعى هذه الدراسة إل

 متوسـطات  بين )  α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1

لتربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي            دور بعض األنشطة ا   

  .واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس قبل التطبيق

  

بين متوسـطات   )  α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2

ر النمـو المعرفـي واللغـوي       دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاه        

واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير عدد أيام غياب الطفل              

  .قبل التطبيق

  

بين متوسـطات   ) α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

اللغـوي  دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر النمـو المعرفـي و             

  .واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس بعد التطبيق

  

بين متوسـطات   ) α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي               

وضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير عدد أيام غياب الطفل           واالجتماعي لدى أطفال الر   

  .بعد التطبيق

  

بين متوسـطات   )  α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي               

  .ت لحم قبل وبعد التطبيقواالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بي
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  : محددات الدراسة7.1

  

 سنوات في روضة أطفال بيت       )6 -5 (اقتصرت هذه الدراسة على أطفال رياض األطفال من       

  .2008/2009لحم الحكومية في محافظة بيت لحم للعام الدراسي 

  .سنوات) 6-5( أطفال الروضة من : المحدد البشري-أ

  . ت لحم الحكومية في محافظة بيت لحمروضة بي: المحدد المكاني-ب

  .2008/2009الفصل األول من العام الدراسي : المحدد الزماني–ج 
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  الفصل الثاني

  

   اإلطار النظري1.2

  

  : مقدمة1.1.2

ي تبنـى عليـه   ، فهي األساس الذ    سنوات الطفل من أهم مراحل حياته      تعد السنوات األولى من   

ات والمؤسسات التربويـة العالميـة علـى        ت الهيئ لية لألجيال القادمة، وقد ركز    الحياة المستقب 

ـ ال وذلك بهدف    ، وبجوانب نموه المختلفة   ،ضرورة العناية بطفل مرحلة ما قبل المدرسة       رفتع 

 اإلعالن العالمي لحقوق الطفـل      ففقد أصدرت منظمة اليونيسي   . إلى سلوكهم وتوجيه طاقاتهم   

، التـي   ألساسية بإعطاء الفرص والتسهيالت   ؤكد من خالله مبادئه ا    الذي ي و،  )1959 (منذ عام 

لذلك لم تعد النظرة إلى تربية طفل مـا         .  وعقلياً اًكن الطفل من النمو الشامل المتكامل جسمي      متُ

 ، وإنما أصبحت حلقة من حلقات     رف كما كان ينظر إليها في الماضي       من الت  قبل المدرسة نوعاً  

خذ موضوع تربية الطفولـة     قد أ و.  )2003 ،  وآخرون بدران (  الدول البنية التربوية لكثير من   

عد خروج األمهات مـن      وأصبح مسالة ضرورية ب     واسعاً المبكرة في الروضة يتطور تطوراً    

  .2003)الخوالدة،  ( البيت للعمل

  

تأثيراً فـي تـشكيل الشخـصية       وتعد رياض األطفال من أخصب المراحل التربوية التعليمية         

ما تسهم به من دور تربـوي       وتكمن أهمية الدور الذي تقوم به رياض األطفال في          وتكوينها،  

درجة عالية من الـسواء النفـسي       سليم في إعداد شخصية أطفالنا إعدادا صحيحا تجعلهم على          

 لذا تتجه فلسفة رياض األطفال إلى تنمية الطفل وتطويره جسدياً          ) . 2003  ،  وآخرون بدران(

كما أنها تؤمن وتنظر إلى الطفـل ككـل         . ، إلى غير ذلك    ومعرفياً نفعالياً وا  واجتماعياً وروحياً

وتؤمن أيضا بأهمية خبـرات الطفـل       . يجب تنميته وتحقيق نموه المتكامل    و ،متكامل ال يتجزأ  

 تـه المحيطـة بـه      ، لتصبح بيئ  اء المحيطة به في المكان والزمان     ، وصلته بعالم األشي   ةالمباشر

 تنميـة   مما يساعد فـي   ،  فل لمكونات البيئة والتفاعل معها    دراك الط  إل ؛ لتجاربه وأعماله  معمالً

   ) .2002ملحم ،( الحظة والنموحواس الطفل وقدرته على الم

  

 شاملة   سلوكية  وأهداف ،وتمشيا مع هذه الفلسفة لرياض األطفال ال بد من فلسفة تربوية شاملة           

لب  مع مراعاة مطا   ،ل المدرسة  وبرامج وأنشطة هادفة إلشباع حاجات طفل ما قب        ،بعيدة المدى 

  . )2003 ، وآخرونبدران ( النمو المختلفة لهذه المرحلة
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 واعتبارها أهم مرحلـة     ايبقى أن نؤمن بان هذه المرحلة من حياة الطفل ال بد من االهتمام به             

   ):17 :2008 ، وآخرونعامر( من مراحل النمو لألسباب اآلتية كما ورد في 

  .يليها من مراحل النمو قبلية لما  إنها مرحلة1.

ائص  قابل للتعلم واالكتساب والتطور ضمن مجاالت وخص        إنها فترة حساسة ، فالطفل فيها      2.

دا مرة أخـرى للعقـل      لن يتاح أب   "  ):Gesell(، وفي هذا المعنى يقول جيزل       نموه وحاجاتها 

ة التي كانـت     بنفس السرعة التي كانت تسير قدما بنفس السرع        دماً، أن تسير قُ   والخلق والروح 

 ولن يتاح أبدا للعقـل مـرة أخـرى         . وينية التشكيلية لما قبل المدرسة    تسير بها في الفترة التك    

  . "لة في إرساء أسس الصحة العقلية فرصة باكورة الطفو

  .رحلة الخبرات واالنطباعات األولى إنها م3.

  

  : تعريف رياض األطفال2.1.2

، م ورعـايته  لرعاية أطفاله تهدف إلـى تنـشئتهم  ع، المؤسسات التي أقامها المجتم  إحدى وهي

 وإكسابهم العادات السلوكية التي تتفق مع قيم المجتمع الذي ينتمون إليـه             هموتعمل على توجيه  

نميتها بمـا يتفـق وحاجـات     واكتشاف قدراتهم والعمل على ت هم وتنمية ميول  ه، وتقاليد هوعادات

  )2006فارس،  ( المجتمع

  

د عرفتها بأنها مؤسسة تربوية تنموية تنشئ الطفل وتكسبه في الحياة           فق)  2004قناوي ، ( أما  

 حيث توفر الرعاية الصحية وتحقـق  ؛لمدرسة النظاميةاً ل لدور المنزل وإعداداًباعتبارها امتداد 

 فيكتـشف ذاتـه     ، وتتيح له فرص اللعب المتنوعة     ، وتشبع حاجاته بطريقة سوية    ،مطالب النمو 

 فيعيش سعيدا متوافقا مـع ذاتـه        ،ب ثقافة مجتمعه  نميتها ويتشر  ويعمل على ت   ،ويعرف قدراته 

  .ومع مجتمعه 

  

  :تعريفات لرياض األطفال) 2004محمد ،( وجاء في 

 إنها تمهيد عريض أو تقديم للخبرة من مقتطفات المعرفة والمهارات العلمية المحسوسة بما              1.

، وبعيـدا عـن التقيـد       اطه الحر  طريق نش  نع العقلية والجسمية والصحية للطفل،      يفيد التنمية 

  .بمناهج جامدة

 ا ألنه ؛ سنوات) -6 4(حياة الطفل ما بين من  هي وسيلة فعالة تعالج فترة شديدة الحساسية 2.

  .تهيئة لمرحلة المدرسة االبتدائية

سنوات وهي مرحلة تختلف عن المراحـل        ) 4-6  ( هي مؤسسات تربوية تقبل الطفل من      3.

  .وتهيئه لدخول المرحلة االبتدائية تساعد الطفل  ، والتعليمية األخرى
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رياض األطفال بأنها مؤسسة تعليمية أو جزء مـن نظـام تربـوي             ) Good(جودوقد عرف   

 ذي  وهي تتميز بأنشطة اللعب المـنظم     . سنوات)  4-6 (مخصص لتعليم األطفال الصغار من    

 كيفية العمل    والتدريب على  ،فل، وبإتاحة الفرص للتعبير الذاتي للط     القيم التعليمية واالجتماعية  

بعنايـة لزيـادة نمـو الطفـل        في بيئـة وبـرامج وأدوات مختـارة         والحياة معـا بتناسـق،    

  . )2000:39،بدر(

  

  :فلسفة رياض األطفال3.1.2 

  

فال تتبلور حول فكرة أنها امتداد لحياة الطفل في المنزل وتحسين لهـا،             إن فلسفة رياض األط   

ء التـي يقـع فيهـا اآلبـاء         مل على تصحيح كثير من األخطا     ، وتع كما وتحقق للطفل حاجاته   

   )2003 ، وآخرونبدران( واألمهات لسبب أو آلخر

  

 مـن قبـل     ا بعد تدعيمه  ،وقد تطورت االتجاهات التي تهتم بتربية طفل الروضة تطورا واسعا         

 وبـستالوزي )  Roso(روسـو : كبار في المجتمعات الغربيـة أمثـال      الكثير من التربويين ال   

)Bastalozy  (ــل ــ)Frobel(وفروبــ ــوي ) Spenser(سر وسبنــ  ) Dewe(وديــ

ربـويين هـذه فـي      وقد سبق دعوة الت   . وغيرهم) Piajet(وبياجه )Meantsory(ومنتسوري

تتعلـق بالطفولـة    ، ما أشارت إليه األحاديث النبوية الكريمة من أدبيـات           المجتمعات الغربية 

ابن سينا والغزالي وابن خلـدون      : مين أمثال كه علماء التربية المسل   ، وما تر  وحقوقهم وتربيتهم 

ل تربية األطفال   والزرنوجي وابن سحنون وابن مسكوبة وغيرهم من أدبيات تربوية تدور حو          

، نفعالية واالجتماعية واألخالقيـة    الجسمية والعقلية واال   :وإنماء شخصيتهم بجوانبها  . وتعليمهم

طار الفلسفة االجتماعية للمجتمـع الـذي        في إ  ،وعالقة هذا كله بأساليب تربية الطفل وتنشئته      

  .)2003 الخوالدة،(فيه يعيش 

  

م مهارات  ي أن الرياض ليست مدارس تعليمية لتعل       على وية لرياض األطفال  بوتؤكد الفلسفة التر  

 فـي طبيعتهـا     لها وظائف تربويـة تختلـف     بل   ،لكتابة والحساب واللغات األجنبية   القراءة وا 

  . ومناهجها ونشاطاتها

  

 يتعرض فيها الطفل ألنشطة جماعية      ، الطفل في رياض األطفال تشكل بيئة حياة جديدة        وتربية

، فضال عن إنماء العضالت والجهاز العصبي        لغوية وإدراكية ونفسية   وأخرى حركية ومواقف  

وليس هـذا   . ات تتطلبها مراحل الحقة من حياته     ليتمكن من استخدام هذه العضالت ألداء مهار      
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نطقيـة عنـد    لم الروضة في تطوير القدرات الذهنيـة والمعرفيـة وا         فحسب بل يمكن أن تسه    

 كما  ، عن طريق اللعب مع األرقام واإلشكال والمقاييس والمكاييل واألدوات األخرى          ،األطفال

  . النفسي واالستقالل عن أمه وبيتهتساعد الطفل على الفطام

  

، ولكـن ال    احـل التعلـيم   ميزها عن غيرها من مر    لرياض فلسفة تربوية ت   للذا ال بد أن يكون      

وان ،  فـال الروضـة   تتعارض مع الفلسفة االجتماعية التي بتمثلها المجتمع الذي ينتمي إليه أط          

  :تتبنى األسس والمبادئ اآلتية

  .اً لبيئة البيت امتدادة، وان تكون الروضية في الروضة أما حقيقية لألطفال أن تكون المرب1.

فـي تـوفير     بل بيئة تسهم     ،الروضة ذات هدف تعليمي    أن ال تكون العمليات التربوية في        2.

  .الحاجات النمائية للطفل

 أن تكون الروضة بيئة مليئة بالمثيرات التربوية والحوافز التي تساعد الطفل علـى حـب                3.

  .اف واالستقصاءشتكاال

  .ضة مكانا تحترم فيه مشاعر الطفل وتتوفر فيه السعادة واألمن أن تكون الرو4.

 واتجاهـات ومهـارات الطفـل       تلروضة بيئة نشطة وفعالة في تطوير سلوكيا       أن تكون ا   5.

  . والسلوك االستقاللي واحترام األنظمة والقوانين دعلى التفكير الناقتساعده 

التفكير الحسي والحدسي عنـد الطفـل،        أن تكون الروضة بيئة نشطة وفعالة إلنماء منطق         . 6

  .لديهغوية ادراكات الطفل وإنماء القدرات الللتطوير 

  

 أن هذه المبادئ واألسس تساعد طفل الروضة على توفير حاجات نمائيـة فعليـة                في ال شك 

وية وسلوكات اجتماعيـة     وإكسابه مهارات لغ   ،وفرص لتنمية شخصيته وتشكيل مداركه العقلية     

  .)2003الخوالدة ،( وأخالقية 

  

ـ     ذلك الن النمو هو ا    "ولكي نفهم الطفل يجب أن نفهم طرائق نموه          اة لجـوهر األساسـي للحي

وهو يولد في حضارة معينة متأثرة بالمؤثرات القوية للبيـت والمدرسـة            ، سيما حياة الطفل  وال

  )2001،األحمد(وى نمو عميقة الجذور تشكل فرديته والمجتمع ولكنه يتأثر بق

  

  : مفهوم النمو4.1.2

رات الجسمية والعقليـة    وفي االصطالح هو سلسلة من التغي     ، النمو في اللغة الزيادة في الحجم     

 وتتجه نحو هـدف نهـائي هـو         ،واالجتماعية واللغوية المستمرة المطردة التي يمر بها الفرد       

  .اكتمال النضج
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  :وللنمو نوعان رئيسان هما

ويقصد به نمو الطفل في الجسم والشكل والوزن والتكوين نتيجة التفـاعالت       : النمو التكويني   )  أ(

وينمو داخلياً  ، ه الخارجي العام   فالطفل ينمو ككل في مظهر     ،الكيميائية التي تحدث في الجسم    

 . المختلفةأعضائهنمو ب

 الوظائف الجسمية والعقلية واالجتماعية واللغوية لتساير تطور         نمو ويقصد به : النمو الوظيفي   )  ب(

 )51: 2008،الدعيلج. (واتساع نطاق بيئته، حياة الطفل
 

سنوات ومقتضياته التربوية   ) 6-4(مبكرة  خصائص نمو الطفل في مرحلة الطفولة ال       5.1.2 

  :ونظرياته

 خصائص النمو في أي مرحلة تعليمية من العوامـل المهمـة لنجـاح أي برنـامج          دراسة إن

تعليمي، حيث على أساسه يتم تحديد األهداف، وإعداد األنـشطة واألدوات والوسـائل، وفقـا               

  .لطبيعة المرحلة
 
  :النمو االجتماعي 1.5.1.2 

ألنه يتيح للطفل الفرصة لفهم العالم الذي يعيش        ،  االجتماعي من أهم مظاهر النمو     يعتبر النمو 

وبالتالي يتوقف على نجاح هذا النمو اكتساب الطفل للخبرات الحياتيـة المختلفـة التـي               ، فيه

  )2007،حسونة( من جسمية وعقلية وحركية األخرىتساعده على اكتساب خصائص النمو 

وتعتبر الروضة أول اتـصال     ،  االجتماعي هطفل بشكل كبير على نمو    وتؤثر البيئة المحيطة بال   

  )2006،هاشم(بالعالم الخارجي له اجتماعي حقيقي ومنظم 

  

 التي يندمج فيها ويتعلم من خاللها خبرات متنوعة تهيئ له           األنشطةكما أنها تقدم له الكثير من       

  )2007،حسونة( األرضية المناسبة للتحول إلى كائن اجتماعي

  

 الروضة يزيد مـن     أطفالإلى أن تقارب الخصائص بين      ) (spiegel,1984أشار سبيجل   د  وق

  .فرصة التفاعل االجتماعي بينهم وظهور استجابات اجتماعية مرغوب فيها

  

 مـن أنمـاط الـسلوك        يمكن أن يتعلم فيه الطفـل كثيـراً         اجتماعياً لذلك تعد الروضة وسطاً   

 االجتماعي في هذه المرحلة أن يتعلم الطفل كيف         ومن أهم مطالب النمو   . االجتماعي الصحيح 
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وتنميـة الـشعور بالثقـة      عل فيه مع غيره من الناس واألشياء،         يتفا ،يعيش مع نفسه في عالم    

واالستقالل ورغبة في   ) 2007،حسونة(والمبادرة والتوافق االجتماعي والطمأنينة واالستقرار      

  ).2004،الناشف(االعتماد على النفس دون أن يشعر 

  

يـزداد  فيهـا   و كيف يتوافق مع نفسه ومع اآلخرين،        وفي هذه المرحلة ينبغي أن يتعلم الطفل      

 وخاصة مـع    ، العالقات االجتماعية  أهمية وتزداد   ،وعي الطفل بالبيئة االجتماعية المحيطة به     

قة لديـه  نمـو الـصدا  ، وتويتعلم القيم االجتماعية، جماعة الرفاق التي يكون لها أهمية متزايدة 

  . التعاون مع اآلخرينويحب

  

  )17: 2006،هاشم( ، كما جاء في المقتضيات التربوية للنمو االجتماعي

تنمي لديهم االعتماد على    ، و إعداد أنشطة فردية تشجع األطفال على اإلحساس بذواتهم       . 1

  .النفس

والتعـاون واالنتمـاء إلـى     ة تحقق للطفل التواصل االجتمـاعي،       إعداد أنشطة جماعي  . 2

 .الجماعة

الجماعة التي ينتمي إليهـا     ، والدور المنوط به في المجتمع، و      توعية الطفل بقيمة العمل   . 3

 .وبقيمة ما يؤديه من أعمال

تعزيز سلوك الطفل المرغوب وتشجيع قيمة التعاون والمشاركة والـصداقة واحتـرام             4.

 . وتقبلهاوتقبل أراء الغير

ت ومواقف تتناسب مع قدراته وإمكاناته      في خبرا احة الفرصة للطفل لالندماج النشط،      إت5. 

 .النفس والنجاح الذي يقوده إلى المزيد من النجاحببحيث يشعر بالثقة 

  

  :نظرية النمو االجتماعي

) 6-3(التي تمتـد  ، عن النمو االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة)  Freud (تحدث فرويد

ـ         ) المرحلـة القـضيبية   (ضائه الجنـسية    باعتبارها عملية تنشئة اجتماعية يهتم فيها الطفل بأع

  .باعتبارها مصدر إشباع ولذة

  

  : أن،)2007،ملحم( ، كما ذكر من خالل الدراسات التي قام بها) Bandura(وبين باندورا 

  .األطفال يظهرون ميال متزايدا لتقليد األشخاص1. 

 .ةاألطفال يقلدون السلوك العدواني لرجل بالغ أكثر من تقليدهم سلوك امرأ2. 
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 . في إحداث التقليدهنفس النماذج الحية والنماذج المتمثلة في الصور المتحركة لها التأثير3. 

قوة تعزيزيه يتم تقليده أكثر من النموذج الذي ال يملـك           ب النموذج الذي يكون مصحوباً   4. 

 .مثل هذه القوة

  

  :النمو المعرفي 5.1.22.

نه بعد أن كان    ذلك أ ،  حيث نموه المعرفي   من نقلة نوعية    بدخول الطفل مرحلة الرياض يحقق      

، بحيث انه يحاول االسـتزادة العقليـة        )2006،فتح اهللا ( أصبح اآلن يفكر بعقله      ،يفكر بجسمه 

ت التي يمـر     أي انه يريد أن يعرف األشياء التي تثير انتباهه ويريد أن يفهم الخبرا             ؛المعرفية

 هـذه المرحلـة    في وبالتالي تتطور،)1997 ،عباس(  في هذه المرحلة   ولذلك تكثر أسئلته  ، بها

 بـبعض   وهذا التطور في المظاهر المعرفية للطفل حد      ، مفاهيم الطفل من حيث العدد والتعقيد     

في نهاية العقـد الثـاني مـن        من المكتسبات الذهنية للمراهق،     ) %70(ن  العلماء إلى القول بأ   

  ).11: 1992،توق( تكونت في السنوات األولى من العمر ،العمر

  

فالطفل الذي يذهب إلى    ، بيئيةالعوامل  ال مستوى  النمو المعرفي للطفل في هذه المرحلة ب         ويتأثر

خاصة حينما تكـون    ،  يذهب ته العقلية أكثر من الطفل الذي ال      روضة األطفال ينمو في ادراكا    

وأفضل هذه األنشطة تلك التي     ) 2003،الخوالدة(الروضة فاعلة في األنشطة التي تقدمها للطفل        

عتمد على الحركة واللعب والتعبير باللغة والرسم والتمثيل والموسـيقى والغنـاء والقـصص             ت

الطبيعـة  فـي    التـي يخـرج فيهـا األطفـال ليختبـروا األشـياء              ،والجوالت االستكشافية 

  ).2004،الناشف(

  

مو  أن الفائدة الرئيسية لنظرية الن: "حيث يقول:  في نظرياتهPiajet ) (هذا ما أكد عليه بياجيه

فإننا ال نستطيع تنميـة     ، العقلي في مجال التعليم هي إتاحة الفرص أمام الطفل ليقوم بتعلم ذاتي           

دون أن نـضعه    ، وال نستطيع أن نمارس تربية الطفل بشكل جيد       ، ذكاء الطفل بالتكلم معه فقط    

" ويستخدم الرموز ويـضع األسـئلة       ، حيث يختبر بنفسه ويرى ما يحصل     ، في موقف تعليمي  

   .)193: 2000،بدران(

  

  :ويتضمن النشاط المعرفي في هذه المرحلة وجود عمليات معرفية مثل

ويـستعين الطفـل    ، ومفهوم العدد ، يظهر تكوين المفاهيم مثل مفهوم المكان     : اإلدراك.1 

   .باللغة وخبراته في تكوين المفاهيم
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 أيسر من تـذكر     ويكون تذكر العبارات المفهومة   ،  فيالحظ زيادة التذكر المباشر    :التذكر2.

 .العبارات الغامضة

ويالحظ أن الطفـل    ، اللعب اإليهامي وأحالم اليقظة   ب  تميز هذه المرحلة   فيالحظ :لتخيلا.3

 في هذه المرحلة يعتمد في تفكيره بشكل اكبر علـى حواسـه             هوو، يكثر من لعب الدمى   

 . التفكير المنطقي المبني على أسسوتخيله أكثر من

ويظهر هـذا التمركـز     ،  ويدور حول نفسه   في هذه المرحلة ذاتياً     الطفل رتفكيويكون  4.  

، ظهر في الرسوم ما يريد أن يعبـر عنـه  ذلك أن الطفل ي   ، حول الذات في رسوم األطفال    

 ).1997 ،عباس(فذاته هي المرجع وليس الموضوعات الخارجية

  

  -:المقتضيات التربوية للنمو المعرفي
 بحيث تساعده على الخروج من التمركـز حـول          ،توفير خبرات غنية ومتنوعة للطفل    1. 

  .الذات

 تـشجع الطفـل علـى المالحظـة         ،تصميم أنشطة وخبرات عملية مباشرة في البيئـة       2. 

 .والتصنيف وإدراك العالقات بين األشياء

 .توفير اإلمكانات والمواد والوسائل المعينة من خامات بسيطة3. 

كي يتعلم من أخطائه تحـت إشـراف        يكتشف ويجرب ويخطئ ل   ل إتاحة الفرصة للطفل  4. 

 .المعلمة

 . والعمل في مجموعات،تنظيم الفصل الدراسي بشكل مشجع على المناقشة والحوار5. 

 .اإلجابة عن أسئلة الطفل واستفساراته بشكل يتناسب مع نموه العقلي6. 

ميوله  واختيار النشاط الذي يتناسب مع       ،تنويع المثيرات التي تحفز دافعية الطفل للعمل      7. 

 . من مراقب سلبي بحيث يصبح الطفل مشاركا ايجابيا بدالً،ومواهبه

ر  بان األفكـا   هم مع إثارة وعي   ،تدريب األطفال على الطرق الصحيحة والمنظمة للتفكير      8. 

  .)2006،هاشم(ليست ثابتة بل هي عرضة للتغيير 

  

  :Piaget)  (نظرية النمو المعرفي عند بياجيه

  تسمى على استخدام الصور الذهنية والرموز    فل ما قبل المدرسة     إن قدرة ط  ) بياجية( يرى  

 وتبدأ من سـن      الحركية، -التالية للمرحلة الحسية  وهي المرحلة   ، مرحلة ما قبل العمليات   

 ال يكون بعد قـد      -يه في رأ  -ما قبل العمليات ألن الطفل    وقد سماها مرحلة    . ة تقريبا ثالثال
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منطقية التي تتصف بها المراحل التالية فـي النمـو          اكتسب القدرة على القيام بالعمليات ال     

  ).2006فتح اهللا، (العقلي 

  

ألن ، د من النمو المعرفي لدى الطفل     أن التفاعل بين األطفال في المدرسة يزي       أيضا   ويرى

 نإذ أَ قى سجين وجهات نظره بطبيعة الحال؛       يب، ن يرى ما حوله   الطفل الذي ال يسمح له بأ     

 ،الخروج من الدائرة الداخلية للطفـل     و يستطيعون مساعدة رفاقهم     أطفال المستوى الواحد  

  .)2000،بدران وآخرون( جاءت أفضلية العمل مع الجماعات من هنا

  

  :النمو اللغوي 3.5.1.2

تعتبر اللغة ظاهرة إنسانية ذات طابع اجتماعي يتفرد بها اإلنسان دون غيره من الكائنـات               

 من مجموعة من الرموز المنطوقة وغير المنطوقة        فهي تمثل نظاما يتألف   . الحية األخرى 

ألفكار واآلراء واالتجاهات لـديهم     وتمكن األفراد من التواصل مع اآلخرين والتعبير عن ا        

  .)2000،الزغلول(

  

ويمثل النمو اللغوي قيمة كبيرة في التعبير عـن الـذات والتوافـق االجتمـاعي والنمـو              

كل سـريع فـي سـنوات مـا قبـل      تطور بشلغة الطفل تنمو وت ف ).1997 ، عباس(العقلي

 وقـدراتهم   ، وقاموسهم اللغوي محدود   ،إال أن معظم األطفال يأتون إلى الروضة      ، المدرسة

  . والتراكيب اللغوية التي يستخدمونها بسيطة،على التعبير قاصرة

  

. وهنا تقوم الروضة بتنمية هذه القدرات ومساعدة الطفل على تركيب الجمـل وترديـدها             

 تـأتي ومن هنا   ، )2004، الناشف( لطفل بلغة سليمة ينبغي أن يسمع لغة سليمة       وليتحدث ا 

وقـد  ، أهمية الروضة من خالل تقديم المعلمة اللغة السليمة ليقوم الطفل بتقليدها وترديدها           

أجريت دراسات متعددة على مقارنة طالب الصف األول ممن انتقلوا من الروضـة إلـى               

قـد  و،  بالمدرسة مباشرة من األسـرة      التحقوا في العمر مباشرة بآخرين مشابهين    المدرسة  

 أطفـال الفئـة     ليا بين هاتين الفئتين من الطالب؛ حيث أظهرت الدراسة أن         ظهر الفرق ج  

غيـر   إلى جانب الحركات     ، ويتلعثمون ويظهر عليهم االرتباك    ،الثانية مترددين في الكالم   

،  أكثر دقة في اإلجابة عن األسـئلة       انواقد ك أما الفئة األولى ف   . منتظمة لهم أثناء المحادثة   ال

  .)2004،القرعان(سواهم   وأكثر ثقة بأنفسهم عمنأكثر التزاما في حركاتهم و
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  :المقتضيات التربوية للنمو اللغوي
إتاحة الفرصة للطفل للتعلم اللغوي بسرد القصص المختلفة مع التنـوع فـي طريقـة               1. 

  .اإللقاء

 لما له من دور فـي       ؛وفير فرص التفاعل االجتماعي   أغناء خبرات الطفل عن طريق ت     2. 

 .تحديد الضوابط االجتماعية للسلوك المرغوب

 .إتاحة الفرصة للطفل للحديث والتواصل والتعبير عن أفكاره وحاجاته ورغباته3. 

 . الخبرات اللغويةيادةنها زوالت استكشافية من شأالقيام برحالت وزيارات وج4. 

لما ، لشخصية المختلفة ل للمناقشة وطرح األسئلة لعرض خبراتهم ا      إتاحة الفرصة لألطفا  5. 

 .)2006،هاشم( ثر على زيادة مفرداتهم اللغويةفي ذلك من أ

  

  :نظريات النمو اللغوي
هناك العديد من النظريات التي تناولت كيفية النمو اللغوي للطفل، وسيتم عرض بعـضاً               

  :من هذه النظريات

ت هذه النظرية في معالجتها النمو اللغوي بالعالقة بين المـدخال         تهتم  : النظرية السلوكية 1.

وان كافة أنماط الـتعلم     ،  فصال من فصول كتاب التعلم     وتعتبر النمو اللغوي  ، والمخرجات

 من خالل المعايير المتضمنة في مبـادئ        ، يمكن أن تخضع للتفسير    ،بما فيها التعلم اللغوي   

  ).1987،محمد(  والتشكيلالتعلم مثل التقليد والتعزيز واالقتران

 يقـررون أن  )John Lock(إن السلوكيين اللذين تكمن جذورهم في نظرية جون لـوك  

كمـا  ، ن األطفال يتعلمون باالستماع إليهم وتقليـدهم      ، وأ الراشدين يقدمون النموذج اللغوي   

غة يشجع التعزيز االيجابي من قبل الراشدين األطفال على االستمرار في نموهم وتعلمهم الل         

)Kroch,1994(.  

حيث يولد  ، وتشير هذه النظرية إلى كيفية اكتساب اللغة بين األطفال        : النظرية الفطرية 2. 

     .)Reutzel,1992(الصغار ويدخلون العالم ولديهم نزعة طبيعية أو موروثة لتعلم اللغة 

انب النمـو   تباع النظرية المعرفية بالنمو المعرفي كأساس لجو      َأيهتم  : النظرية المعرفية 3. 

. وتعتبر نظرية بياجيه هي األساس الذي تقوم عليه النظريـة المعرفيـة        . المختلفة األخرى 

فهو يقع في مراحل نمو متباينـة       ، وال يختلف النمو اللغوي عند بياجيه عن النمو المعرفي        

فهو الـذي   ، وهذه المراحل ترتبط باستعدادات الطفل المتمثلة في العمر الزمني        ،  وكيفاً كماً

) 1987،ملحـم ( ما يواكب كل مرحلة عمرية من تركيبات معرفية        إلى حدد بداياتها استناداً  ي

تتركز علـى   ووطبقا لبياجيه فان كلمات األطفال األولى هي كلمات تتمركز حول ذواتهم            
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ففي السنوات األولى يرتبط اتصالهم بتلك األشياء التـي         ، اهتماماتهم وأفعالهم الخاصة بهم   

 ويعتقد صغار األطفال أيضا أن أولئك اللذين يتواصلون معهم          .اسهمجربوها من خالل حو   

وعنـدما  . يدركون ويفهمون األشياء بنفس الطريقة التي هم أنفسهم يدركونها ويفهمونهـا          

ـ فإنهم يبدؤون، ينتقل األطفال من مرحلة ما قبل العمليات  ن  في إدراك اختالف اآلخرين ع

ور اللغـة   حلة الحسية الحركية بحيث تبدأ بذ     التي تسمى المر  ) Smith,1973.(منظوراتهم

 أن اللغـة  )بياجيه( السلوك اللغوي في عمليات التفكير إذ يرى    بالبزوغ، حيث يتم إستدخال   

يمكن أن تتطور من نهاية مرحلة الحس حركية وذلك عندما يبدأ التمثيل الداخلي لألشـياء               

 ليتعلم أشياء مختلفة عن العالم      دام اللغة استخوبمجرد أن يصبح الطفل قادرا على       ، والذاكرة

. فانه يتخطى الذكاء الحس حركي حيث يتضمن استخدام اللغة والقدرة على إدراك الرموز            

 المهـارات   وقرب نهاية فترة ما قبل المدرسة يكتمل نمو اللغة من الناحية العملية وتتطور            

 .) 1992تيرنير،  (اللغوية وتصبح متناسقة

 الـسلوكية والفطريـة الكتـساب       : هذه النظرية بين النظريتين    تجمع: النظرية التفاعلية 4. 

 منها  ( ويعتقد البعض أن العديد من العوامل تؤثر في قدرة الطفل على اكتساب اللغة            . اللغة

ويعتقـد التفـاعليين مثـل      ) المعرفيـة  ،البيولوجية ،اللغوية ،الثقافية ،العوامل االجتماعية 

، رفية والنضجية ال تؤثر فقط في اكتساب اللغة        أن العوامل المع   )Vygotsky (فيجوتسكي

. ولكن عملية اكتساب اللغة ذاتها يمكن أن تؤثر في تنمية المهارة المعرفيـة واالجتماعيـة       

وهكذا فان العالقة بين المتغيرات المرتبطة باكتساب اللغة ال تتفاعل كل منها مع اآلخـر               

إال أن اللغة المتعلمة تتحـدد      . اهبطبيعتفقط ولكن العالقة بين هذه المتغيرات عالقة تبادلية         

 و النماذج اللغوية المتاحـة لـه        من خالل البيئة االجتماعية واللغوية التي ولد فيها الطفل        

)Reutzel,1992.( 

  

  -:األنشطة التربوية  6.1.2

 هـذا الميـل     يوله وحاجاته ودوافعه الفطرية، يوظّـف      وتعبر عن م   ،هي مظهر لحيوية الطفل   

ات والمعارف والمعلومات والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها من وجهـة          الكتساب الخبر 

 عند تعليم الطفـل إذ يـؤثر علـى         اً هام اً أساسي اًنظر المجتمع والتربية ، ويمثل األنشطة جزء      

، للطفـل  من خالل األنشطة تتحقق الحريـة وااليجابيـة       و على شخصية الطفل،     ،المدى البعيد 

 إذ أن خالله يظهر مـدى       ؛طة وفق ما يرونه من ميل في الطفل       وعلى الكبار توجيه هذه األنش    

مي االستعداد علـى    استعداد الطفل للتعلم ونتيجة ازدياد قدرته على أداء فعل جسمي وعقلي ين           

 مـستوى القـدرة علـى الـتعلم     ، ونقصد هنا باالستعداد أن يصل الطفل إلـى        التفكير والعمل 

  . )2003،بدير(
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 وفـق مـا يـرى       خصائص النمو المختلفة للطفـل    وناسب  تطة ت وهناك أربعة أنواع من األنش    

  -:وهي )2004(الخطيب

عبر األعمال الفردية أو    وهي التي توفر أجواء تواصل وتبادل لغوي        : األنشطة اللغوية 1. 

، يهدف إلى حمل الطفـل      كايات والصور واأللعاب واألغنيات   فالتعليق على الح  . الجماعية

 .الكلماتلكالم وتحسين مخارج حروف على ا

يتعرف الطفل من خاللها إلى جسده وقدراته الجسدية ، وتتـيح لـه             : األنشطة الجسدية 2. 

كالركض والقفـز والزحـف     .  الصعوبات والتعبير أمام األطفال    التمارين الجسدية تجاوز  

 .كما تعمل على تناسق حركاته، دحرجةوال

 فالمـشاركة فـي غـرس       .طفله األنشطة التنمية العقلية لل    تتيح هذ : األنشطة المعرفية 3. 

كلهـا  ،  شكال عن طريق القص واللصق والطي     وتركيب األ . ، ومراقبة نموها  النباتات مثال 

أصـنافها وأشـكالها    ثم إن جمع األشياء بحـسب       . أمور تثير فضوله وتدفعه إلى التفكير     

 .يد من معرفة الطفل بما يدور حولهزوأنواعها كلها ي

 ، وتقوي فل والتقنيات المتعلقة بالفن على تنمية مخيلة الط       تساعد األدوات : األنشطة الفنية 4. 

  .لديه القدرة على الخلق واإلبداع

  

  -:في رياض األطفالأهداف األنشطة التربوية التي يتم القيام بها 

 .)2003أبو هاشم ، (تهيئة الطفل وإعداده اإلعداد الجيد للتعامل مع متطلبات الحياة 1. 

جسدية في سبيل تحقيق ما يطلـب        قدراته العقلية وال   توظيفو،  تعليم الطفل كيف يفكر   2. 

  .)2004، الخطيب ( منه 

 . )2002 ،خليل(تنمية اللغة التي تساعد الطفل في مناقشة ما تعلمه 3. 

 .فرصة لظهور المواهب الكامنة لديهتقوية شخصية الطفل وإتاحة ال4. 

 .)Bargen،2001(ين األطفال قات االجتماعية فيما بغرس روح التعاون وتنمية العال5. 

  

  -:في رياض األطفالأهم المبادئ التي تقوم عليها األنشطة التربوية أما 

 .بطريقة تتيح لكل طفل االشتراك فيها وفق قدراته الخاصة وسرعة نموهأن يخطط لها 1. 

 .أن تشبع األنشطة رغبة الطفل في التعلم وتوسيع قدراته على البحث واالطالع2. 

 وصـف نـوع النتـائج المتوقعـة         تكون األنشطة محددة النتائج ، ولكن يجـب       أن ال   3. 

 ).2002،خليل(

، ه على المتعـة واالسـتمتاع      التي تساعد  ه واهتمامات  الطفل أن تلبي األنشطة احتياجات   4. 

   ).2008 ، وآخرونعامر (عث على الشعور بالرضى واالرتياحوتب
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  : الدراسات السابقة2.2

  

  -:ة الدراسات العربي1.2.2

  

  :)2007(دراسة مومني 

 أطفـال   ىفاعلية برنامج تدريبي مقترح في المهارات االجتماعية على تنمية مهارة المبادأة لد           "

  " . ما قبل المدرسة 

 مهارات اجتماعية وذلك لتحسين امتالك أطفال ما        يالتي هدفت  إلى تقديم برنامج مقترح لثمان       

تجريبي على عينة تتكـون     الشبه  لمنهج  ستخدمت ا سلوك المبادأة، وا  ) الروضة  ( قبل المدرسة   

 شعب  للصف التمهيدي الثاني في محافظة عجلون في األردن وقد قام الباحـث مـن                 )3(من  

 .اجل تحقيق غرض الدراسة بتطوير أداة قياس سلوك المبادأة

 لمجموعة من المهام االجتماعية التي درب       اً تدريبي اًوضع خطة منظمة ومعدة تمثل برنامج     و

تعلم االجتماعي في بنـاء     ، وقد استند إلى نظرية ال     ت واألطفال عليها   المعلما  كالً من  لباحثا

  .البرنامج

 المجموعة الثانية والذين تلقوا التدريب على كافة مجاالت         وأظهرت النتائج تفوق األطفال في    

نشطة  أهمية تنوع األ   النمو االجتماعي على سواهم وذلك في مهارة المبادأة، وبينت الدراسة         

  .إلبقاء على حماس األطفال وفضولهمالتدريبية ل

  

  :)2006( دراسة ثابت

ب االستطالع المعرفي والذكاء    حفاعلية برنامج تدريبي مستند إلى عادات العقل في تنمية          " 

  . "االجتماعي لدى أطفال الروضة

تنميـة   عادات العقل علـى      في فاعلية برنامج تدريبي مستند      هدفت هذه الدراسة إلى دراسة    

      نة من أطفال الروضة بلغ عدد أفرادها       حب االستطالع المعرفي والذكاء االجتماعي لدى عي

 والثانيـة ضـابطة      طفـالً  )18(األولى تجريبية وتضم    : على مجموعتين  طفال موزعة    38

 الضابطة والتجريبيـة باسـتخدام      :وقد تم التحقق من تكافؤ المجموعتين      .طفالً) 20(وتضم  

حـب االسـتطالع    ( وبعد تطبيق البرنامج التدريبي واسـتخدام مقيـاس          ،)t-test(اختبار  

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق فـي مـستوى حـب              )المعرفي والذكاء االجتماعي  

ـ            ة االستطالع المعرفي وفي مستوى الذكاء االجتماعي ألطفال الروضة ولـصالح المجموع

  .س في مستوى األداءكما و أظهرت النتائج عدم وجود تأثير للجن .التجريبية
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   : )2005( حسن دراسة

   ".طفل الروضة تنمية األنشطة التربوية برياض األطفال فيإسهامات " 

  األنشطة التربوية التي تمارس برياض األطفال فـي لتعرف إلى مدى فاعلية   ل الدراسة   هدفت

عينـة  ار  باختي) مسح االجتماعي ال(تنمية طفل الروضة، وقد استخدمت الباحثة منهج        تحقيق  

ريـاض األطفـال بمحافظـة       وطبقت عليهم مقياس لألطفال ب     الرياضعشوائية من أطفال    

بية واسـتخدمت االسـتبيان     وحصر شامل لمعلمات رياض األطفال بمحافظة القليو      القليوبية  

  .للمعلمات

دم في الروضة من قبـل       األنشطة التربوية التي تستخ    وضوح تأثير وبعد تحليل النتائج تبين     

  .نمية جوانب النمو عند طفل الرياض تت وأهميتها فيالمعلما

  
 

  : )2005(  و جوهر دراسة  الهولي

  . "مدى فعالية استخدام إستراتيجية مقترحة في تنمية الجوانب المعرفية عند أطفال الرياض" 

لجانب المعرفي لطفـل     مدى تأثير استراتيجيات مقترحة على نمو  ا        هدفت إلى التعرف إلى   

 .رياض األطفال

عـدداً مـن     حيث تم اختيار مجموعتين متساويتين       )المنهج التجريبي ( الباحثتان   اواستخدمت

ن عينة مكونـة    لتكوسنوات في إحدى رياض األطفال الكويتية       ) 6 – 5(أطفال الرياض من    

، وقد تم تطبيق مقـاييس      تجريبية وضابطة : ين طفال وطفلة تم تقسيمهم إلى مجموعت      40من  

 ، وقد أكدت الدراسة على أهمية اللعب في        العينة أطفالنب المعرفي لدى    س النمو في الجا   لقيا

 التعليمية فـي إشـباع      ، وبينت أهمية البرامج التربوية    نمو الجانب المعرفي لطفل الروضة    

  .حاجات الطفل

  

  :)2005(دراسة الرقاد 

   ".برنامج تدريبي لتنمية السلوك القيادي لدى أطفال الروضةفاعلية " 

ة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية السلوك القيادي لدى أطفال الروضة وقيـاس             هدفت الدراس 

 تكونـت عينـة    وقـد .في سلوك األطفال القيادي كما هدفت إلى معرفة اثر الجنس،فاعليته 

وتم بناء برنـامج    ،طفال من اإلناث    ) 40(طفال من الذكور و   ) 40(: طفال) 80(الدراسة من   

  .2003/2004 خالل الفصل الدراسي األول لعام حصة صفية) 20(تدريبي مكون من 

لمعرفة اثر  )Ancova”)2*2“: وبعد جمع البيانات تم إجراء تحليل التباين المشترك الثنائي        

 القيادي لدى أطفال     في تنمية السلوك   )لعب الدور (البرنامج التدريبي المبني على إستراتيجية      
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 التباين توصلت الدراسـة إلـى أن        وبعد حساب المتوسط الحسابي وإجراء تحليل      .الروضة

 ألبعـدي   متوسط األداء في   )α) ≥0.05 هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

عة  على البعد الكلي لمقياس السلوك القيادي ولصالح أداء المجمو         المعدل للمجموعة الضابطة  

 ة عند مستوى الداللة   كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي          .التجريبية

α) ≥0.05(والذكورلبعدي لإلناث على البعد الكلي للسلوك القيادي بين متوسط األداء ا .  

  

  :)2005( دراسة القضاة

 تدريبي قائم على إستراتيجيتي لعب الدور والقصة في تنمية االستعداد للقـراءة            جثر برنام أ" 

  ."لدى أطفال ما قبل المدرسة 

القصة ائم على إستراتيجيتي لعب الدور و     حقق من اثر برنامج تدريبي ق     هدفت الدراسة إلى الت   

 إذا كان هـذا األثـر        والكشف عما  ،لقراءة لدى أطفال ما قبل المدرسة     في تنمية االستعداد ل   

طفال وطفلة مـن     )66( وقد تكونت عينة الدراسة من     .والجنس ،يختلف باختالف المجموعة  

  توزيعـاً  عوا وفق متغيري الجنس والمجموعة    زأطفال الصف التمهيدي من روضة جرش و      

والمجموعـة  ، )لعب الدور ( عة التجريبية األولى  المجمو:عشوائيا على ثالث مجموعات هي    

  .والمجموعة الضابطة ،)القصة(التجريبية الثانية 

لـى  قام الباحث ببناء برنامج تدريبي في االستعداد القرائي قائم ع          ،راسةولتحقيق أهداف الد  

  . ستة أسابيعمدةق البرنامج وطب ،يتي لعب الدور والقصةإستراتيج

يبي فـي اختبـار      داللة للبرنـامج التـدر     أثر ذو وبعد تحليل التباين الثنائي المصاحب تبين       

  . لمتغير الجنس إحصائياًثر دالٌّأولم يظهر  ،االستعداد القرائي

  

  :)2005( دراسة خضير

ياضية لـدى أطفـال الريـاض       بعض المفاهيم الر  ثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية       أ" 

  ".باألردن 

هيم ثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية بعـض المفـا         أهدفت الدراسة إلى التعرف على      

لدى أطفال  ) مفاهيم األعداد ،مفاهيم الترتيب    ،المفاهيم المكانية  ،المفاهيم الهندسية (الرياضية  

  .رياض المستوى الثاني

فراد الدراسة بطريقة قصديه من روضة بمدينة اربد وتم توزيعها عـشوائيا            وقد تم اختيار أ   

طفال وطفلة وتكونت المجموعة الضابطة مـن        )43(حيث تكونت المجموعة التجريبية من      

  .طفال وطفلة )36(



 25

 للمعلمة لكيفية تدريس المفاهيم الرياضية      وقد أعدت الباحثة أربعة اختبارات مصورة ودليالً      

  .دام األلعاب التعليميةابقة باستخالس

:  بين أطفال المجموعتين   ة إحصائياً  التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق دالّ       ومن النتائج 

 وال يوجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة      ، والضابطة في اختبارات المفاهيم الرياضية     التجريبية

  .للجنس ألداء المجموعة التجريبية

    

  ):2004( دراسة أمين 

  " .ية وتنمية القيم االجتماعية لتنشئة السياسل  كمدخلاألغاني المدرسيةالقصص و" 

، ية لطفـل الروضـة    لتعرف إلى مفهوم القيم االجتماعية وقيم التنشئة السياس        ل هدفت الدراسة 

 أنواع القصص واألغاني المدرسية التي يمكن أن تقدم لطفل الروضة، وإعداد            إلىوالتعرف  

سنوات لتنمية القيم االجتماعية لطفل الروضة وتنـشئته        ) 6-5(برنامج ألطفال الروضة من     

 ،وبلغ قوام العينة مئة طفل وطفلـة      السياسية ،واجري البحث على عينة من رياض األطفال         

، وتوافر فيها شروط التجانس من      واألخرى ضابطة وقسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية      

  . السن والذكاء والمستوى االجتماعيحيث 

مقيـاس  و  ) رسم الرجل (للذكاء واختبار   ) هاريس –جودانف  (اختبار  خدمت الباحثة   استوقد  

برنامج القيم لطفل الروضة من     سنوات من إعداد الباحثة و      ) 6-5(للقيم لطفل الروضة من     

  .ات من إعداد الباحثةخمس إلى ست سنو

 أهميـة   ، وكانت نتائج البحث تدل على     احثة بالتحقق من صحة فروض وضعتها     ثم قامت الب  

 في تنمية القـيم االجتماعيـة       ،البرنامج المعد الذي اشتمل على القصص واألغاني واأللعاب       

 بين متوسطات درجـات المجموعـة       عند الطفل ،حيث وجدت النتائج الفروق دالة إحصائياً       

اللـة إحـصائية بـين الـذكور        وعدم وجود فروق ذات د     ،المجموعة الضابطة التجريبية و 

  . واإلناث

  

  :)2002(يم دراسة حك

 للتنمية الشاملة للطفولة المبكرة لزيادة معدل النمو االجتماعي لطفل          جفاعلية برنامج بورتا  " 

  ." ما قبل المدرسة 

للتنميـة  " بورتـاج " هدفت الدراسة إلى إحداث النمو االجتماعي من خالل تطبيق برنـامج          

 وقد تـم    ،ا قبل المدرسة  الشاملة للطفولة المبكرة كما يجب أن يكون عليه التعامل مع طفل م           

 )التنمية الشاملة للطفولـة المبكـرة     (تطبيق البرنامج لمدة شهرين متتاليين باستخدام برنامج        

،  تساوى فيها عـدد الـذكور وعـدد اإلنـاث          طفال وطفلة  )28(ت  نة شمل على عي " بورتاج"
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 )14 (شملت ضابطة   طفال وطفلة وأخرى  ) 14(تجريبية شملت   مجموعة  وقسمت العينة إلى    

 لديهم مـا بـين       وتراوحت نسبة الذكاء   ، تساوى فيها عدد الذكور وعدد اإلناث      طفال وطفلة 

)85-106(.  

تـين  لعين) ت(  واختبـار  )التـشتت ( ومقـاييس    )لنزعه المركزية ا(وقد تم استخدام مقاييس     

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل مـن           مستقلتين وغير مستقلتين وقد أ    

 تبين انه   كما. بعد تطبيق البرنامج   ةلتجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبي    المجموعة ا 

وهذا عكس استفادة متكافئة لدى كل من الذكور واإلناث          )إناث-ذكور (ال يوجد تأثير للجنس   

  ".بورتاج"من خالل برنامج 

  

   :)2001(دراسة النجار 

   "ألطفال الملتحقين برياض األطفالخفض العدوان لدى ادور برنامج الدراما اإلبداعية في " 

الرياض والتعـرف    لألطفال) مالحظة السلوك العدواني  (وهدفت الدراسة إلى إعداد استمارة      

 وتطبيق برنامج للدراما اإلبداعيـة لطفـل        ، قبل المدرسة   ما  مرحلة إلى ظاهرة العدوان في   

ل مـن خـالل      مدى خفض حدة العدوان عند األطفا      ، ومحاولة التعرف إلى   رياض األطفال 

  .) لعب الدور(أنشطة 

تتراوح أعمارهم بـين      ) إناث 3-  ذكور 17( طفال وطفلة    )20(وتمثلت عينة الدراسة من     

وقامت باستخدام أدوات البحـث مـن   ،رة   سنوات ملتحقين بروضة في محافظة القاه      )5-6(

إعـداد  (الـسلوك العـدواني     استمارة مالحظة   هاريس و _لجو دانف   ) سم الرجل ر(مقياس  

جلسة تتـضمن   22ويتكون البرنامج من    ،  )إعداد الباحثة (برنامج الدراما اإلبداعية    و) لباحثةا

رواية أحـداث قصـصية     (  إلى إضافة) تنمية الخيال ( و )الصامت األداء( و )الحركة(أنشطة  

  .)وتمثيلها

 في خفض   )الدراما اإلبداعية ( حيث نجح برنامج     ،وكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية    

  .دوان لدى أطفال الرياض المستهدفةلعا

  

  ):2000( رضوان دراسة

   ". الالزمة لتعلم طفل الروضة النمائيةاالحتياجات "

، و إعداد وبناء    علم طفل الروضة   الدراسة الكشف عن االحتياجات الالزمة لت      أهداف منكان  

طفـل  ) 100(، وقد  أجريت الدراسة على عينة قوامها         حتياجات اال  هذه استبانه للكشف عن  

عالجـي  (للذكاء وبرنـامج    )  انف جود(، وقد استخدمت الباحثة مقياس      وطفلة من الروضة  
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 أطفـال   )3( يوما بواقع التطبيق علـى       )35(مدة   واستمرت الدراسة التشخيصية     ،)سلوكي

  .لطفل الروضة  اللغويةحتياجاتال افي إشباعيوميا، وقد أكدت الدراسة على أهمية الروضة 

  

  :)1999(دراسة صاصيال 

  " .في رياض األطفال  فعالية طريقة لعب األدوار في اكتساب خبرات اجتماعية" 

في إكساب خبـرات اجتماعيـة      ) لعب األدوار (هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية طريقة        

طفالً وطفلة، تم اختيـارهم مـن       ) 184(لطفل رياض األطفال، واشتملت عينة الدراسة على        

وأسفرت نتائج الدراسة عـن تفـوق أطفـال المجموعـة           . ة دمشق الرياض الخاصة من مدين   

التجريبية على أطفال المجموعة الضابطة، وتحسناً لدى أطفال المجموعة الضابطة في اكتساب            

خبرات اجتماعية، إال انه تحسن أقل بكثير مما أظهره أطفـال المجموعـة التجريبيـة، كمـا                 

ة على إناث المجموعة نفـسها فـي اكتـسابهم    أظهرت النتائج تفوق ذكور المجموعة التجريبي     

  .الخبرات االجتماعية

  

  ):1995(دراسة عبد الهادي 

 الطفل في رياض األطفـال فـي األردن ومـدى مالئمتهـا              األساسية لخطة تربية   حالمالم " 

   ".الستراتيجيات التربية الحديثة

رياض األطفال فـي     الطفل في     األساسية لخطة تربية   حهدفت الدراسة إلى الكشف عن المالم     

األردن ومدى مالئمتها الستراتيجيات التربية الحديثة، ولتحقيق ذلك اختار عينة تمثل مجموعة            

 مناطق األردن، وطبق عليهم عدة معايير و مقاييس حيث توصل إلى عـدة نتـائج                اضمن ري 

  :كان منها

  .رفينألطفال وتطبيقها من قبل المشرياض ابصة هناك فجوة ما بين المعايير المخت  - أ

يراهـا غيـر مالئمـة       بحيث   ؛ هناك اختالفات في أداء المعلمين في رياض األطفال        - ب

 .معايير التربية الحديثةل

 ال تعد مرحلة رسمية كما هو        في األردن  أن رياض األطفال  وتوصل الباحث إلى      كما -ج

  .الحال في المراحل التعليمية األخرى

  

   :)1993(دراسة حافظ 

ض جوانب النشاط المعرفي والمهـارات االجتماعيـة علـى الـسلوك             لتنمية بع  أثر برنامج " 

   ". التوافقي لدى أطفال ما قبل المدرسة 
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 المطبقة في تنمية بعض جوانـب النـشاط         برنامجال  احد هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر     

مرحلة ما قبل المدرسـة     ، والمهارات االجتماعية على السلوك التوافقي لدى أطفال         المعرفي

  .تدائيةاالب

  ، سنوات) 6-4(زمنية من ، تتراوح أعمارهم ال) طفال وطفلة)80(( وشملت عينة الدراسة

  .تساوى فيها عدد الذكور وعدد اإلناث  طفل)40(وتم تقسيمها إلى مجموعة تجريبية قوامها 

 .اإلناث من) 20(ذكور وال من) 20( طفل مقسمة إلى )40( ضابطة قوامها وأخرى

 استمارة جمع بيانات عن الحالـة  -: استعان الباحث باألدوات التالية   اسةولتحقيق أهداف الدر  

رسـم  (واختبـار   .  إعداد الباحـث      من االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة المصرية    

من إعـداد   ) بطاقة مالحظة (و، )برنامج النشاط المعرفي والمهارات االجتماعية    (و. )الرجل

  .مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية ألطفال )مقياس السلوك التوافقي(و. الباحث

 لـى   وأوضحت نتائج الدراسة تفوق أطفال المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج ع          

، على أبعاد مقياس السلوك التوافقي بعد تطبيق البرنامج مباشـرة           الضابطةأطفال المجموعة   

موعة التجريبية وانتظـامهم    ، وهذا يرجع النخراط المج    وبعد مرور شهر من تنفيذ البرنامج     

ما يحتويه البرنامج من أنشطة ومهارات      ل و ،ببرنامج النشاط المعرفي والمهارات االجتماعية    

 مما يوضح فاعلية البرنامج في تنمية التواصل والتفاعـل االجتمـاعي            ،وممارسات سلوكية 

  .  والسلوك االستقاللي وتأكيد الذات

  

  :)1991(دراسة حسب اهللا 

ج اللعب على بعض جوانب النمو المعرفي لدى عينة من األطفال في عمر سـت               اثر برنام " 

  "سنوات 

هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج للعب اللغوي لدى طفـل الـسادسة، وتكونـت عينـة                 

طفالً وطفلة من تالميذ الصف األول االبتدائي وهم في بداية العام الدراسي            ) 60(الدراسة من   

درسية، ولم يسبق لهم االلتحاق برياض األطفال قبل المدرسة، وقـد           قبل تعرضهم ألي خبرة م    

قسمت العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضـابطة، وكـان مـن أهـم أدوات                

بطارية القدرات اللغوية وبرنامج اللعب اللغوي واللعب التمثيلي، وقد أظهرت نتـائج            : الدراسة

ئية في متوسـطات درجـات أطفـال المجموعـة          الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصا      

التجريبية ومتوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبيـة ومتوسـطات درجـات أطفـال             

المجموعة الضابطة في النمو اللغوي لصالح المجموعة التجريبية، وقـد أوضـحت الدراسـة              

  .أهمية اللعب التمثيلي في تنمية التعبير اللغوي للطفل
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  :)1986(دراسة الطواب 

   ."اثر اللعب التمثيلي في النمو اللغوي لدى أطفال الحضانة " 

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي يؤديه اللعب التمثيلي عند أطفال الروضة فـي النمـو                

اللغوي، والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في مرحلة الروضة من حيث استخدام اللغة              

  .في مواقف مختلفة

طفالً وطفلة بطريقة عشوائية ثم قـام       ) 4(نهج التجريبي، واختار عينة قوامها      واتبع الباحث الم  

 سنوات، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين      4طفلة وتبلغ أعمارهم    ) 20(طفالً و ) 20(بتقسيمها إلى   

أطفال )  10(طفالً بواقع   ) 20(إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتتكون كل مجموعة من         

  .من اإلناثأطفال ) 10(من الذكور و

وقام الباحث بعمل قياس قبلي وذلك عن طريق تسجيل أحاديث األطفال أثناء اللعب الحر لمدة               

دقيقة في البداية ثم تدريب أطفال المجموعة التجريبية على كيفية اللعب التمثيلي في حين              ) 20(

 بعمـل   المجموعة الضابطة تقوم بممارسة أنواع اللعب الحر دون أي توجيه، ثم قام الباحـث             

  .القياس البعدي وذلك بتسجيل كالم األطفال للمجموعتين التجريبية والضابطة

وأشارت النتائج إلى تفوق أطفال المجموعة التجريبية على أطفال المجموعة الـضابطة فـي              

القياس البعدي، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوق البنات في المجموعة التجريبيـة علـى               

  . وعة وذلك من خالل القياس البعديالبنين في نفس المجم

  

  )1986(دراسة قنديل 

  . "متها لخصائص نموهم العقلي والحركياألطفال في دور الحضانة ومدى مالءلعب " 

هدفت الدراسة إلى تجريب فاعلية وحدة تعليمية تستخدم اللعب كوسائل تعليمية فـي تنميـة               

  .ات الحركية والعقلية عند األطفالبعض المهار

) 6-4(طفالً من دور الحضانة تتراوح أعمارهم ما بـين          ) 60( على   ت عينة البحث  واشتمل

 لتكون إحداهما المجموعة التجريبيـة واألخـرى        مجموعتين متكافئتين سنوات توزعوا على    

  للمجموعة التجريبية لمـدة    )األنشطة المقترحة (وتم تطبيق وحدة    تمثل المجموعة الضابطة    

  .)النمو المعرفي(لح المجموعة التجريبية في أسابيع وكانت النتائج لصا )8(

  

   :)1986(دراسة علي 

  "إعداد مقترح لتطوير مناهج مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية في مدينة القاهرة "
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هيئتـه  ، وت من جميـع الجوانـب    تهدف الدراسة إلى النهوض بطفل مرحلة ما قبل المدرسة          

داد برنامج لتطوير مناهج مرحلـة مـا قبـل          ، وذلك من خالل إع    للمراحل التعليمية التالية  

  .رسة االبتدائية في مدينة القاهرة المد

 منهم في    طفالً )60(،   موزعين على ثالث مدارس     طفالً )120( على  الدراسة عينةاشتملت  

 ، في الصف الثاني من مدارس ما قبل المرحلـة االبتدائيـة            منهم  طفالً )60(،  الصف األول 

 األطفال مـع    مالحظة :طفال على نوعين من األساليب هما     ها لأل اعتمدت الباحثة في تقويم   و

قامت الباحثة بتقويم برامج مرحلة مـا       واالختبارات عن طريق الصور،كما و     معلمة الفصل، 

 إلى العاملين   بإعداد إستبانة قدمت  ، وقامت   سنوات في مدينة القاهرة   ) 6-4(من  قبل المدرسة   

 مات التي حصلت عليها من العاملين،      ي ضوء المعلو  فو  ، والمهتمين بمرحلة ما قبل المدرسة    

 .تكونت لديها األسس التي ينبغي توافرها في برامج ما قبل المدرسة 

 ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفـال الـذين           اًفروقوقد توصلت إلى أن هناك      

البعـدي  ، وبين متوسط درجاتهم في االختبـار        في االختبار القبلي  ) روضتي(درسوا وحدة   

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال        عدي، و لصالح أدائهم في االختبار الب    

 في االختبار القبلي، وبين متوسـط درجـاتهم فـي           )صحتي وسالمتي (الذين درسوا وحدة    

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط       صالح أدائهم في االختبار البعدي و     االختبار البعدي ل  

وبـين متوسـط     ،في االختبار القبلـي   ) حديقة الحيوان (ل الذين درسوا وحدة     درجات األطفا 

  .لصالح أدائهم في االختبار البعديدرجاتهم في االختبار البعدي 

  

  :)1985( دراسة كاشف

  ".تأثير اللعب على بعض جوانب النمو عند طفل ما قبل المرحلة االبتدائية " 

 المعرفي عند الطفل في مرحلة مـا         على النمو  هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير اللعب      

  .قبل المدرسة

 تجريبيـة   : مجمـوعتين  توزعـوا علـى    وطفلة وقد    طفالً) 60 (اشتملت عينة البحث على   

  .ء والمستوى االقتصادي واالجتماعي والذكاابطة متجانسة من حيث العمروض

د تبين وجود فـروق     وق، ومقياس من إعدادها   )اللعب الموجه (وقد استخدمت الباحثة برنامج     

، واألحجـام ، واإلشكال، لوانذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال في إدراك األ         

  وذلك في المجموعة   ،لبعدياالعالقات المكانية قبل اللعب وبعده لصالح  القياس          و ،واألوزان

  .التجريبية دون المجموعة الضابطة
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  :)1981(دراسة عبد الرحيم 

 في ضوء األنشطة المنظمة بخطة العمل       ،خصي االجتماعي لطفل الروضة   نمو السلوك الش  " 

   ".بوزارة التربية والتعليم

 مدى اختالف سـرعة نمـو الـسلوك الشخـصي            التعرف على  وترجع أهمية الدراسة إلى   

  . الروضة باختالف القدرات العمريةاالجتماعي لدى أطفال

من الذكور واإلنـاث ينتمـون إلـى         سنوات   )6-3( طفال ما بين     )36( على العينة   اشتملت

 يتشابهون في مـستوى   و)  فوق المتوسط    –منخفض  (اجتماعية متباينة ومستويات اقتصادية   

  .الذكاء

ومقيـاس  ) فـاروق صـادق     ( إعـداد ) ينالند االجتماعي فا(مقياس  وكانت أدوات الدراسة    

عبد السالم  ( إعداد) ير المستوى االقتصادي االجتماعي   دليل لتقد (للذكاء و ) جودانف هارس (

 .)عبد الغفار وإبراهيم قشقوش

  

االقتصادية االجتماعيـة  بالنسبة لعينة األطفال ذوي المستويات     لهذه الدراسة،  وكانت أهم النتائج  

يث الفترة الزمنية األسـرع فـي نمـو         الذكور يختلفون عن اإلناث من ح     المنخفضة ،تبين أن    

 . الشخصيسلوكهم

لمستويات فوق المتوسط فقد توصلت النتائج إلى أن كال مـن           أما بالنسبة لعينة األطفال ذوي ا     

 نمو سلوكهم االجتماعي أسرع     ،كان) 5-4(،  )4-3(تمتد أعمارهم بين    الذكور واإلناث الذين    

 .)6-5(من الذين تمتد أعمارهم بين 

 للتفاوت االجتماعي واالقتصادي أثره الواضح على السلوك الشخص االجتمـاعي            أن كما تبين 

  . لكل من الذكور واإلناثالنسبةب .للفرد
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  :  الدراسات األجنبية2.2.2

  

  ):, Thampson (1997دراسة ثامبسون

متوسط طول مدة الكالم التي يتحدثها الطفل أثناء القيام باألنشطة وأي األنشطة التي تـساعد               " 

  ".على التحدث 

ها الطفـل أثنـاء القيـام       هدفت هذه دراسة إلى بحث متوسط طول مدة الكالم التي يتحـدث           

  : وذلك من خالل ثالث مجاالت وهي ،تشجعهباألنشطة ، وأي األنشطة التي 

، واختيـرت العينـة مـن أطفـال          نشاط اللعب التمثيلي، وتناول وجبة خفيفة      ،النشاط الفني 

  .سنوات) 5.5(طفال وطفلة يبلغ متوسط أعمارهم ) 16(الروضة وكان قوامها 

ات الدراسة والتي تكونت من جهاز تسجيل مـزود بميكروفـون           وقد استخدمت الباحثة أدو   

تحليل (نسخ هذه التسجيالت وتحليلها باستخدام      يحمله كل طفل أثناء ممارسة األنشطة وقد تم         

، وقد أكدت الدراسة على أهمية البيئة التعليمية وتزويدها باألنشطة التي تساعد على             ) التباين

  .ة التحدثالنمو اللغوي للطفل وخاصة في مهار

  

  : Clous)  , 1992(دراسة كالوز 

 . "المعرفية واالجتماعية لألطفال اللعب في سن ما قبل المدرسة وعالقته بتنمية الجوانب" 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اللعب في سن ما قبل المدرسة وعالقتـه بتنميـة الجوانـب                 

نـب المعرفيـة واالجتماعيـة      كما وهدفت إلى تنمية الجوا     .المعرفية واالجتماعية لألطفال  

مدى مشاركة الوالدين في تنميـة الجوانـب المعرفيـة          ألطفال أثناء اللعب وكذلك دراسة      ل

  .واالجتماعية من خالل اللعب

 بمدرسة كنجـارتن بواليـة       فصالً )13( في    طفالً )428(مها  اواستخدمت الدراسة عينة قو   

  .ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية

 إلى نتائج مؤداها أن الجوانب المعرفية واالجتماعية لدى األطفال قد نمت            توصلت الدراسة  -

  .ا كانت عليه قبل إجراء التجربةبصورة واضحة عموتطورت 

 كبيرة في النمو واكتساب بعـض       اً في مشاركة الوالدين اللعب فرص     وا  وجدوان األطفال   

نين فيما يتصل بأنـشطة     ال توجد فروق بين النبات والب     وانه  .المهارات وحلول للمشكالت  

 .اللعب
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  :)Miza، 1990(دراسة ميزا 

 التعليم االجتماعي المعرفي كمدخل للتدريب على المهارات االجتماعية لدى األطفـال    بأسالي" 

  ".ذوي المسويات المنخفضة اجتماعية لدور الحضانة 

في التدريب علـى    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير المستويات المعرفية االجتماعية           

  . المهارات التي تساعد الطفل في عملية التواصل والتفاعل االجتماعي مع أقرانه

وافترضت الدراسة أن برامج التدخل المبكر تساعد الطفل فـي التـدريب علـى المهـارات                

  . االجتماعية

م طفالً من الجنسين تتراوح أعمـاره     ) 123(واشتملت العينة التي استخدمت في الدراسة على        

مجموعـات علـى أسـاس مـستوياتهم        ) 3(سنوات، ومن ثم تم توزيعهم إلى       ) 5-4(ما بين   

تجريبيـة،  : (، ومن ثم تم تقسيم كل مجموعة إلـى        )مرتفعة، متوسطة، منخفضة  : (االجتماعية

القيـادة، إلقـاء    : (، وقام بتدريب أطفال المجموعات التجريبية على مهارات رئيسية        )وضابطة

  .، وعقب ذلك قام بمالحظة أداء األطفال)ات، مساندة األقراناألسئلة، تقديم تعليق

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أطفال المجموعات التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج، تميـزوا             

) 3(بالقدرة على االستفادة من هذه المهارات بعد تطبيق البرنامج والمتابعة التي استمرت مدة              

دريب المبكر في اكتساب الخبرات والمهـارات االجتماعيـة         كما وأكدت على أهمية الت    . أشهر

والمعرفية، هذا ولم تجد الدراسة فروق بين الجنسين بين أطفال ذوي المستويات االجتماعيـة              

  .المختلفة

  

  )Kang Soon , 1988 ( سون  كنجدراسة

األنـشطة   و  التعليميـة  رياض األطفـال   هدفت الدراسة إلى التعرف على أهداف مؤسسات      

استخدم الباحث استبانه اشتملت على مائة سؤال حـول أهـداف           . رامج المستخدمة فيها  والب

رياض األطفال ومجاالت األنشطة المختلفـة العقليـة والحركيـة والعاطفيـة واالنفعاليـة              

إضافة إلى قيام الباحث    ، هذا    وقد وزعت االستبانة على مائتي روضة      ،واالجتماعية واللغوية 

  .واالطالع على األمور عن كثباألطفال  إلى رياض  شخصيةبزيارة

فال تهدف إلى ما يلي متسلسالً مـن        وقد أظهرت الدراسة في مجال األهداف أن رياض األط        

  :الهدف األهم فالمهم

 . لألطفاليتنمية المجال العاطفي واالجتماع1. 

 .هم األساسية لحل مشكالتهمومفاهيم تنمية قدرات األطفال2. 

 .صغاء واالستماع لدى األطفالن اإلتنمية عادات حس3. 

 .رات الحسية والحركية لدى األطفالتنمية القد4. 
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  .تنمية تخيالتهم االيجابية5. 

  

  : Charlesworth ) ،1987(تشارلزوروث دراسة 

الكشف عن الفروق بين الجنسين في التدريب على مهارات التفاعل االجتماعي والـسلوك              "

  ".مدرسة اعة ألطفال مرحلة ما قبل الالتعاوني الموجه في حل مشكالت الجم

  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في التدريب علـى مهـارات التفاعـل           

االجتماعي والسلوك التعاوني الموجه في حل مشكالت الجماعة ألطفال مرحلـة مـا قبـل               

  .ةمدرسال

 من الذكور اإلنـاث      بين كل  ةواعتمدت الدراسة على افتراض مؤداه أنه ال توجد فروق دال         

  .الفروق في أنماط السلوك العدواني رغم وجود هذه ،في السلوك التعاوني أو التنافس

ـ    ثمانين طفال اختيروا عشوائياً    )80(وكانت العينة المستخدمة قوامها       )40(ى  واشتملت عل

 من الذكور كما تم تقسيم األطفال عشوائيا إلى مجموعات صغيرة العـدد             )40(من اإلناث و  

 )10( عشر مجموعات من الـذكور و      )10( الجنس قوام كل منها أربعة أطفال بواقع         حاديةأ

  .عشر مجموعات من اإلناث

ين يعبرون عن الـسلوك     ذواستخدم الباحث أسلوب المالحظة في تحديد شخصية األطفال ال        

التكيفي والعالقات الموجبة بين األقران في حجرة أعدت خصيصا لهذا الغرض لمدة ثالثـة              

 عالقات وصـداقات  ل هذه الجلسات قام األطفال ببناء ومن خال ر بواقع جلستين أسبوعياً   هأش

  .وتفاعالت مثمرة مع األقران

أفالم الكرتون المتحركة وجهاز يساعد في تشغيل الفيلم، والـرد   و ثم قدم الباحث جهاز فيديو    

 المتحركـة مـن     م الكرتون الأفعلى آية أسئلة استفسارية طرحها األطفال عن كيفية تشغيل          

 دقيقة  ة اثنتي عشر  )12(خالل شاشة العرض لمن يرغب في مشاهدة األفالم لمدة ال تتجاوز            

 من  موقفاً) 25( يقيس التفاعل االجتماعي ويحتوي على       اًثم أجرى على المفحوصين اختبار    

  .قرانمواقف التفاعل بين األ

يد مـن األنمـاط الـسلوكية        بين الجنسين في العد    اًوأوضحت  نتائج الدراسة أن هناك فروق      

أن والخصائص الوظيفية في استخدام استراتيجيات مالئمة ألسلوب حل مشكالت الجماعة، و          

  .ن تنافسا أقل كفاءة من الذكوراإلناث كن يظهر

وأشارت النتائج أيضا إلى أن اإلناث يملن إلى استخدام استراتيجيات لفظية أكثر من الذكور              

 وربما ترجـع هـذه      ،ستراتيجيات السلوكية بطريقة أكثر عنفاً     اال مالذين يميلون إلى استخدا   

  .الفروق إلى عمليات التنميط الجنسي لكل من الذكور واإلناث
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  ):2007(،كما ورد في حسونة     Frankel & Move ،1984  ( فرنكل وموفدراسة 

ـ                "  ل مدى فاعلية برنامج للتدريب على مهارات النشاط المعرفي لدى أطفـال مرحلـة مـا قب

    ". المدرسة 

ط تدريب أطفال ما قبل المدرسة على بعض المهارات المتعلقة بالنـشا          : هدفت الدراسة إلى    

  .المعرفي خاصة التذكر واالنتباه

    

 ) 6 - 5 ( من الجنسين تراوحت أعمارهم ما بـين       طفال   )51(وتكونت عينة الدراسة من     

بطة روعي فيها التجانس في     سنوات ، قسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضا        

  .اء والمستوى االجتماعي االقتصاديالذك

 اسـتمارة المـستوى   –مقياس لتقييم قدرة الطفل على التذكر واالنتباه     : واستخدمت الدراسة   

  .نامج المقترحإضافة إلى البر –االجتماعي االقتصادي 

  

  :اسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدر

 المهـارات   من الجنـسين  لمستخدم في إكساب أطفال المجموعة التجريبية       فاعلية البرنامج ا  

حل المـشكالت والتفكيـر     الخاصة باإلدراك المعرفي والقدرة على الفهم و التذكر والحفظ و         

   )2007حسونة ،  ( واالنتباه

  

  :Conger) ، 1198  (ونجركدراسة 

ات االجتماعية لـدى أطفـال      مدى فاعلية أساليب التدخل المبكر في التدريب على المهار         " 

   " .مرحلة ما قبل المدرسة
 

 مدى فاعلية أساليب التدخل المبكـر فـي التـدريب علـى             هدف الدراسة هو التعرف إلى    

  .المهارات االجتماعية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة

االجتماعيـة   إلى تدريب األطفال الذين يعانون مـن اإلحـساس بالعزلـة    ت أيضاً هدفكما و 

 ،قـران والمحيطـين   فق االجتماعي وخاصة مع جماعات األ      التوا لوك االنسحابي وسوء  والس

على المهارات االجتماعية، وكانت العينة المستخدمة في هذه الدراسة تضم مجموعـة مـن              

 اإلناثمن  ) 4(من الذكور،   ) 3(سبعة أطفال من الذكور واإلناث، بواقع        )7(األطفال قوامها   

 التجانس بينهما من حيـث       تحقيق طة مساوية لها في العدد، وتم     كعينة تجريبية وأخرى ضاب   

 وذلك بهـدف تقيـيم البرنـامج        ،الجنسوالمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة     و ،العمر

  .المستخدم في الدراسة
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 يقـيس   اً في ذلك اختبـار     القياسين القبلي والبعدي مستخدمةً    واعتمدت الدراسة على أسلوب   

  .موقفا من مواقف التفاعل في الحياة اليومية) 25 (ي علىتوالتفاعل االجتماعي، يح

وقامت الدراسة بعرض مجموعة من األفالم عن طريق الفيديو موزعة على أربع جلـسات              

عشرين دقيقة كأسـلوب نمـوذجي لوصـف األداء         ) 20(استغرقت الجلسة الواحدة حوالي     

 على كـل مـن التقليـد،         لألطفال ومهام أساليب السلوك االجتماعي التي اشتملت       يالمهار

قران، التعبير اللفظي، السلوك التعاوني، واتضح      االبتسامة، الضحك، حب العطاء، تفاعل األ     

 في السلوك التعاوني وحب العطاء والتعبير اللفظي في المجموعـة            ملحوظاً حسناًاك ت أن هن 

كمـا   .التجريبية التي تعرضت للبرنامج المستخدم وذلك بمقارنتها بالمجموعـة الـضابطة          

 أن هناك عوامل تستثير اإلحساس بالعزلة االجتماعية والـسلوك          نأسفرت نتائج الدراسة ع   

االنسحابي من أهمها عامل اإلحساس بانعدام األهلية والكفاءة االجتماعية وافتقاد المرونة في            

  .التفاعل مع جماعات األقران وعدم الشعور باأللفة والمودة نحوهم

سلوك أطفال المجموعة التجريبية الذين تلقـوا        إلى أن    اسة أيضا كما أشارت نتائج هذه الدر    

 األقران بصورة اكبر     و تفاعلهم مع كل من الوالدين     البرنامج قد اظهروا تحسنا ملحوظا في     

 .من أطفال المجموعة الضابطة الذين لم يتلقوا البرنامج المستخدم

المنسحبين أو المنعزلين يـؤدي     أن التدريب على المهارات االجتماعية بالنسبة لألطفال        كما  

 نقـص   ن والمحيطـين، وأً   األقرانمع   في نمو العالقات والتفاعالت االجتماعية       هاماًدوراً  

 والمحيطـين قـد     المهارات االجتماعية المطلوبة لتكوين عالقات مثمرة وفعالة مع األقران        

 .ة لديهمؤدي إلى زيادة السلوك العدواني وظهور االنطوائية والعزلة االجتماعيي

 االعتبار الدور الذي تؤديه المهارات المستهدفة في        بوجوب األخذ بعين  وقد أوصت الدراسة    

التدريب على المهـارات االجتماعيـة، وضـرورة        عالج بعض االضطرابات السلوكية أو      

  .االهتمام بذلك في األبحاث المستقبلية 

  

  :)Demmers  , 1981(  دراسة ديمرس

  ". المهارات االجتماعية في مرحلة ما قبل المدرسة على طفالاألدريب تمدى فاعلية برنامج ل" 

تدريب أطفال ما قبل المدرسة على بعض المهارات االجتماعية وتعديل          : هدفت الدراسة إلى  

بعض األنماط والممارسات السلوكية لدى األطفال الـذين يعـانون بعـض االضـطرابات              

  .لمدرسيةالسلوكية واالتجاهات الخاطئة نحو البيئة ا

  .اً وإناثاًسنوات ذكور ) 6 – 5(  طفال )18(: وتكونت عينة الدراسة من 

 اسـتمارة للمـستوى     –مقياس للتفاعـل االجتمـاعي      : استخدمت الدراسة األدوات التالية   و

  . إضافة إلى البرنامج المقترح–االجتماعي االقتصادي 
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  : اسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدر

تخدام التدريب على المهارات االجتماعية في تعديل بعض األسـاليب واألنمـاط            فاعلية اس  -

  . يعانون بعض االضطرابات السلوكيةالسلوكية لدى األطفال الذين

لواجبـات  لقيـام بـبعض ا    ل، وتحفيز األطفال    رنامج في تحسين األداء األكاديمي    فاعلية الب  -

 .المدرسية

 .لدى األطفال كاالعتماد علـى الـنفس      ية  فاعلية البرنامج في تكوين بعض سمات الشخص       -

   )2007حسونة ، (

  

  ) :Factor 1980 , ( دراسة فاكتور 

فاعلية برنامج تدريبي الكتساب بعض المهارات االجتماعية ألطفـال مرحلـة مـا قبـل               " 

  . "المدرسة 
 

عية هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي الكتساب بعض المهارات االجتما           

  .فال مرحلة ما قبل المدرسةألط

 طفال مـن    20وكانت العينة المستخدمة في هذه الدراسة تضم مجموعة من األطفال قوامها            

، جـرى تقـسيمها إلـى       سـنوات ) 6-4(ارهم الزمنية ما بين      تتراوح أعم  واإلناثالذكور  

، وروعي التجانس بين أطفال المجمـوعتين       ا تجريبية واألخرى ضابطة   مجموعتين إحداهم 

التفاعـل االجتمـاعي    ، مستوى   توى االقتصادي واالجتماعي لألسرة   ، المس السن، الذكاء في  

  . لهذا الغرض خصيصاًت أعدباستخدام إستبانة

واستخدم أسلوب القياسين القبلي والبعدي وتم تطبيق مقياس اسـتانفورد بينيـه واسـتمارة              

 25، ويحتـوي علـى      ة التفاعل االجتماعي  انجتماعي االقتصادي لألسرة، وإستب   الوضع اال 

  . )أودن واشر(موقفا من مواقف التفاعل االجتماعي ضمن مواقف الحياة اليومية ، وبرنامج 

قـف  اوتوصل إلى نتائج تدعم إمكانية استخدام التدريب على المهارات االجتماعية فـي مو            

  . وميةالحياة الي

  

   ):Gresham 1980 , (دراسة جريشهام 

اذج التدريب على المهارات االجتماعية وتعديل الـسلوك لطفـل          ردود األفعال االيجابية كنم   " 

 . "مرحلة ما قبل المدرسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ردود األفعال االيجابية كنماذج التـدريب علـى المهـارات               

  .االجتماعية وتعديل السلوك لطفل مرحلة ما قبل المدرسة
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تتـراوح أعمـارهم      من الجنـسين    وعشرين طفالً  ٍةأربع) 24(على  ت عينة الدراسة    اشتمل

سنوات، جرى تقسيمها بالتساوي إلى مجموعتين إحـداهما تجريبيـة          ) 5-3(الزمنية ما بين    

 والجـنس  الـسن    :من حيـث  واألخرى ضابطة، وروعي التجانس بين أطفال المجموعتين        

  .مستوى التفاعل االجتماعيو والمستوى االجتماعي لألسرة

مائة وعـشرين   ) 120(فالم عن طريق الفيديو استغرقت      وتم القيام بعرض مجموعة من األ     

 ركزت علـى بعـض اسـتراتيجيات الـسلوك          ، موزعة على أربع جلسات منفصلة     ،دقيقة

  .اللعب الحرو قران في بيئات متباينةالتفاعل مع األو واالبتسام  وكالمبادأةاالجتماعي

مشاهدة الفيلم وتـأثر    واتضح من نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة ودالة بين كل من مدة             

ز  كما اتضح أيـضا بـرو      األطفال بما يعرض عليهم من مفاهيم اجتماعية ونماذج سلوكية،        

قـران وخاصـة     األ سلوك المبادأة من حيث ردود األفعال التبادلية في المواقف التفاعلية مع          

نظـر  ية كـان ي   بكما ولوحظ أن األفعال السل    فيما يتعلق بأسلوب حل المشكالت االجتماعية،       

  . مضادة للمجتمعتأطفال عينة الدراسة كنماذج واستراتيجياإليها من قبل 

 أن ردود األفعال االيجابية يمكن أن تشكل النماذج واألسـاليب           خرج البحث بنتيجة مؤداها   و

 في تعديل سلوك طفل مرحلـة       ضمن السياق االجتماعي وتساهم   السلوكية السوية التي تدخل     

  .ما قبل المدرسة
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  :التعليق على الدراسات السابقة 3.2 
  :من حيث الهدف: أوال

هدفت مجموعة من الدراسات إلى التعرف على إسهامات األنشطة التربوية برياض األطفـال             

، ودراسـة   )2000(، ودراسـة رضـوان      )2005(في تنمية طفل الروضة مثل دراسة حسن        

kangsoon)1988( ودراسة كالوز ،)1992.(  

عة األخرى من الدراسات فكانت عن فاعليـة برنـامج مقتـرح فـي المهـارات                أما المجمو 

، امـين   )2005(، الرقاد   )2007(االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة، مثل دراسة مومني          

، عبد الـرحيم    )1993(، حافظ   )1999(، صاصيال   )2001(، النجار   )2002(، حكيم   )2004(

، كـين   )1980(، جريـشهام    )1980(كتور  ، فا )1981(، ديمرس   )1985(، كاشف   )1981(

  ).1990(، ميزا )1987(، تشارلز )1981(

،و قنديل  )2005(،و خضير   )2005(، والقضاة   )2005(،والهولي وآخرون   )2006(أما ثابت   

، فقد تناولوا مدى فعالية برنامج تدريبي أو مقترح في تنمية           )1984(، وفرنكل وموف    )1986(

  .لروضةالجوانب المعرفية لدى أطفال ا

وهناك دراسات تناولت النمو اللغوي عند طفل ما قبل المدرسـة مثـل دراسـة حـسب اهللا                  

  ).1997(، ثامبسون )1986(، الطواب )1991(

والدراسة الحالية كان هدفها الكشف عن دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في ريـاض              

  . لدى طفل ما قبل المدرسةاألطفال في تحقيق النمو السليم، لغوياً واجتماعياً ومعرفباً

  

   -:من حيث العينة: ثانيا

  : فيما يتعلق بالفئة المستهدفة-أ

معظم الدراسات التي جاءت في الدراسة الحالية أجريت على أطفال روضة ما قبل المدرسة ما               

تناولت أطفال الصف األول االبتدائي وهم فـي بدايـة العـام            ) 1991(عدا دراسة حسب اهللا     

  .تعرضهم إلى أي خبرة مدرسيةالدراسي قبل 

 :فيما يتعلق بحجم العينة - ت

  .طفالً ) 428_20( امتد عدد العينة في الدراسات التي وردت في الدراسة الحالية ما بين 

  

ما قبـل   (طفالً وطفلة من أطفال الروضة      ) 20( أما الدراسة الحالية أجريت على عينة قوامها        

  ).المدرسة
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  :من حيث األدوات: ثالثا

 الدراسات التي جاءت في الدراسة الحالية قدمت برنـامج مقتـرح للمهـارة المطلوبـة                معظم

  .ومقياس النمو المناسب لها

، طبقت مقياس النمو لطفل ما قبل المدرسة ليبني تأثير األنـشطة  )2005(ما عدا دراسة حسن    

  .التربوية التي تستخدم في الروضة على نمو الطفل 

ارية اختبار لطفل ما قبل المدرسة مع المالحظة من قبل الباحثة           والدراسة الحالية استخدمت بط   

لتطبيق األنشطة ودورها في تنمية مظاهر النمو المعرفي واالجتماعي واللغوي لـدى أطفـال              

  .الروضة

  

  :من حيث النتائج: رابعا

افادت معظم نتائج الدراسات السابقة عن اثر البرامج التدريبية في تنمية بعض جوانب النمـو               

  ).المعرفي واللغوي واالجتماعي(

 فبعض الدراسات بينت أهمية تلقي التدريب في تنمية المهارات االجتماعية، وأهميـة تنـوع              

، )2004(، أمـين    )2005(، الرقاد )2007(مثل دراسة مومني    . األنشطة في النمو االجتماعي   

، )1981(، ديمرس   )1981(، عبد الرحيم    )1993(، حافظ   )1999(، صاصيال   )2002(حكيم  

  ).1987(، تشارلز )1981(، كين )1980(، جريشهام )1980(فاكتور 

وأكدت الدراسات األخرى على أهمية األنشطة والبرامج في الجانب المعرفي مثل دراسة ثابت             

، )1985(، كاشـف    )1986(، قنـديل    )2005(، خضير   )2005(، الهولي وآخرون    )2006(

  ).1990(، ميزا )1984(فرنكل وموف 

أكدت هذه الدراسات على    ) 1997(، ثامبسون   )1986(، الطواب   )1991(سة حسب اهللا    أما درا 

  .أهمية البيئة التعليمية وتزويدها باألنشطة التي تساعد على النمو اللغوي للطفل

وهناك دراسات بينت أهمية األنشطة التربوية برياض األطفال في تنمية طفل الروضـة مثـل               

  ).1988(، ودراسة كنج سون )2000(ن ، ودراسة رضوا)2005(دراسة حسن 
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  الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة و اإلجراءات

هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتهـا، واألدوات المـستخدمة فيهـا،             يتناول  

 الدراسة، وكيفيـة سـير      وإجراءات الصدق والثبات، واإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتنفيذ        

الدراسة، كما ويشمل وصفا للطرق اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات، واسـتخراج             

  .  النتائج

   منهج الدراسة 1.3

، ألنه المنهج المناسب في مثل هذه الدراسات التربوية         الشبه تجريبي استخدمت الباحثة المنهج    

لتربوية المستخدمة فـي تنميـة مظـاهر النمـو     والنفسية، وذلك لمعرفة دور بعض األنشطة ا  

  . المعرفي واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم

  

  : مجتمع الدراسة 2.3

تكون مجتمع الدراسة من األطفال الملتحقين برياض األطفال، والمسجلين لدى مديرية التربيـة          

 وطالبة، موزعين علـى اخـتالف       اًالبط) 62(، والبالغ عددهم    )2009/(2008والتعليم للعام   

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس) 3.1(ويمثل جدول . الجنس

  

  . يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس: 3.1جدول  

  
  الطالب

  إناث  ذكور

  مجموعال

30 32  62  

 
  :عينة الدراسة 3.3

ياض األطفال في محافظة بيت لحـم،        وطالبة من طلبة ر    اًطالب) 20(تكونت عينة الدراسة من     

يبـين  ) 2.3(رقـم    ، والجدول  من المجتمع الكلي للدراسة    القصدية تم اختيارهم بطريقة العينة   

توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الجنس، وترتيب الطالب بين إخوانه، وعـدد أيـام غيـاب                

  . الطفل
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  .   وعدد أيام غياب الطفل،راد العينة وفقا لمتغيرات الجنس يبين توزيع أف2.3جدول 

  
  المجموع  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس 40.0 8  ذكر

 60.0 12  أنثى

20 

 20.0 4   أيام5 - 1بين 

 50.0 10   أيام10 – 6بين 

  عدد أيام غياب الطفل

 30.0 6   يوما16ً – 11بين 

20 

 
  : أدوات الدراسة 4.3

خدمت الباحثة بطارية اختبارات لبعض جوانـب النمـو ألطفـال           لتحقيق أهداف الدراسة است   

، وقد تم إجراء بعض التعديالت عليهـا        )1999(هدى قناوي وعادل محمد   الروضة، من إعداد    

  . لتتناسب مع البيئة الفلسطينية، بحيث تكونت األداة من األقسام التالية 

  

  : البيانات األولية 1.4.3 

 وعـدد أيـام     الجنس، :( الخاصة بكل طالب من حيث     ةرافيللحصول على المعلومات الديموغ   

  ). غياب الطفل

  

  : بطارية اختبارات لبعض جوانب النمو ألطفال الروضة 2.4.3

بعد اإلطالع على المقاييس، والدراسات السابقة، واألدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسـة            

و المعرفي واالجتمـاعي لـدى      دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النم        (

عبـارة  ) 62(، قامت الباحثة بتطوير إستبانة مكونة من        )أطفال الروضة في محافظة بيت لحم     

  :  هيبصورتها النهائية، تقيس ثالثة أبعاد

  

  ).21 إلى 1(النمو المعرفي من  .    1

  ).41 إلى 22(النمو اللغوي، وتضم العبارات من  .    2
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   ).62 إلى 42(ضم العبارات من ، وتالنمو االجتماعي. 3

  

   :البطاريةتصحيح 

وقد أعطيـت   ) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا    (استخدمت الباحثة مقياس ليكرات الخماسي    

، ونـادرا   ) درجـات  3(،  وأحيانـا     ) درجـات  4(، وغالبـا    ) درجات 5(دائما،  (اإلجابة  

 علـى جميـع بنـود أداة        وقد طبق هذا السلم الخماسي    ). درجة واحدة (، وأبدا   )درجتين(

باعتبارها عبارات سالبة، فقد    ) 124،  114،  108،  21،  10(الدراسة، أما العبارات التالية   

 3(، أحيانـا    )درجتـين (، غالبـا    )درجة واحـدة  (تم عكس الدرجات بحيث أخذت دائما       

للتعرف إلى تقـديرات أفـراد العينـة،         و ). درجات 5(، أبدا   ) درجات 4(، نادرا   )درجات

ر بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي،              وتحديد دو 

واالجتماعي، لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم، وفق قيمة المتوسط الحسابي تـم              

  : اعتماد المقياس التالي

  ).5 -3.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح من :  درجة عالية-1

  ).3.49 -2.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: ة درجة متوسط-2

  ).2.49-1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين :  درجة منخفضة-3

 
  :  صدق أداة الدراسة2.4.3.1

 مـن ذوي الخبـرة                محكمـين  )7(للتأكد من صدق البطارية قامت الباحثة بعرضـها علـى           

ية وعلم النفس، من أساتذة الجامعات ، وبعد جمع البطاريات من           واالختصاص في مجال الترب   

، وفقا لـرأي    إجراء التغييرات الالزمة من تعديل للعبارات أو حذف       المحكمين، قامت الباحثة ب   

من إجماع المحكمين  فأكثر لإلبقاء على الفقـرات، أو          %) 80(المحكمين، وقد اعتمدت نسبة     

بدال من  ) 62(إلضافة، والتعديل ،أصبح عدد فقرات األداة       حذفها، أو تعديلها، وبعد الحذف، وا     

   . بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر، إذ تم حذف)يوضح ذلك) 2،3(ملحق رقم(، )65(

  :التي تم حذفها تبعا لجوانب النمو هيالفقرات 

  ).20: (النمو االجتماعي

 ). 23(، )13: (النمو المعرفي

  :    هيوالفقرات التي تم تعديلها 

  ).21(،)14(،)12(،)10(،)9(،) 6: (النمو االجتماعي

  ).19(،)16(،)15(،)14(،)10(،)8(،)6(،)5(،) 3(،) 2: (النمو اللغوي
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  ).21(،)20(،)18(،)16(،)14(،)13(،)12(،)10(،)5(،)3(،)2(،)1: (النمو المعرفي

  

  :  ثبات أداة الدراسة2.2.4.3

  

  :ات األداة، استخدمت الباحثة طريقةللتأكد من ثب

  

   معادلة كرونباخ ألفا 

تم التحقق من ثبات األداة بفحص االتساق الداخلي لفقرات األداة بحـساب معامـل كرونبـاخ                

 الثبات علـى مختلـف    عينة الدراسة الكلية حيث بلغت قيمةعلى)  Cronbach Alpha(ألفا

  ).3.3( كما هو مشار إليه في الجدول األبعاد

  

  .قبل التطبيق وبعده )  Cronbach Alpha(معامل كرونباخ ألفا: 3.3جدول 

  
كرونباخ معامل   قبل التطبيق 

  ألفا

  معامل   بعد التطبيق

  كرونباخ ألفا

  0.94 النمو المعرفي   0.95 النمو المعرفي 

 0.96 النمو اللغوي   0.96 النمو اللغوي 

 0.81 النمو االجتماعي  0.84 النمو االجتماعي

  

 أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية وتفي بأغراض         )3.3(تظهر النتائج الوادرة في الجدول      

 حيـث   ألبعاد األداة قبل التطبيق    بحساب ثبات االتساق الداخلي      ةالباحثت  فقد قام  .الدراسة

 لمظهـر   )96%( لمظهر النمو المعرفي، وبلغـت       )95%(بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا    

بلغـت قيمـة معامـل       بينمـا    . لمظهر النمور االجتماعي،   )84% (اللغوي النمو، وكانت  

 لمظهر  )96%( لمظهر النمو المعرفي، وبلغت      )94% (ألبعاد األداة بعد التطبيق   كرونباخ  

 عاليةوبذلك تتمتع األداة بدرجة       لمظهر النمو االجتماعي،   )81% (النمو اللغوي ، وكانت   

  .من الثبات
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  : متغيرات الدراسة 5.3

  

  : المتغيرات المستقلة 1.5.3

  .د أيام غياب الطفل وعدالجنس،

  :المتغيرات التابعة 2.5.3

  .لنمو المعرفي واللغوي واالجتماعيمظاهر ا

  

  :  إجراءات الدراسة6.3

  

  : تباع الخطوات اآلتية في تطبيق إجراءات الدراسة الحاليةتم إ

 بعد أن تم تعديل أداة الدراسة، وعرضها على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، تم               -1

التربية والتعليم في محافظـة      خطاب رسمي موجه من جامعة القدس إلى مدير          الحصول على 

  .من أجل إجراء الدراسة الحاليةتسهيل مهمة الباحثة لمن خالله بيت لحم 

لباحثـة إلـى     توجهـت ا   ، بعد موافقة إدارة التعليم على الكتاب الموجه من جامعة القدس          -2

 طفال  )62(ف حصر مجتمع الدراسة وهو      مسؤولة رياض األطفال في محافظة بيت لحم؛ بهد       

  .   2007-2008 للعامفي روضة بيت لحم الحكومية و المسجلين من الجنسين

  . من مجتمع الدراسة طفال وطفلة20مت الباحثة باختيار عينة قصدية تتكون من  قا-3

يـت   أطفال بة روضة /توجهت الباحثة إلى مدير   وثباتها،   بعد التأكد من صدق أداة الدراسة        -4

أعطاء بطاريات االختبار للمعلمة المشرفة على شعبة        بيت لحم، بهدف     مدينة في   لحم الحكومية 

    .عينة الدراسة لتعبئتها قبل أعطاء األنشطة

  . بشكل دوري ومتابعة األنشطة المعطاة لهم أفراد عينة الدراسة بمتابعة قامت الباحثة-5

 أشهر تقريبا وتطبيق األنشطة على األطفال       )4( عند انتهاء الفصل الدراسي األول أي بعد         -6

  .، تم تعبئة بطارية االختبار ألطفال عينة الدراسة ) )4( ملحق رقم(

  .  متسلسلة وإعدادها إلدخالها للحاسوب الصالحة أرقاماً تم إعطاء بطاريات االختبار-7

م االجتماعيـة    بوساطة الرزمة اإلحصائية للعلـو      ثم قامت الباحثة بتفريغ بطارية االختبار      -8

)SPSS (لتحليل البيانات واستخراج النتائج   .  
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  :  المعالجة اإلحصائية7.3

  

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئويـة والمتوسـطات            

الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات، وقد فحصت فرضيات الدراسة عنـد مـستوى            

 one – way( وتحليل التباين األحادي : باستخدام االختبارات اإلحصائية،) ≥ 0.05(الداللة 

ANOVA(، اختبارو)(للعينات المترابطة) ت (Paired Samples Test،   ومعامـل الثبـات 

،  وذلك باستخدام الحاسـوب  )Cronbach Alpha(عن طريق احتساب معامل كرونباخ ألفا 

  ).SPSS(ة للعلوم االجتماعية وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائي
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  الفصل الرابع

  

  نتائج ال

يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابـة عـن تـساؤالت               

  . ومناقشتهافرضياتاللتحقق من صحة االدراسة و

  

  :نتائج الدراسة 1.4

  

  :نتائج السؤال األول 1.1.4 

ض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي              بع  تأثير ما درجة 

  .واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق

 واالنحرافات المعياريـة    ، استخرجت المتوسطات الحسابية   األوللإلجابة عن سؤال الدراسة     

 النمـو المعرفـي واللغـوي       بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر       لدرجة  

وذلك كما هو واضـح     ،  واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق         

  ).1.4(في الجدول رقم

  

لدرجة بعض األنشطة في تنمية     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : )1.4(جدول  

  .مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي قبل التطبيق

  
المتوسط   العدد  ظاهرالم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 مرتفعة 0.88 3.52 20 النمو اللغوي

 متوسطة 0.55 3.24 20  النمو االجتماعي

 متوسطة 0.77 3.05 20  النمو المعرفي

 متوسطة 0.70 3.27 20 الدرجة الكلية

  

 محافظة بيت لحـم      أطفال الروضة في   لدىأن درجة مظاهر النمو     ) 1.4(يتضح من الجدول  

قبل التطبيق كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجـة الكليـة               

كما تظهر النتائج أن مظهر النمـو اللغـوي      ). 0.70(مع انحراف معياري    ) 3.27لإلستبانة  

 بذلك عن   معبراً) 3.52(كان أكثر المظاهر أهمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المظهر           
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، معبراً  )3.05( بمتوسط حسابي قدره  ودرجة مرتفعة، بينما كان مظهر النمو المعرفي اقلها         

  . بذلك عن درجة متوسطة
 

  :نتائج السؤال الثاني 2.1.4

دور   متوسـطات  بين) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      هل  

مو المعرفي واللغوي واالجتماعي    بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر الن       

، وعـدد أيـام غيـاب       الجنس (لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات        

  .قبل التطبيق) الطفل

  

  : وفيما يلي نتائج فحصها)2-1(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  

  : نتائج الفرضية األولى1.2.1.4

دور   متوسـطات  بين) α) ≥0.05  الداللة مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ال  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  .الجنس قبل التطبيقلدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

واضح في   كما هو    ،)t-test ( ت  اختبار  الباحثة من صحة الفرضية األولى استخدمت    للتحقق  

  .)2.4(الجدول رقم 

  

دور الكلية لواقـع     المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : )2.4(جدول  

  .الجنس قبل التطبيقبعض األنشطة التربوية تبعا لمتغير 

  
المتوسط   العدد  الجنس  المظهر

  الحسابي

راف  االنح

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

النمو  1.13 2.81 8 ذآر

 0.38 3.21 12 أنثى  المعرفي

-1.128 18 0.274 

  النمو اللغوي 1.27 3.23 8 ذآر

 0.47 3.72 12 أنثى

-1.235 18 0.233 

النمو  0.67 2.90 8 ذآر

 0.31 3.46 12 أنثى  االجتماعي

-2.522 18 0.021* 

 الدرجة الكلية 1.00 2.97 8 ذآر

 0.33 3.46 12 أنثى

-1.557 18 0.137 
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  فـي  )0.05≤ (α فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         وجود )2.4(من الجدول   يتبين  

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو االجتماعي لـدى             متوسطات

 الجنس قبل التطبيق، حيث كانـت هـذه       أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير         

لصالح اإلناث، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول الـسابق،             الفروق  

وبلـغ المتوسـط    ) 2.90(حيث بلغ المتوسط الحسابي على مظهر النمو االجتماعي للذكور          

ـ بينما تبين عـدم     . )3.46(الحسابي على الدرجة الكلية لإلناث       فـروق ذات داللـة     د  ووج

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة      متوسطات  في )α) ≥0.05إحصائية عند المستوى    

في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي، وكذلك على الدرجة الكلية للمظاهر، حيـث بلـغ               

وبلغ المتوسط الحسابي على الدرجـة      ) 2.97(المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للذكور       

 إلى رفض    الدرجة الكلية، فان هذا يدعو      في  لعدم وجود فروق   ، وتبعاً )3.46(الكلية لإلناث   

  .الفرضية الصفرية

  

  :الثانية نتائج الفرضية  2.2.1.4

  

دور   متوسـطات  بين) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  .عدد أيام غياب الطفل قبل التطبيقضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير لدى أطفال الرو

دور  ل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم استخراج من صحة الفرضية    للتحقق  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  ).3.4(ضح في الجدول  وذلك كما هو والدى أطفال الروضة،

  

  

لدور بعض األنشطة    واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : )3.4(جدول

  .التربوية
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المتوسط   العدد  غياب الطفل  المظاهر
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.33 3.34 4   أيام5 - 1بين 
 0.74 2.67 10   أيام10 – 6بين 

 النمو المعرفي
 

 0.79 3.48 6   يوم16 – 11 بين 
 0.49 3.70 4   أيام5 - 1بين 
 0.97 3.16 10   أيام10 – 6بين 

 النمو اللغوي

 0.74 4.01 6   يوم16 – 11بين 
 0.45 3.48 4   أيام5 - 1بين 
 0.64 3.06 10   أيام10 – 6بين 

 النمو االجتماعي

 0.38 3.38 6   يوم16 – 11بين 
 0.36 3.50 4   أيام5 - 1بين 
 0.76 2.96 10   أيام10 – 6بين 

 الدرجة الكلية

 0.62 3.62 6   يوم16 – 11بين 
  

دور بعـض األنـشطة التربويـة       متوسطات  وجود تقارب بين    ) 3.4(يتضح من الجدول    

المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في            

لفحص الفرضـية تـم     و. دد أيام غياب الطفل قبل التطبيق     عتبعا لمتغير    محافظة بيت لحم  

  .)4.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 

  

 One Way Analysis of( نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     : )4.4 (دولج

Variance (دور بعض األنشطة التربوية في للفروق.  
  األبعاد
 

 مجموع مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1.438 2 2.877 بين المجموعات

  4970. 17  8.452 داخل المجموعات
 النمو المعرفي

 

  19 11.328 المجموع

2.893 
 
 

0.083 
 
 

 1.434 2 2.869 بين المجموعات

  7120.  17 12.104 مجموعاتداخل ال
 النمو اللغوي

  19 14.972 المجموع

2.015 
 
 

0.164 
 
 

 0.341 2 0.682 بين المجموعات

  3030. 17 5.154 داخل المجموعات
 النمو االجتماعي

  19 5.836 المجموع

1.125 
 
 

0.348 
 
 

 0.949 2 1.899 بين المجموعات

 0.445 17 7.565 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

  19 9.464 المجموع

2.134 
 
 

0.149 
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 )0.05≤ (α انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4.4(يتضح من الجدول 

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي متوسطات في 

اب عدد أيام غيتبعا لمتغير  واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم

  .إلى قبول الفرضية على هذه المظاهر ، وهذا يدعوالطفل قبل التطبيق

  

  :نتائج السؤال الثالث3.1.4 

 بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي               تأثير ما درجة 

  .واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم بعد التطبيق

 واالنحرافات المعياريـة    ، استخرجت المتوسطات الحسابية   الثالثسة  لإلجابة عن سؤال الدرا   

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي              لدرجة  

وذلك كما هو واضـح     ،  واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم بعد التطبيق         

  ).5.4(في الجدول رقم

  

بعض األنشطة في تنميـة     لدرجة  ابية واالنحرافات المعيارية    المتوسطات الحس : )5.4(جدول

  .مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي بعد التطبيق

  
المتوسط   العدد  المظاهر

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 مرتفعة 0.78 4.51 20 النمو اللغوي

 مرتفعة 0.77 4.00 20 النمو المعرفي

 مرتفعة 0.53 4.00 20 النمو االجتماعي

 مرتفعة 0.66 4.17 20 الدرجة الكلية

  

 أطفال الروضة في محافظة بيت لحـم        لدىأن درجة مظاهر النمو     ) 5.4(يتضح من الجدول  

 كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجـة الكليـة              بعد التطبيق 

نتائج أن مظهر النمو اللغـوي      كما تظهر ال  ). 0.66(مع انحراف معياري    ) 4.17(لإلستبانة  

معبـرا بـذلك   ) 4.451(كان أكثر المظاهر أهمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المظهر  

، )4.000(عن درجة مرتفعة، بينما كان مظهر النمو االجتماعي اقلها بمتوسط حسابي قـدره            

  . معبرا بذلك عن درجة مرتفعة أيضا
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  :ائج السؤال الرابعنت4.1.4 

دور   متوسطات بين)α) ≥0.05  الداللةوق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد فرهل 

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي 

الجنس وترتيب الطالب بين  (لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات

  .طبيقبعد الت) إخوانه ، وعدد أيام غياب الطفل

  .) 4-5(عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية وانبثق 

  

  :لثالثةالفرضية انتائج 1.4.1.4

دور   متوسـطات  بين) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  .الجنس بعد التطبيق محافظة بيت لحم تعزى لمتغير لدى أطفال الروضة في

  

 كما هو واضح في     ،)t-test ( ت  اختبار  الباحثة من صحة الفرضية األولى استخدمت    للتحقق  

  )6.4(الجدول رقم 

  

الكليـة لدرجـة     المتوسطات الحسابية     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : ) 6.4(جدول

  .التطبيقبعد الجنس غير بعض األنشطة التربوية تبعا لمتدور 

  
المتوسط   العدد  الجنس  المظهر

  الحسابي

راف  االنح

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  النمو المعرفي 1.08 3.62 8 ذآر

 0.30 4.26 12 أنثى

-1.953 18 0.067 

  النمو اللغوي 1.05 4.14 8 ذآر

 0.43 4.75 12 أنثى

-1.816 18 0.086 

النمو  0.65 3.79 8 ذآر

 0.40 4.14 12 أنثى  االجتماعي

-1.483 18 0.155 

 الدرجة الكلية 0.91 3.85 8 ذآر

 0.33 4.38 12 أنثى

-1.870 18 0.078 
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  :النتائج 

 )0.05≤ (α فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          عدم وجود  )6.4(من الجدول   يتبين  

نشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو االجتمـاعي         دور بعض األ   متوسطات بين

تبعا لعدم جود   ، و التطبيق بعدالجنس  لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير          

 إلى قبول الفرضية الصفرية على مظاهر النمو المعرفي والنمو اللغوي           فروق فان هذا يدعو   

  .والنمو االجتماعي

  
 

  :ية الرابعة نتائج الفرض3.4.1.4

  

دور   متوسـطات  فـي ) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  .عدد أيام غياب الطفل بعد التطبيقلدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

  

ـ   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم استخراج  صحة الفرضية    منللتحقق   دور  ل

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتمـاعي            

  ).7.4( وذلك كما هو واضح في الجدول لدى أطفال الروضة،

لدور بعض األنـشطة    معيارية   واالنحرافات ال  ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : )7.4(جدول

  .التربوية

  
عدد   عدد أيام غياب الطفل  المظاهر

  األطفال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.84 4.45 4   أيام5 - 1بين 
 0.93 3.70 10   أيام10 – 6بين 

 النمو المعرفي
 
 

 
 0.51 4.22 6   يوم16 – 11بين 

 0.15 4.92 4   أيام5 - 1بين 
 0.94 4.20 10   أيام10 – 6بين 

 النمو اللغوي

 0.56 4.75 6   يوم16 – 11بين 
 0.37 4.26 4   أيام5 - 1بين 
 0.63 3.86 10   أيام10 – 6بين 

 النمو االجتماعي

 0.39 4.07 6   يوم16 – 11بين 
 0.10 4.54 4   أيام5 - 1بين 
 0.81 3.91 10   أيام10 – 6بين 

 الدرجة الكلية

 0.46 4.34 6  م يو16 – 11بين 
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  :النتائج

دور بعـض األنـشطة التربويـة       متوسطات  وجود تقارب بين    ) 7.4(يتضح من الجدول    

المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في            

  .التطبيقبعد عدد أيام غياب الطفل تبعا لمتغير  محافظة بيت لحم

  

الجـدول  اج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد فـي           لفحص الفرضية تم استخر    و

)8.4(.  

  

 One Way Analysis of( نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     : ) 8.4 (دولج

Variance (دور بعض األنشطة التربوية في للفروق.  

  

  
  األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 بةالمحسو

الداللة 

 اإلحصائية

 0.992 2 1.985 بين المجموعات

  5470. 17  9.292 داخل المجموعات
 النمو المعرفي

 

  19 11.277 المجموع

1.815 
 
 

0.193 
 
 

 1.010 2 2.020 بين المجموعات

  5700.  17 9.690 داخل المجموعات
 النمو اللغوي

  19 11.709 المجموع

1.772 
 
 

0.200 
 
 

 0.251 2 0.502 بين المجموعات

  2870. 17 4.874 داخل المجموعات
 نمو االجتماعيال

  19 5.375 المجموع

0.875 
 
 

0.435 
 
 

 0.686 2 1.372 بين المجموعات

  4130. 17 7.027 داخل المجموعات
  الدرجة 

  19 8.399 المجموع

1.660 
 
 

0.220 
 
 

  

 )0.05≤ (αد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  انه ال توج)8.4(يتضح من الجدول 

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي متوسطات في 
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عدد أيام غياب  لمتغير تبعاً واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم

  . المظاهر إلى قبول الفرضية على هذه، وهذا يدعوالتطبيقبعد الطفل 

  

  :السؤال الخامسنتائج 5.1.4   

متوسـطات  ال بـين  )α) ≥0.05  الداللـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       هل

لدور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي              الحسابية  

  .هدوبع واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق

  ).الخامسة(وانبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية 

  

  :خامسة الفرضية ال نتائج1.5.1.4

متوسـطات  ال بـين  )α) ≥0.05  الداللـة  ات داللة إحصائية عند مستوى    وتوجد فروق ذ    ال

لدور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي              الحسابية  

  .طفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل وبعد التطبيقواللغوي واالجتماعي لدى أ

  

  

 Paired Samples Test) (للعينات المترابطة ) ت(لفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار

  .)9.4(الجدول كما هو وارد في 
 
بـين    Paired Samples Test) (للعينـات المترابطـة  ) ت(نتـائج اختبـار   )9.4(ول جد

  .ية للقبلي والبعدي لتطبيق بعض األنشطةالكلالمتوسطات الحسابية 
المتوسط   األبعاد  المظاهر

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ح -د قيمة ت الداللة  

 اإلحصائية

النمو  0.77 3.05 دور األنشطة التربوية قبل التطبيق

بعد التطبيق دور األنشطة التربوية المعرفي  4.00 0.77 

-10.269 19 0.000** 

النمو  0.88 3.52 دور األنشطة التربوية قبل التطبيق

بعد التطبيق دور األنشطة التربوية  اللغوي  4.51 0.78 

-11.433 19 0.000** 

النمو  0.55 3.24 دور األنشطة التربوية قبل التطبيق

بعد التطبيق دور األنشطة التربوية االجتماعي  4.00 0.53 

-8.065 19 0.000** 

األنشطة التربوية قبل التطبيقدور  الدرجة الكلية 0.70 3.27 

بعد التطبيق دور األنشطة التربوية  4.17 0.66 

-13.001 19 0.000** 
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ما بـين    )0.05≤ (α ذات داللة إحصائية عند المستوى       فروق وجود )9.4(من الجدول   يتبين  

ي واالجتماعي  دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغو          

وذلك كمـا    لصالح بعد التطبيق،     ه قبل التطبيق وبعد   لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم      

، حيث بلغ المتوسط الحـسابي علـى        )9.4(هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول        

اء بينما بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية بعد االنته        ) 3.27(الدرجة الكلية قبل التطبيق     

 إلـى رفـض الفرضـية الـصفرية          لوجود فروق فان هذا يدعو     وتبعاً) 4.17(من البرنامج   

 .الخامسة
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  الفصل الخامس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   مناقشة النتائج والتوصيات

الكشف عن دور   لتي هدفت إلى     يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة ا         

 لدى طفل   اً ومعرفي  واجتماعياً  تحقيق النمو السليم لغوياً    األنشطة التربوية المستخدمة في   بعض  

 وبعد عرض النتائج التي توصلت إليها الباحثة تم تحليل البيانات التي جمعت             .ما قبل المدرسة  

 هذه النتائج وقدمت التوصـيات      ، نوقشت في هذا الفصل،    )بطارية االختبار   ( من أداة الدراسة    

  .في ضوء تلك النتائج

  

  : مناقشة نتائج الدراسة 1.5

  

  : مناقشة نتائج السؤال األول1.1.5

ما درجة تأثير بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي             

  واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق ؟

جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة              ولإل

تأثير بعض األنشطة التربوية، المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي                 

واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل تطبيق األنـشطة ، حيـث كانـت                 

  ، و بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للبطارية)1.4( جدول متوسطة كما بينتها النتائج في

، وذلك بسبب التحاق أطفال الريـاض بمـا يـسمى           )0.70(مع انحراف معياري     ) 3.27 ( 

الروضة وهي المرحلة األولى من رياض األطفال يلتحق بها األطفال في سن الرابعـة ممـا                

ية الزمة لتأسـيس قاعـدة تربويـة        ووفرت لهم فرص تربو   .اكسبهم خبرات ومعارف ايجابية   

  .ومعرفية واجتماعية ولغوية ، ليكون مستعداً لمرحلة التمهيدي

  

  : السؤال الثاني  نتائجمناقشة2.1.5

دور   متوسـطات  بـين ) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      هل  

 واللغـوي واالجتمـاعي   بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي    

) الجنس ، وعدد أيام غياب الطفل      (لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات        

   ؟قبل التطبيق
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  :ؤال انبثقت عنه الفرضيات التاليةولإلجابة عن هذا الس

  :مناقشة الفرضية األولى

ـ  فـي ) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال   دور  طات متوس

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  . قبل التطبيق الطفلجنسلدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

بعد عملية التحليل اإلحصائي والوصول إلى النتائج الخاصة بالدراسة موضوع البحـث فقـد              

 فـي دور بعـض      )α) ≥0.05 في المتوسطات عند مستوى الداللـة        أظهرت النتائج الفروق  

األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو االجتماعي لدى أطفـال الروضـة فـي               

محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس قبل التطبيق حيث كانت هذه الفروق لصالح اإلناث كما               

سابي على مظهر النمو االجتماعي للـذكور       حيث بلغ المتوسط الح   ) 2.4(هو مبين في الجدول     

، ولعل ذلك يعـود إلـى       ) 3.46(وبلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لإلناث        ) 2.90(

عوامل خارجية كطبيعة العالقة بين الوالدين وإشباع حاجات الطفل وبخاصة الحب والحنـان             

  .لتعرف إليها داخل األسرة وتشجيع الطفل على التفاعل مع األشياء المحيطة، وا

 فـي متوسـطات     )α) ≥0.05بينما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى            

دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغـوي ، وذلـك               

بسبب امتالك كال الجنسين المهارات األساسية واكتسابهم خبرات متشابهة ، كمـا أن التطـور       

  .معرفي يعتمد على التطور اللغوي ال

  

  :ثانيةمناقشة الفرضية ال

دور   متوسـطات بـين ) α) ≥0.05  الداللـة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغـوي واالجتمـاعي       

  .قبل التطبيق، عدد أيام غياب الطفل ر لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغي

بعد عملية التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                 

 في متوسطات دور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر           )α) ≥0.05المستوى  

بيت لحم تبعـاً لمتغيـر      النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة          

  .وهذا يدعو إلى قبول الفرضية) 6.4(عدد أيام غياب الطفل قبل التطبيق كما في جدول 

  

ويمكن تعليل هذه النتيجة بعدم دوام األطفال في المرحلة الثانية لرياض األطفال، حيث قـدمت               

  . الفعليمالباحثة بطارية االختبارات في بداية الدوا
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  :لسؤال الثالث مناقشة نتائج ا3.1.5

 بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي            تأثير ما درجة 

  ؟ بعد التطبيق ،واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة             

ية المستخدمة في تنميـة بعـض مظـاهر النمـو المعرفـي واللغـوي            بعض األنشطة التربو  

واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم بعد التطبيق، كما هو واضح في جدول                

وأظهرت النتائج أن الدرجة كانت مرتفعة، وهذا يدل على أن األنشطة التربوية التـي              ). 5.4(

درات اللغوية للطفل، وتدعم قدرته على نطـق        تمارس برياض األطفال تساعد على تعزيز الق      

األلفاظ بطريقة صحيحة، وتزيد من خبراته ومهاراته وتدعم عالقاته االجتماعية، وتنمي بداخله            

، والتي اشارت إلـى     )2005(وقد اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة حسن        . روح العمل الفريقي  

  .لمختلفة عند طفل الروضة وضوح تأثير األنشطة التربوية في تنمية جوانب النمو ا

التي أكدت على أهمية األنشطة على النمو اللغوي لطفل         ) Thampson)1988وكذلك دراسة   

  .الروضة 

  

  :رابع السؤال ال نتائج مناقشة4.1.5

دور   متوسطاتبين) α) ≥0.05  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل 

نمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي بعض األنشطة التربوية المستخدمة في ت

  ،)، وعدد أيام غياب الطفلالجنس(لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات

  ؟بعد التطبيق

  :ولإلجابة عن هذا السؤال انبثقت الفرضيات التالية

  

  :لثالثةمناقشة الفرضية ا

دور بعض   متوسطاتفي) α) ≥0.05 لة الدال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال  

األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتمـاعي لـدى             

  ؟ الجنس بعد التطبيقأطفال الروضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

انه ال توجـد  ) 6.4(بعد عملية التحليل اإلحصائي للتحقق من صحة الفرضية تبين من الجدول           

دور بعض األنشطة     متوسطات في) α) ≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

المعرفي واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة       التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو     

، وتبعا لعدم وجود فروق فان هذا يدعو        الجنس بعد التطبيق  في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير       
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فرضية الصفرية على مظاهر النمو المعرفي والنمو اللغوي والنمو االجتماعي، وقد           إلى قبول ال  

في النمو المعرفي، والقـضاة     ) 2006(اتفقت هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة كل من ثابت            

في النمـو   ) 2004(في النمو المعرفي، وأمين     ) 2005(في النمو المعرفي، وخضير     ) 2005(

  .االجتماعي

أن الفرص المتاحة لكال الجنسين كانت متساوية وان الروضة ال تميز في            : ة ذلك وتعلل الباحث 

أنشطتها وأهدافها بين الذكور واإلناث كما إنهما يلتحقان بالروضة معا ويمارسـان األنـشطة              

نفسها إضافة إلى وجود االستعدادات الكامنة لديهم وتلقيهم التـدريب المناسـب فـي الوقـت                

  .المناسب

الذي بينت تفوق الذكور على اإلناث في النمـو         ) 1990(ت مع دراسة صاصيال     في حين اختلف  

التي بينت تفوق اإلناث على الذكور في النمو اللغوي وقـد           ) 1987 (تشارلزاللغوي، ودراسة   

علل الباحث ذلك إلى عمليات التنميط الجنسي، هذا وقد بينت دراسة تشارلز تفوق الذكور على               

تفوق اإلناث على الذكور فـي النمـو        ) 1986(ظهرت دراسة الطواب    اإلناث اجتماعياً، كما أ   

  .اللغوي

  

  :لرابعةمناقشة الفرضية ا

دور   متوسـطات  فـي ) α) ≥0.05  الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال  

بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي           

  . بعد التطبيق،عدد أيام غياب الطفلوضة في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير لدى أطفال الر

  

بعد عملية التحليل اإلحصائي والوصول إلى النتائج الخاصة بالدراسة موضوع البحـث فقـد              

 فـي   )α) ≥0.05انه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى             أظهرت النتائج   

لمستخدمة في تنمية مظاهر النمو المعرفي واللغـوي        متوسطات دور بعض األنشطة التربوية ا     

واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم تبعا لمتغير عدد أيام غياب الطفل بعـد                

  .، وهذا يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية)7.4(التطبيق كما وضح ذلك في جدول 

مر الذي يجعل دور الغيـاب      يرجع ذلك في نظر الدارسة إلى أن أيام الغياب غير متواصلة األ           

غير مؤثر على نموهم؛ فاألطفال بإمكانهم اكتساب الخبرات التي يمرون بها إذا فاتهم القليـل               

إضافة إلى تنوع األنـشطة التـي   . منها في بعض أيام غيابهم وتعويضها في أوقات حضورهم    

  .تقدمها الروضة ألطفالها على مدار الفصل التي تحقق النمو السليم

الغياب المتكرر والمتواصل عن الروضة يمكن أن يؤثر على اكتساب األطفال الخبرات            فكثرة  

  .التي تؤثر في نموهم
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  :السؤال الخامسمناقشة نتائج . 5.1

متوسـطات  ال بـين  )α) ≥0.05  الداللـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       هل

ظـاهر النمـو المعرفـي      لدور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة م        الحسابية  

  .هوبعد واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق

  ).الخامسة(وانبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية 

  

  :خامسةمناقشة الفرضية ال

متوسـطات  ال بـين  )α) ≥0.05  الداللـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال

األنشطة التربوية المستخدمة في تنميـة مظـاهر النمـو المعرفـي            لدور بعض   الحسابية  

  .هوبعد واللغوي واالجتماعي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم قبل التطبيق

  

وللتحقق من صحة الفرضية تم التحليل اإلحصائي وكانت النتائج كما هي مبينة فـي الجـدول                

) 0.05≤ (α  الداللة حصائية عند مستوى   فروق ذات داللة إ    وقد تبين من خاللها وجود    ) 9.4(

لدور بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية مظـاهر النمـو           الحسابية  متوسطات  ال بين

 وبعـده   التطبيقروضة في محافظة بيت لحم قبل       المعرفي واللغوي واالجتماعي لدى أطفال ال     

بينما ) 3.27(قبل التطبيق   لصالح بعد التطبيق، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية           

وتبعاً لوجود فروق فـان هـذا       ) 4.17(بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية بعد التطبيق         

وحـسن  ) 2007(يدعو إلى رفض الفرضية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من مومني              

  ). 1988(وكنج سون ) 2000(ورضوان ) 2005(

ءوا حاملين معهم خبرة العام السابق التـي اكتـسبوها فـي            وتعلل الباحثة ذلك بأن األطفال جا     

وقد تبين ذلك من خالل تقديم بطارية االختبارات        ) الروضة  ( المرحلة األولى لرياض األطفال     

  .القبلية حيث كانت متوسطة

أما بعد تطبيق األنشطة التربوية فيما يسمى بالتمهيدي فقد ظهر مدى فعالية األنشطة في تطوير               

  .للطفل) االجتماعية واللغوية والمعرفية ( النمائية الجوانب 

  :ويعزى هذا إلى تنوع األنشطة التي اهتمت بجميع جوانب نمو الطفل

األنشطة ذات الطابع االجتماعي التي تهتم بإثراء العالقـات واالرتقـاء بعمليـة النـضج               .1

  .االجتماعي لدى الطفل

ل على اكتساب المعلومات المناسبة والتمييز      األنشطة ذات الطابع المعرفي التي تساعد الطف      .2

  .بين بعض المفاهيم التي تناسب المرحلة العمرية للطفل
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األنشطة ذات الطابع اللغوي التي تنمي قدرة الطفل اللغوية من اإلصغاء وحريـة التعبيـر               .3

  .واستخدام الجمل بشكل سليم واكتساب لغة الحوار

الذي توصل إلـى أن ريـاض       ) 1995(د الهادي   واختلفت الدراسة مع ما جاء في دراسة عب       

  .األطفال ال تعد مرحلة رسمية كما هو الحال في المراحل التعليمية األخرى
رة هي    ة المبك ة الطفول ة الروضة إذ أن مرحل ل مرحل ة ضرورة دخول الطف رى الدارس ث ت حي

ا            ع أبعاده ة بجمي و الالزم ة   ا: مرحلة تأسيسية ال بد فيها من تلبية متطلبات النم لجسمية واالجتماعي

ذه                 شاطات المناسبة له ل في الن ة بخرط الطف ذه المرحل واالنفعالية وغيرها؛ فال بد من استغالل ه

ة شاطات    . المرحل ست لن ليمة ولي ة س ة وأسس تربوي ق دراس ي وضعت وف شطة الت يما األن والس

  .عشوائية

ستغله في         ثم إن الطفل إذا لم يلتحق بالروضة ونشاطاتها، فإنه سوف يهدر وقته د             د ي ون طائل أو ق

  .تعلم مهارات سلبية السيما إذا لم يكن مراقبًا وموجهًا من خالل الوالدين

  
  : النتائج العامة2.5

  :بعد استعراض أهم النتائج ومناقشتها فان الدراسة خلصت إلى النتائج العامة التالية

اه     ة مظ ي تنمي ستخدمة ف ة الم شطة التربوي ين دور بعض األن روق ب وب ف ي وج و المعرف ر النم

ق                   ل التطبي ة في محافظة بيت لحم قب واللغوي واالجتماعي لدى أطفال روضة بيت لحم الحكومي

ق                     ل التطبي ة قب ى الدرجة الكلي ) 3.27(وبعده لصالح بعد التطبيق، حيث بلغ المتوسط الحسابي عل

  ). 4.17(بينما بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية بعد تلقي األطفال األنشطة 

  

و                   ة مظاهر النم ستخدمة في تنمي ة الم شطة التربوي آما تبين انه ال يوجد فروق في دور بعض األن

نس           ر الج ًا لمتغي ة تبع م الحكومي ت لح ة بي ال روض دى أطف اعي ل وي و االجتم ي واللغ المعرف

  .والترتيب الميالدي للطفل وعدد أيام غياب الطفل
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  :التوصيات 3.5
برات واألنشطة المالئمة الستثارة حاجات الطفل بما يساعد على النمو           تهيئة الفرص والخ   -1

  .السليم

 ضرورة متابعة المعلمات اللواتي يقمن بالعمل مع األطفال، وتطويرهن من خالل الدورات             -2

 .والفعاليات المستمرة 

 . توعية أولياء األمور بدور األنشطة المستخدمة في رياض األطفال وضرورتها ألطفالهم-3

 ضرورة تصميم أنشطة من قبل وزارة التربية والتعليم لمرحلة ما قبل المدرسة؛ من أجـل                -4

 .تهيئة طفل ما قبل المدرسة وإعداده إعدادا نفسياُ وتربويا لمرحلة دخول المدرسة

 توفير البيئة الغنية بالخبرات األساسية المنظمة والمخطط لها، لتحقيـق النمـو المتكامـل               -5

 .لألطفال

دد األنشطة وتنويعها لتتيح لكل طفل فرصة اكتساب أكبر قدر ممكـن مـن الخبـرات                 تع -6

 .الالزمة لنموه

  . ضرورة مراعاة الفروق الفردية عند تصميم األنشطة وتطبيقها لتحقيق نمو أفضل للطفل -7

 توجيه معلمات الروضة بالخصائص والمتطلبات النمائية لطفل الروضة؛ للمساعدة علـى            -8

  .ل ورعايتهتوجيه الطف
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء السادة المحكمين

  

  مكان العمل  االسم

  جامعة القدس  رد أحمد فهيم جب.أ

  جامعة القدس  غسان سرحان. د

  جامعة بيرزيت  عبد اهللا بشارات. د

  جامعة القدس المفتوحة  ميسر ملحم. د

  جامعة بيت لحم  محمد مهدي. د

  مسؤولة رياض األطفال في محافظة بيت لحم  عطاف العزة

  معلمة في روضة بيت لحم الحكومية  ربا أبو الغيب

  روضة بيت لحم الحكوميةمعلمة في   ايمان حميدان
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  )2(ملحق رقم 

  
  

  

  جامعة القدس

   العليااتعمادة الدراس

  

  

  

  

  المحترمة/ المحترم..................................... ......................ة/حضرة السيد

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،،،

  

 بعض األنشطة التربوية المستخدمة في تنمية بعض      دور  " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      

لـذا  ". مظاهر النمو المعرفي واالجتماعي واللغوي لدى أطفال الروضة في محافظة بيت لحم           

وأن .  تضع الباحثة بين يديك بطارية اختبار لجوانب النمو المعرفي واالجتمـاعي واللغـوي            

شخصكم الكـريم التفـضل علينـا       رأيك في فقرات هذه البطارية مهم جداً، وعليه أرجو من           

وكذلك .  بالمشاركة في تحكيم هذه البطارية وإبداء الرأي حول مدى مناسبتها للبيئة الفلسطينية           

  . إبداء النصح والمشورة فيما ترونه مناسباً

  

  

  مع خالص االحترام والتقدير

  

  

  

  سارة الخطيب: الباحثة

  نبيل عبد الهادي. د: المشرف
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  )3(ملحق رقم 
   اختبار بعض جوانب النموبطارية

  

  بيانات أولية عامة عن الطالب: الجزء األول

  

  :........................................سماإل

  

   أنثى-2       ذكر -1   :الجنس

  

   األخير-3     األوسط-2     األول-1  : ترتيب الطفل بين إخوته

  

  .يوم: (      ) عدد أيام غياب الطفل
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  )قبل التعديل (بطارية االختبار : الثانيالجزء 

  

  النمو اللغوي
 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  
            يستطيع الطفل فهم التعليمات الشفوية البسيطة  1

            يجيب الطفل عن األسئلة المتنوعة بشكل معقول  2

            يقوم الطفل بضبط مخارج األصوات بصورة سليمة إلى حد كبير  3

            بإمكان الطفل استخدام العديد من الكلمات في جمل ذات معنى  4

            ليس بوسع الطفل نطق الجمل المختلفة بصورة صحيحة  5

            يعبر الطفل عن القصص المصورة بشكل مقبول  6

            يستخدم الطفل اللغة لمشاركة اآلخرين ما يقومون به   7

اء المختلفة التي تحدث لـه      ليس بمقدور الطفل أن يعبر عن األشي        8

  بطريقة مفهومة

          

بإمكان الطفل أن يستخدم اللغة بشكل سليم عند سرده إلحداث أي             9

  موقف مر به 

          

            يعبر الطفل بالكالم عن مشاعره حاجاته تعبيرا غير دقيق 10

            يستطيع الطفل أن يستخدم اللغة للتعليل واالستدالل 11

             اللغة في أنشطة خيالية وتعبيريةيستخدم الطفل 12

            يصغى الطفل باهتمام إلى أحاديث آخرين  13

            يفهم الطفل كالم اآلخرين من حوله كالما معقوال  14

            ينصت الطفل باهتمام إلى القصص التي تقص عليه ويفهمها 15

            ال يستطيع الطفل المشاركة في مناقشة جماعية 16

            فهم ما يقوله الطفل) اآلباء والكبار واألقران( طيع اآلخرون يست 17

            يسمي الطفل األشياء المختلفة تسمية صحيحة 18

ال يراعي الطفل بعض القواعد اللغويـة البـسيطة فـي كالمـه            19

  كالمفرد والجمع والمذكر والمؤنث

          

اسـتفهام  بإمكان الطفل أن يستخدم أسئلة مختلفة تبـدأ بـأدوات            20

  متنوعة يسال بها عما يريد
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  النمو المعرفي

  
 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  
            يقوم الطفل بالتركيز على نشاط واحد لمدة كافية أو معقولة  1

 ليس بمقدور الطفل أن يسترجع ويتذكر ما يعرض عليـه مـن              2

  موضوعات مختلفة بدرجة جيدة 

          

فل أن يتعرف على األشياء المحيطـة بـه ويحـدد           يستطيع الط   3

  أسماؤها

          

يمكن للطفل التعرف على األصوات المختلفة التي يسمعها مـن            4

  حوله

          

            ال يستطيع الطفل أن يتوقع بعض ما يمكن ان يحدث في قصة ما  5

            يقوم الطفل بالمواءمة بين األشياء المتطابقة بطريقة معقولة  6

            م الطفل بين األشياء المتقابلة بطريقة معقولةيوائ  7

            بإمكان الطفل أن يتعرف على األلوان بسهولة  8

            يحدد الطفل الفروق البسيطة بين شكلين متشابهين  9

            وتحديد نوعيتهايجد الطفل صعوبة في تصنيف األشياء  10

            شكل سليميضع الطفل األشياء المختلفة في تتابع وتسلسل ب 11

            ويقلده بمهارةينسخ الطفل نموذجا معينا  12

يتابع الطفل األشكال الموجودة في الصفحة من اليمين إلى اليسار           13

  ومن أعلى إلى أسفل

          

             ليس بمقدور الطفل معرفة  وتحديد األشكال الهندسية البسيطة 14

            ناسب يقوم الطفل بالتمييز بين األحجام بشكل م 15

            يميز الطفل بين األوزان بشكل معقول 16

ليس بإمكان الطفل تقديم الحلول المناسبة التي تؤثر في المشكالت           17

  التي تعرض عليه

          

يستطيع الطفل أن يطرح األسئلة البسيطة التـي تبـدأ بـأدوات             18

  استفهام مثل كيف ولماذا

          

دد من المكعبات معا لتكوين شكل      يمكن للطفل أن يقوم بتركيب ع      19

  معين
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 - قبل وبعـد     -مساء وصباحا   (يعرف الطفل العالقات الزمانية      20

  )أمس وغد

          

 - يمين ويـسار     -بعيد وقريب   (يدرك الطفل العالقات المكانية      21

  ) وفوق وتحت -خلف وأمام 

          

            يظهر الطفل تفهماً مقبوال لما يجري من حوله 22

            يعرف الطفل معنى إشارات المرور الضوئية  23

يمثل التعرف على الجزء الناقص في شكل معين مشكلة صـعبة            24

  بالنسبة للطفل
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  النمو االجتماعي
 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  
            يلقي الطفل التحية على اآلخرين عندما يراهم  1

            الطفل من يقدم له خدمةيشكر   2

            يعتذر الطفل عن األخطاء التي تصدر عنه   3

            يستأذن الطفل عند دخول مكان مغلق  4

            تتسم تصرفات الطفل مع زمالئه باألنانية  5

 رغبة زمالئه في اللعـب باأللعـاب الجماعيـة           الطفل يحترمال    6

  فيحتكر بعضها لنفسه

          

م زمالئه فيتألم مثال عند وقوع زميل لـه علـى           يحس الطفل بآال    7

  وإصابته بجروحاألرض 

          

            يتميز لعب الطفل بأنه بناء  8

             مع األطفال اآلخرين بسهولةيميل الطفل إلى االنطالق ويندمج  9

            يدرك الطفل تمايز ذاته عن اآلخرين وانفصال شخصيته عنهم 10

قلد أنماط السلوك التي يـأتي بهـا        من الصعب على الطفل أن ي      11

  اآلخرون

          

            غالبا ما يكون الطفل متعاونا فيساعد زمالئه عند حاجتهم إليه 12

            الطفل محبوب من زمالئه 13

            ويتبعهايحترم الطفل التعليمات  14

ليس في استطاعة الطفل أن يحدد دوره في العمل المطلوب مـن             15

  المجموعة

          

            يعمل الطفل على الحفاظ على األدوات والممتلكات العامة 16

            بمقدور الطفل أن يتقمص أدوارا تمثيلية 17

يفتقر الطفل إلى القدر المعقول من األمان حيـث ينـزعج مـن              18

  الغرباء

          

            يساعد الطفل في ترتيب األلعاب بعد االنتهاء من استعمالها 19

            ب منعزال عن اآلخرينيحب الطفل اللع 20

             عن مشاعر النقص والتعويضيتخذ الطفل العدوان وسيلة للتعبير 21
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  )4(ملحق رقم 
  بطارية االختبار بعد التعديل

  النمو اللغوي
 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  
            يستطيع الطفل فهم التعليمات الشفوية   1

            لمتنوعة يجيب الطفل عن األسئلة ا  2

            يقوم الطفل بضبط مخارج األصوات   3

            بإمكان الطفل استخدام العديد من الكلمات في جمل ذات معنى  4

            بوسع الطفل نطق الجمل المختلفة   5

            يعبر الطفل عن القصص المصورة   6

            يستخدم الطفل اللغة لمشاركة اآلخرين ما يقومون به   7

            ور الطفل أن يعبر عن األشياء المختلفة التي تحدث له بمقد  8

بإمكان الطفل أن يستخدم اللغة بشكل سليم عند سرده إلحداث أي             9

  موقف مر به 

          

            يعبر الطفل بالكالم عن حاجاته  10

            يستطيع الطفل أن يستخدم اللغة للتعليل واالستدالل 11

            أنشطة خيالية وتعبيريةيستخدم الطفل اللغة في  12

            يصغى الطفل باهتمام إلى أحاديث آخرين  13

            يستطيع الطفل فهم كالم اآلخرين من حوله  14

            ينصت الطفل باهتمام إلى القصص التي تقص عليه  15

            يستطيع الطفل المشاركة في مناقشة جماعية 16

            طفليستطيع اآلخرون فهم ما يقوله ال 17

            يسمي الطفل األشياء المختلفة تسمية صحيحة 18

يراعي الطفل بعض القواعد اللغوية البسيطة في كالمه كـالمفرد           19

  والجمع والمذكر والمؤنث

          

بإمكان الطفل أن يستخدم أسئلة مختلفة تبـدأ بـأدوات اسـتفهام             20

  متنوعة يسال بها عما يريد
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  النمو المعرفي

  
 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  
            يقوم الطفل بالترآيز على نشاط واحد  1
بمقدور الطفل أن يسترجع ويتذآر ما يعرض عليه من موضوعات   2

  مختلفة
          

            يسمي الطفل األشياء المحيطة به  3
يمكن للطفل التعرف على األصوات المختلفة التي يسمعها من   4

  حوله
          

            يمكن للطفل أن يتوقع بعض ما يمكن أن يحدث في قصة ما  5
            يقوم الطفل بالمواءمة بين األشياء المتطابقة بطريقة معقولة  6
            يوائم الطفل بين األشياء المتقابلة بطريقة معقولة  7
            بإمكان الطفل أن يتعرف على األلوان بسهولة  8
             بين شكلين متشابهينيحدد الطفل الفروق البسيطة  9
            يجد الطفل صعوبة في تصنيف األشياء  10
            يضع الطفل األشياء المختلفة في تتابع وتسلسل بشكل سليم 11
            ينسخ الطفل نموذجا معينا  12
            بمقدور الطفل معرفة األشكال الهندسية البسيطة 13
            ل مناسب يقوم الطفل بالتمييز بين األحجام بشك 14
            يميز الطفل بين األوزان بشكل معقول 15
بإمكان الطفل تقديم الحلول المناسبة التي تؤثر في المشكالت التي  16

  تعرض عليه
          

يستطيع الطفل أن يطرح األسئلة البسيطة التي تبدأ بأدوات استفهام  17
  مثل آيف ولماذا

          

د من المكعبات معا لتكوين شكل يمكن للطفل أن يقوم بترآيب عد 18
  معين

          

 أمس - قبل وبعد -مساء وصباحا (يميز الطفل العالقات الزمانية  19
  )وغد

          

 خلف - يمين ويسار -بعيد وقريب (يميز الطفل العالقات المكانية  20
  ) وفوق وتحت -وأمام 

          

 يمثل التعرف على الجزء الناقص في شكل معين مشكلة صعبة 21
  بالنسبة للطفل
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  النمو االجتماعي

  
 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  
            يلقي الطفل التحية على اآلخرين عندما يراهم  1
            يشكر الطفل من يقدم له خدمة  2
            يعتذر الطفل عن األخطاء التي تصدر عنه   3
            يستأذن الطفل عند دخول مكان مغلق  4
            تتسم تصرفات الطفل مع زمالئه باألنانية  5
            يحترم رغبة زمالئه في اللعب باأللعاب الجماعية   6
يحس الطفل بآالم زمالئه فيتألم مثال عند وقوع زميل له على   7

  األرض 
          

            يتميز لعب الطفل بأنه بناء  8
            يندمج مع األطفال اآلخرين بسهولة  9
             انفصال شخصيته عن اآلخرين  يميز الطفل 10
ا  11 أتي به ي ي سلوك الت اط ال د أنم ل أن يقل ى الطف صعب عل ن ال م

  اآلخرون
          

            يتعاون الطفل مع زمالءه عند حاجاتهم إليه 12
            الطفل محبوب من زمالئه 13
            يحترم الطفل التعليمات  14
            ينفذ الطفل التعليمات 15
            عة الطفل ان يحدد دوره في العمل المطلوب من المجموعةاستطاب 16
            يعمل الطفل على الحفاظ على األدوات والممتلكات العامة 17
            بمقدور الطفل ان يتقمص أدوارا تمثيلية  18
            يفتقر الطفل إلى القدر المعقول من األمان حيث ينزعج من الغرباء 19
            يب األلعاب بعد االنتهاء من استعمالهايساعد الطفل في ترت 20
            يتخذ الطفل العدوان وسيلة للتعبير عن مشاعر النقص 21
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  )5(ملحق رقم 
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  )6(ملحق رقم 

  : الفصلاألنشطة التي قام بها األطفال خالل
  

  :أنا وجسمي:الوحدة األولى

  

  :األهداف المعرفية

  .مه أن يتعرف الطفل إلى أعضاء جس.1

  . إن يتعرف الطفل على حواسه الخمسة.2

  .أن يتعرف الطفل مفهوم النمو .3

  . أن يتعرف الطفل مفهوم النظافة.4

  ).1(ان يتعرف الطفل إلى مفهوم العدد .5

  ).2(ان يتعرف الطفل إلى مفهوم العدد.6

  

  :األهداف اللغوية 

  .أن يتحدث الطفل عن نفسه.1

  .  إلى الوحدةأن يستمع الطفل سرد قصة تنتمي .2

  .أن يتعرف الطفل إلى أسمائهم مكتوبة .3

  . أن يحفظ الطفل أناشيد تنتمي إلى الوحدة.4

  .أن يصف الطفل نفسه .5

  

  :األهداف االجتماعية 

  . أن يرى الطفل نفسه بشكل ايجابي.1

  . أن يكتسب الطفل اإلحساس باآلخرين.2

  . حسن صورةأن يتعرف الطفل أن اهللا سبحانه وتعالى خلقه في أ.3

  .أن يشارك األطفال اآلخرين في العمل واللعب الجماعي .4
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  :األنشطة والفعاليات التي تعرض لها الطفل لتحقيق أهداف وحدة أنا وجسمي

  
  .التعرف على أعضاء جسم اإلنسان : النشاط األول
  .زاوية الترآيز: مكان النشاط
  .دقيقة ) 50: (مدة النشاط

  . لجسم اإلنسان مصنوع من الخشب مجسم: المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

بعد الطلب إلى األطفال الجلوس على الطاولة، تم عرض المجسم الذي يبين أعضاء جسم                 
ل عضوًا من أعضاء                      اإلنسان وهو من الخشب ويمكن فصل أجزاءه عن بعض؛ أي آل جزء يمث

  .ي عن المجسمالجسم، ومن ثم طلبت المربية من األطفال التعبير اللفظ
  
  

  .البطاقات العمياء: النشاط الثاني
  .زاوية الترآيز: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  .البطاقات العمياء لوحدة أنا وجسمي : المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

سان،                  الطلب إلى األطفال الجلوس على الطاولة، ومن ثم مراجعة بعض أعضاء جسم اإلن
صور ألعضاء جسم اإلنسان مع بطاقة السم آل عضو، وبعدها تم عرض صورة دون     تم عرض   

سؤال                   صورة وال بطاقة اسم العضو، والسؤال عن اسم العضو، ومن ثم عرض اسم العضو دون ال
  .  عن الكلمة المطلوبة

  
  

  ).1(البطاقة العمياء للعدد : النشاط الثالث
  .زاوية الترآيز: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  . السدادات–) 1(البطاقة العمياء للعدد : المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

ال         : عرض السدادات منفصلة والسؤال      ات من األطف م    . آم سدادة معي؟ وتلقي إجاب ومن ث
  ).1(الحديث عن الشيء الواحد في حياتنا، وقامت المربية بعرض بطاقة عليها شكل 

  
  

  .بالملتينة) 1(ل عدد تشكي: النشاط الرابع
  .زاوية الفن: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  .ملتينة: المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

دد         وذج لع ة بعمل نم ، وطلبت  )1(مناقشة األطفال في هدف النشاط، ومن ثم قامت المربي
  .بالملتينة، ولم يواجهوا صعوبة في ذلك) 1(إليهم تشكيل العدد 
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  .التذوق: النشاط الخامس
  .زاوية الفن: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  .ملح، سكر، ليمون: المواد واألدوات
  :طريقة تطبيق النشاط

م إعطائهم                        المواد، ومن ث ريفهم ب م تع واد، ث ز الم بعد جلوس األطفال على الطاولة وتجهي
ه أ    تفرصة لتذوق األطعمة وتميزها، وقام     واد التي                المربية بتوجي م الم ك عن طع م ، وذل ئلة له س

  .تذوقوها حتى توصلت معهم إلى مالح، حلو، حامض
  

  .البطاقة العمياء للدائرة: النشاط السادس
  .زاوية السجادة: مكان النشاط
  .دقيقة) 30: (مدة النشاط

  .أشياء تمثل شكل دائرة / البطاقة العمياء للدائرة : المواد واألدوات
  :طريقة تطبيق النشاط

ال                 قامت المعلمة بتعريف األطفال بالبطاقة العمياء لشكل الدائرة، ومن ثم طلبت إلى األطف
  .اختيار أشياء تشكل الدائرة من زوايا الصف

  
  .قص وتلصيق ورق ملون على شكل دائرة: النشاط السابع
  .زاوية الفن: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  . مادة الصقة – مقصات – صورة دائرة –احمر ورق ملون لون : المواد واألدوات
  :طريقة تطبيق النشاط

صات      ال المق شاط، أعطت األطف ن الن دف م ال باله ف األطف واد وتعري دة تحضير الم بع
  .لقص الورق الملون ولصقه ضمن إطار دائرة

  
  .أنشودة في عندي انف وعينين : النشاط الثامن
  .الصف: مكان النشاط
  .قةدقي) 30: (مدة النشاط

  .مسجل: المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

شغيل المسجل                   م قامت بت ة من المسجل، ث ة جميل ى أغني بينت لألطفال أنهم سيستمعون إل
ا         ليستمعوا لها عدة مرات، وبعدها قامت بالغناء مع األطفال وذلك من اجل حفظ األطفال جزء منه

  .أو آلها
  

  .م خشن، ناعملعبة تربوية عن مفهو: النشاط التاسع
  .زاوية الترآيز: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  .سكر، ملح، رمل، أقمشة تعبر عن الخشن والناعم، حبوب: المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

ح، رمل       (أعطت المربية األطفال المواد المحسوسة         يهم وضعها      ... ) سكر، مل وطلبت إل
اهيم        في أيديهم، وان يحاولوا وصف     ى المف م إل اعم، خشن  ( ملمسها، حتى توصلت معه ، وبينت  )ن

  .لهم أننا نستطيع لمس األشياء عن طريق حاسة اللمس



 87

  
  .ورقة عمل قص ولصق أعضاء الوجه: النشاط العاشر
  .زاوية الفن: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  .الصق  – مقصات –ورقة عمل قص ولصق ألعضاء الوجه : المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

ة                      يقومون بقص أعضاء الوجه من الورق م س ال أنه صقها      ،بينت المربية لألطف م ل ومن ث
  .على ورقة العمل التي قيها رسمة الوجه ، وقامت بتوزيع المقصات وأوراق العمل على األطفال

  
  .عمل وجه السولو: النشاط الحادي عشر

  .زاوية الفن: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (شاطمدة الن

  . الصق – مقصات –سولو : المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

و    شاط وه ي الهدف من الن شتهم ف م مناق ال، ومن ث واد لألطف ة بتحضير الم قامت المعلم
  .عمل وجه من السولو، وذلك بقص السولو على شكل دائرة ومن ثم لصق أعضاء الوجه عليه

  
  . األيدي بالجواش األحمرتطبيع: النشاط الثاني عشر

  .زاوية الفن: مكان النشاط
  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  . مراييل – جواش أحمر –ورق : المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

  .بينت المعلمة لألطفال أنهم سيقومون بغمس أيديهم بالجواش األحمر وتطبيعها على ورق  
  

  ) .2(سدادات عدد : النشاط الثالث عشر
  .زاوية الترآيز: كان النشاطم

  .دقيقة) 50: (مدة النشاط
  ) .2( سدادات عدد –) 2(بطاقة عمياء للعدد : المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط
دد          دد         )1(قامت المعلمة بمراجعة األطفال بالع م بينت أن الع دد       ) 2(، ث د الع أتي بع ، )1(ي

  ).2-1(، ثم طلبت إليهم العد من )2(وربطت ذلك بالمعدود، وعرضت بطاقة شكل العدد 
  

  ).2,1(ورقة عمل للعدد : النشاط الرابع عشر
  .زاوية الترآيز: مكان النشاط
  .دقيقة) 30: (مدة النشاط

  .ورقة عمل،أقالم رصاص: المواد واألدوات
  : طريقة تطبيق النشاط

د أن                    يهم، وبع د عرضها عل قامت  أوضحت المربية لألطفال المطلوب من ورقة العمل بع
  .وربطهم بالمعدود) 2,1(بمراجعتهم باألعداد 

  
 .الوقوف أمام المرآة :النشاط الخامس عشر

  .زاوية السجادة :مكان النشاط 
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  .دقيقة)30: (مدة النشاط 

  .المرآة:المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

  .طلبت المربية إلى كل طفل الوقوف أمام المرآة ،وذلك من اجل أن يصف نفسه

  

  .التدريب على كتابة االسم: نشاط السادس عشر ال

  .زاوية التركيز:مكان النشاط 

  .دقيقة) 50( :مدة النشاط

  .أوراق بيضاء ،أقالم رصاص:المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

أجلست المربية األطفال على الطاولة ،وقامت بكتابة أسماء األطفال بالدور مع التركيز علـى              

  .  مة،ومن ثم طلبت إليهم إعادة كتابة أسمائهم عدة مرات لفظها بطريقة سلي
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  :أسرتي:الوحدة الثانية

                                                                                                                  

  :األهداف المعرفية 

  .أن يتعرف الطفل إلى مكونات البيت .1

  . تغرف البيستخدم في ذي ي الاألثاث يذكر الطفل أن.2

  ).داخل ،خارج ( تعرف الطفل إلى المفاهيم أن ي.3

  ).3(أن يتعرف الطفل إلى العدد .4

  

  :األهداف اللغوية 

  .أن يستمع الطفل إلى قصص تنتمي إلى الوحدة .1

  .أن يحفظ الطفل أناشيد تنتمي إلى الوحدة .2

  .تنتمي إلى الوحدة أن يتحدث الطفل عن مواضيع .3

  

  :األهداف االجتماعية 

  . أن يقوي الطفل العالقة التي تربطه باألقارب.1

  .أن يتعود الطفل الترتيب والنظام .2

  . على ممتلكات أسرته  الطفلأن يحافظ.3

  . اإلخوة/األب /  نحو األم  لدى الطفلتنمي سلوكيات ايجابيةان .4
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  : تعرض لها الطفل لتحقيق أهداف وحدة أسرتياألنشطة والفعاليات التي

  

  ).واحد هو ربي(أنشودة :النشاط األول

  .زاوية السجادة:مكان النشاط

  .دقيقة) 30:(مدة النشاط

  .ال تحتاج:المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

قامت المربية بغناء األنشودة،وأوضحت لألطفال بأنها تتحدث عن األسرة ،ثم ألقت األنـشودة             

  .مقطع مقطع،وقام األطفال بالترديد من خلفها، وذلك من اجل أن يحفظوها أو حفظ جزءاً منها

  

  ).األسرة(لوحة محادثة :النشاط الثاني

  .زاوية التركيز:مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .لوحة المحادثة:المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

ألطفال، واستثارة األطفال باألسئلة المفتوحة،وتركت لهم      عرضت المربية لوحة المحادثة أمام ا     

  .  الصورة، والتحدث عن أفراد األسرة وأهميتهانالفرصة ليعبروا ع

  

  ).  3(سدادت عدد :النشاط الثالث

  .زاوية التركيز: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  ).3(،بطاقة شكل العدد )3(سدادات عدد :المواد واألدوات

  : تطبيق النشاططريقة 

سدادت ،ثم عرضـت    )3(عرضت المربية على األطفال السدادات ،وطلبت إلى األطفال وضع          

  .،مع ربط العدد بالمعدود)3-1(،وطلبت إليهم العد من) 3(بطاقة تبين شكل العدد 

  

  .تشكيل بيت من الورق الملون:النشاط الرابع

  .زاوية الفن:مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط
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  . ، مقصات، الصق A4ورق ملون، ورقة:مواد واألدواتال

  :طريقة تطبيق النشاط

 بينت المربية لألطفال بأنهم سيقومون بتشكيل بيت من الورق الملون، وذلك بعد قصه ،ومـن               

  .ثم لصقه

  

  .رسم حر لألسرة: النشاط الخامس

  .زاوية الفن:مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .، ألوانA4قةور :المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

 على األطفال ومناقشة األطفال بأفراد األسرة وطلبت إليهم رسـم           A4وزعت المعلمة أوراق    

  . أسرة، وبعد انتهاء األطفال من الرسم، تركت لكل طفل الفرصة للتعبير عما تم رسمه

  

  ) خارج-داخل (العاب حركية عم مفهومي : النشاط السادس

  .القاعة:مكان النشاط

  .دقيقة) 30(: مدة النشاط

  .أطواق: المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

ثم . طلبت المعلمة إلى األطفال تشكيل دائرة، ووضع احد األطفال بداخلها ومن ثم يخرج منها             

طلبت إليهم جلب األطواق وبينت لهم انه عندما تقول داخل الطوق، يدخل األطفـال الطـوق،                

  .وهكذا... ج الطوق، يخرج األطفال منهوعندما تقول خار

  

  عمل نموذج بنت من لفات المحارم: النشاط السابع

  .زاوية التركيز:مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

 – معكرونـة    – مجـسمات عيـون      – ورق ملـون     –لفات محارم تواليت    : المواد واألدوات 

  . مقصات– مادة الصقة –فاصولياء 

  : طريقة تطبيق النشاط

أوضحت المربية لألطفال الهدف من النشاط، وبينت لهم كيفية عمل بنت من المواد التـي تـم            

تحضيرها، ومن ثم قام األطفال بلصق الورق الملون على لفة المحارم، وتم وضع مجـسمات               
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العيون، وحبات الفاصولياء بدل األنف والمعكرونة بدل الشعر، ومن ثم قام األطفال بعـرض              

  .أعمالهم

  

  ).3(كتابة العدد : ط الثامنالنشا

  .زاوية التركيز: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  . ورقة العمل–أقالم رصاص : المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

، ووزعت )3(، ثم بينت لهم طريقة كتابة العدد)3( قامت المربية بمراجعة األطفال بالعدد

  .تابة العددعليهم أوراق العمل وأقالم الرصاص لك

  

  تطبيق بالجواش لنماذج بيوت : النشاط التاسع

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .  ورق ابيض– نماذج بيوت للتطبيع – جواش اخضر –مراييل : المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

أوضحت لهم كيفية عرضت المربية اللون األخضر أمام األطفال ومن ثم نموذج البيوت، و

تطبيع البيوت بالجواش، وذلك عن طريق غمس نموذج البيوت بالجواش، ومن ثم طباعته على 

  .الورق األبيض، وبعد انتهاء األطفال من النشاط قام األطفال بعرض أعمالهم

  

  .قصة ريما والدباب: النشاط العاشر

  .زاوية السجادة: مكان النشاط

  .دقيقة) 30(: مدة النشاط

  .قصة ريما والدباب: د واألدواتالموا

  :طريقة تطبيق النشاط

 قامت المعلمة بسرد قصة ريما والدباب من الكتاب التي تتحدث عن أسرة الدباب ومن خاللها 

يتم التعرف على غرف البيت وأثاثه، وبعد االنتهاء من سردها، تم توجيه أسئلة إلى األطفال 

  .من األطفالعن موضوع القصة، وتلقت المربية اإلجابات 
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  .ورقة عمل قص وتلصيق ألثاث البيت : النشاط الحادي عشر

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  . الصق– مقصات –ورقة عمل : المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

ون عرضت المربية األوراق على األطفال وبينت لهم هنا ورقة فيها أثاث البيت التي سيقوم

ومن ثم قمت بمراقبة . بقصها ولصق األثاث المناسب تحت الغرفة المناسبة له في ورقة العمل

  .وتوجيه األطفال

  

  بالحبوب ) 3-1(تشكيل األعداد من : النشاط الثاني عشر

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  ).لعدس، فاصولياء، فو( حبوب – ورق –الصق : المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

وزعت المعلمة األوراق والالصق والحبوب على األطفال وبينت لهم أنهم سيقومون بتشكيل 

  .باستخدام الحبوب) 3-1(األعداد من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 94

  :وحدة الخريف والزيتون :الوحدة الثالثة 

  

  :األهداف المعرفية 

  . أن يالحظ الطفل مظاهر فصل الخريف.1

  . ف الطفل إلى مالبس فصل الخريفأن يتعر.2

  . أن يعرف أن قطف الزيتون يتم في فصل الخريف. 3

  

  :األهداف اللغوية 

  .أن يصف الطفل فصل الخريف بجمل واضحة وصحيحة.1

  ).انظر وقل(أن يلعب الطفل بعض األلعاب اللغوية .2

  .أن يستمع الطفل لسرد قصة . 3

  

  :األهداف االجتماعية 

  .   إلى االستعدادات لفصل الخريفأن يتعرف الطفل.1

  .أن يحترم الطفل المزارع .2

  . أن يتعرف الطفل أهمية التعاون.3

  

  :األنشطة والفعاليات التي تعرض لها الطفل لتحقيق أهداف وحدة الخريف والزيتون

  

  .تصنيف الزيتون:النشاط األول

  .زاوية التركيز:مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .زيتون اخضر، زيتون أسود، ورق زيتون، أوعية: ألدواتالمواد وا

  : طريقة تطبيق النشاط

  .قام األطفال بتصنيف الزيتون تبعاً للون، الحجم، ووضع أوراق الزيتون في كيس

  

  .أنشودة عال دلعونة : النشاط الثاني

  .زاوية السجادة:مكان النشاط

  .دقيقة) 30(: مدة النشاط

  .ال تحتاج: المواد واألدوات
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  :طريقة تطبيق النشاط

 قامت المربية بغناء األنشودة، ثم إعادتها بمشاركة األطفال، ومن ثم جزء جزء ليستطيع 

  .األطفال حفظها

  

  ).قطف الزيتون( لوحة المحادثة: النشاط الثالث

  .زاوية التركيز: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  لوحة المحادثة: المواد واألدوات

  : ق النشاططريقة تطبي

قامت المربية بمناقشة األطفال حول قطف الزيتون، واألدوات التي يتم استخدامها في ذلك، 

وكانت المربية تحاول أن يعبر األطفال . وتحدثت لهم عن أهمية التعاون في قطف الزيتون

  .لغوياً عما يشاهدونه في اللوحة

  

  ).4(سدادات عدد : النشاط الرابع

  .لتركيززاوية ا: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  ).4(سدادات، بطاقة عمياء لشكل العدد : المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

سدادات، وأخد األطفال بعدها للتوصل ) 4(، ثم وضعت )3-1(الطلب من األطفال العد من 

، وبعدها أخذ )4(، ثم قامت المربية بعرض البطاقة العمياء التي تبين شكل العدد )4(إلى العدد 

  ).4-1(األطفال يعدون من 

  

  .تطبيع األصبع باللون األخضر: النشاط الخامس

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .A3جواش أخضر، ورق : المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

م بغمس أصابعنا سنقوم اليو: ما لون الزيتون؟، ومن ثم قالت لهم:  سألت المعلمة األطفال

  .الجواش األخضر وتطبيعه على الورق األبيض للحصول على شكل حبة الزيتون
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  .عمل حبات زيتون من البالون: النشاط السادس

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .بالون، جرائد، جواش أخضر: المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

 المواد، وبينت لألطفال أنهم يريدون عمل حبات زيتون من البالون بعد قامت المربية بتجهيز

نفخه ووضع الجرائد والالصق عليه، ومن ثم تلوينه بالجواش األخضر، وبعد تجهيزه سيتم 

  .تعليقه في الصف

  

  .إفطار جماعي: النشاط السابع

  .في المطبخ: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .تر، زيت، زيتون، خبز، خيار، بندورة، صحونزع: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

 شارك األطفال في تجهيز مواد الفطور، وتعرفوا على أسمائها وذكروها، وبينت لهم المربية 

  .فوائدها

  

  .جولة للتعرف على مظاهر فصل الخريف: النشاط الثامن

  .حول مبنى الروضة: مكان النشاط

  .دقيقة) 150: (مدة النشاط

  .أكياس: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

 بينت المربية لألطفال أنهم سيقوموا بجولة حول مبنى الروضة، للتعرف على مظاهر فصل 

وحاولت المعلمة أن تتلقى من األطفال تعابير عن هذه .  وطلبت إليهم مالحظة ذلك.  الخريف

طفال بجمع أوراق األشجار المتساقطة ، كما وقام األ)تساقط األوراق، إصفرارها( المظاهر 

  . ووضعوها في األكياس
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  .تصنيف أوراق فصل الخريف: النشاط التاسع

  .زاوية التركيز: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .أوراق األشجار التي جمعها األطفال، أوعية: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

شجار حسب اللون والشكل والحجم ووضعها في أوعية وكانت  قام األطفال بتصنيف أوراق األ

  .المربية توجه عملهم

  

  .تلصيق أوراق الزيتون على صورة شجرة: النشاط العاشر

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .ورقة عمل مرسوم عليها صورة شجرة، أوراق الزيتون، الصق: المواد واألدوات

  : نشاططريقة تطبيق ال

قامت المعلمة بتوزيع ورقة العمل المرسوم فيها شجرة الزيتون، وطلبت إليهم تلصيق ورق 

  .الزيتون على الورقة باستخدام الالصق

  

  تطيع أوراق الخريف : النشاط الحادي عشر

  .زاوية الفن: مكان النشاط

  .دقيقة) 50: (مدة النشاط

  .، فراشيA3أوراق الخريف، جواش أصفر، ورق: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

 أوضحت المربية لألطفال أنهم سيقومون بطالء الجواش األصفرعلى أوراق الخريف، ومن ثم 

  .طباعته على الورق األبيض، وبعد انتهاء األطفال تم عرض أعمالهم

  

  .أنشودة دقي دقي يا طبول: النشاط الثاني عشر

  .السجادة: مكان النشاط

  .قيقةد) 30: (مدة النشاط

  .ال تحتاج: المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

  .أنشدت المعلمة األنشودة أمام األطفال ومن ثم طلبت منهم إعادتها لمحاولة حفظها
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  ):المهن: (الوحدة الرابعة

  

  :األهداف المعرفية 

  .أن يعدد الطفل أنواع المهن المختلفة التي يعرفها .1

  .تي يوديها أصحاب المهن المختلفة أن يذكر الطفل بعض األعمال ال.2

  . أن يميز الطفل األدوات المستخدمة لبعض المهن.3

  

  :األهداف اللغوية 

  .أن يذكر الطفل أسماء بعض المهن بصورة صحيحة . 1

  . أن يعطي أسماء بعض األدوات المستخدمة في بعض المهن.2

  

  :األهداف االجتماعية 

  . فةأن يشعر الطفل بأهمية المهن المختل.1

  . أن يحترم الطفل أصحاب المهن المختلفة.2

  

  :األنشطة والفعاليات التي تعرض لها الطفل لتحقيق أهداف وحدة المهن

  .مناقشة األطفال حول أعمال والديهم وذويهم للتوصل إلى بعض أصحاب المهن .1

ر وحات ألصحاب المهن المختلفة واإلفساح للطفل التحدث حول مشاهدته والتعبيعرض ل.2

  .عنها 

  .تعرف الطفل على أهمية كل مهنة في المجتمع بالحوار والمناقشة.3

التعرف على أدوات بعض المهن من خالل إحضارها والطلب إلى الطفل تقليد حركات .4

  . وأعمال بعض المهن عن طريق لعب األدوار والتمثيل 

  

  

  .التعرف على المهن: النشاط األول

  .زاوية السجادة: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: دة النشاطم

  .صور لبعض المهن: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط
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 أجلست المربية األطفال على السجادة، وطلبت إلى كل طفل التعبير الشفوي عن مهنة والد 

  .كل طفل، ثم عرضت لوحات إيضاح لمختلف أنواع المهن

  

  ).5(سدادات عدد : النشاط الثاني

  .التركيززاوية : مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  ).5(سدادات، بطاقة عليها شطل : المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

سدادات وقاموا بعدها ) 5(، ومن ثم أعطتهم )4-1( طلبت المربية من األطفال العدد من 

 ، وطلبت من)5(، ثم عرضت عليهم البطاقة التي كتب عليها العدد )5(للتوصل إلى العدد 

  ).5(األطفال عد بعض المواد المحسوسة حتى العدد 

  

  .شكل المثلث: النشاط الثالث

  .زاوية السجادة: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .شكل المثلث من زاوية الصف، بطاقة عمياء لشكل المثلث: المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

ى شكل المثلث، وطلبت منهم إحضار شكل عرضت المربية بطاقة المثلث وذلك للتعرف عل

  .المثلث من زاويا الصف

  

  .لوحة محادثة لمهنة الطباخ: النشاط الرابع

  .زاوية التركيز: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .لوحة المحادثة، األدوات التي يستخدمها الطباخ من زاوية المطبخ: المواد واألدوات

  : طريقة تطبيق النشاط

ماذا تشاهدون؟ وذلك :  لمربية لوحة المحادثة على األطفال واستشارتهم باألسئلة مثلعرضت ا

من أجل حث األطفال على أهمية مهنة الطباخ في المجتمع، وعرضت عليهم األدوات التي 

  .يستخدمها
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  )تمثل الطفل لمهنة والده(دراما : النشاط الخامس

  قاعة الصف: مكان النشاط

  .قةدقي) 50(: مدة النشاط

  .ال يحتاج: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

ما رأيكم أن نقوم بتمثيل كل منا لمهنة والدنا؟ وبعدها شجعت كل :  سالت المربية األطفال

  .طفل على ذلك

  

  .تشكيل أدوات الطباخ: النشاط السادس

  زاوية الفن : مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  .ملتينة: المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

  . أعطت المربية األطفال ملتينة، وشاركتهم في تشكيل أدوات المطبخ

  

  ).5(التعرف على مفهوم العدد : النشاط السابع

  .زاوية التركيز: مكان النشاط

  .دقيقة) 50(: مدة النشاط

  )5(سدادات، بطاقة عمياء للعدد : المواد واألدوات

  :طريقة تطبيق النشاط

سدادات ) 5(بالعد ، وربطها بالمعدود، ثم عرضت المربية ) 4-1(عداد من  مراجعة األ

والتعرف على شكل ) 5(وطلبت إلى األطفال عدها، ومن ثم أظهرت البطاقة العمياء للعدد 

  .العدد
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  :االناشيد

  :في عندي انف وعنتين

   انف وعنتين شعري مرتب عالجنبين في عندي

  ر مقصوصينراسي نظيف وجسمي نظيف واألظاف

  أسناني حلوين مالح وخدودي مثل التفاح

  بلساني بحكي كالم وباألذن بسمع صياح

  في عندي طابة بلونين بمسكها بايدي التنتين

  لما اطلع عالساحة بلعب فيها بالرجلين

  

  :واحد هو ربي

  واحد هو ربي            اثنين ماما وبابا

  ثالثة هم أخواتي          أربعة هم أصحابي 

  سة أصابع ايدي        ستة بصحى من نوميخم

  سبعة آكل فطوري        ثمنية اروح مدرستي

  تسعة اخذ درسي          وعشرة يزقفولي

  

  :دقي دقي يا طبول

  دقي دقي يا طبول واسمعي ماذا أقول في السنة أربع فصول 

  دقي دقي يا طبول واسمعي ماذا أقول في السنة أربع فصول 

     الصيف والخريفالشتاءوالربيع    

  الشتاءوالربيع       الصيف والخريف

  دقي دقي يا طبول في السنة أربع فصول

  دقي دقي يا طبول في السنة أربع فصول
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  :عال دلعونة

  عال دلعونة وعال دلعونة 

  زيتون بالدي ازكى ما يكونا

  زيتون بالدي واللوز األخضر 

  والميرامية والتنسى الزعتر 

   تتحمر واقراص العجة لما

  مزكى طعمتها بزيت الزيتونا

  يا رب تشتي ونلبس طاقية

  نلبس كبوت ونحمل شمسية 

  ونغني سوى يا فلسطينية

  دايم في بالدي خبز الطابونا 
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  : أوراق العمل
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  فهرس الجداول

  
رقم 

  الجدول

 رقم الصفحة  عنوان الجدول

  41  .راد مجتمع الدراسة حسب الجنستوزيع أف  1.3

  توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الجنس وترتيب الطالب بين   2.3

  .أخوته

42  

  44  قبل التطبيق وبعده )  Cronbach Alpha(معامل كرونباخ ألفا  3.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة بعض    1.4

لمعرفي واللغوي واالجتماعي األنشطة في تنمية مظاهر النمو ا

  .قبل التطبيق

47  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية ) t-test(نتائج اختبار ت   2.4

لواقع في دور بعض األنشطة التربوية تبعاً لمتغير الجنس قبل 

  .التطبيق

48  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدور   3.4

ية لمتغير عدد أيام غياب الطفل قبل بعض األنشطة التربو

  التطبيق

05  

) One Way Analysis(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   4.4

للفروق في دور بعض األنشطة تعزى لمتغير عدد أيام غياب 

  .الطفل قبل التطبيق

05  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة بعض   5.4

 النمو المعرفي واللغوي واالجتماعي األنشطة في تنمية مظاهر

  .بعد التطبيق

51  

للفروق في المتوسطات الحسابية ) T- Test(نتائج اختبار ت   6.4

الكلية لدرجة دور بعض األنشطة التربوية تبعاً لمتغير الجنس بعد 

  .التطبيق

52  

لـدور   واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،    7.4

 أيام غيـاب الطفـل بعـد        دير عد لمتغ التربويةبعض األنشطة   

   .التطبيق

53  
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 One Way Analysis of( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  8.4

Variance (تبعا دور بعض األنشطة التربوية في للفروق 

  .لمتغير عدد ايام غياب الطفل بعد التطبيق

  

54  

9.4  
  

  )Paired Samples Test) (للعينات المترابطة) ت(نتائج اختبار

الكلية للقبلي والبعدي لتطبيق بعض  المتوسطات الحسابية في

  .األنشطة

55  
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