المؤسسبت التعليمية والتنشئة االجتمبعية
-1س٠بع االؽفبي٠ :خٍؾ اٌىض١ش ْٚث ٓ١دٚس
اٌحؼبٔخ ٚس٠بع االؽفبي-فّٕ٠ ِٓ ُٙؼزجش٘ب
ِؤعغبد سػب٠خ رشث٠ٛخ ٚاعزّبػ١خ ٠ٚطٍمْٛ
ػٍٙ١ب عّ١ؼب ً دٚس اٌحؼبٔخٚ ,اٌجؼغ ا٢خش
٠طٍك ػٍٙ١ب أ ٚػٍ ٝاٌغضء اٌخبص ثبألؽفبي ِٓ
عٓ()6-3عٕٛاد (ِذسعخ اٌحؼبٔخ) ثبػزجبس٘ب
ِؤعغخ رؼٍ١ّ١خ,

ٌٚىٕٕب ٕٔظش إٌٙ١ب إٌظشح اٌزشث٠ٛخ اٌز ٟرزفك ِغ
خظبئض اٌّشحٍخ اٌؼّش٠خ اٌزّ٠ ٟش ثٙب االؽفبي اٌزٓ٠
ٕ٠زّ ْٛإٌٙ١ب ٍ٠ٚزحم ْٛثٙب فّ١ب ث ٓ١اٌضبٌضخ ٚاٌغبدعخ
ِٓ اٌؼّش ,ح١ش اْ اٌطفً ِٕز ِ١الدٖ إٌ ٝأْ ٠زُ
اٌضبٌضخ رمش٠جب ً غبٌجب ً ِب ٠ى ْٛف ٟظً أعشرٗ ,أِب ثؼذ
اٌضبٌضخ ٚلجً دخٛي اٌّذسعخ االثزذائ١خ سثّب ٍ٠زحك
ثشٚػخ االؽفبي.

دور رياض في تنشئة الطفل
اجتماعيا

• إذا كانت السنوات األولى من حٌاة هً أهم مراحل نموه
وتكوٌنه الجسمانً والعقلً والنفسً والتربوي واالجتماعً,
االؽفبي
تشكٌل شخصٌته اإلنسانٌة ووضع
وهً السنوات التً ٌتم فٌها
البذور األولى لبناء اإلنسان وتحدٌد اتجاهاته ومٌوله وغرس
تقالٌد وعادات المجتمع لدٌه ..لذلك فان االهتمام باألطفال فً
هذه المرحلة العمرٌة ال تعود نتائجه على هؤالء فقط ,ولكنها
تعود على المجتمع ككل فً المدى الطوٌل باعتبار ان
التكوٌن السوي للفرد هو استثمار فً البناء البشري :

ٕ٘ ِٓٚب فبٔٗ اٌ ٝعبٔت دٚس االعشح ف ٟرٕشئخ اٌطفً ف ٟفزشح
ِب لجً اٌّذسعخ ٠زجغ دٚس س٠بع االؽفبي ف٘ ٟزٖ اٌّشحٍخ
اٌٙبِخ ِٓ ح١بح اٌطفً ٚ ,اٌز٠ ٞزؼح فّ١ب : ٍٟ٠
رغؼ ٝس٠بع االؽفبي اٌ ٝرحم١ك إٌّ ٛاٌّزىبًِ ٌٍطفً ,ٌٚزا ٠غت اْ ٠شًّ ٘ذفٙب ر١ٙئخ اٌطفً ٚاػذادٖ اػذادا ع٠ٛب ً
ٌٍّشاحً اٌؼّش٠خ اٌزبٌ١خ.
 تعمل رٌاض االطفال على توجٌه واكساب الطفل العادات السلوكٌة التًتتفق مع قٌم وعادات وتقالٌد المجتمع الذي ٌنتمون الٌه  ..وتنمٌته مٌول
االطفال ,واكتشاف قدراتهم  ,والعمل على تنمٌتها بما ٌتفق وحاجات
المجتمع الذي ٌسعى الى التقدم – فغرس المٌول المختلفة عند االطفال ٌتوقف
الى حد كبٌر على توجٌه الطفل من خالل اللعب – واذا كانت مٌول االطفال
تتعارض مع مٌول االباء واالمهات عندما ال ٌجد الطفل فً مسكن االسرة
ما ٌشبع مٌوله  ..ففً رٌاض االطفال تتوفر للطفل الى حد كبٌر وسائل
اشباع مٌوله من خالل مجتمع االطفال المعد لهم .

-

ٚف ٟس٠بع االؽفبي رٌّٕ ٛذ ٜاٌطفً األعظ اٌؼش٠ؼخ ٢داة اٌغٍٛن ,
ٚاالدسان اٌّؼٕٚ ,ٞٛاالحبع١ظ ٚاٌؼبداد ٚاٌؼاللبد ِغ االخش , ٓ٠ففٟ
عّبػبد االؽفبي راد اٌغٓ اٌٛاحذ ٠غّغ ؽفً ا ٌٝٚرغبسة ٚخجشاد
اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚ ,رزىٌ ْٛذ ٗ٠اٌّالِح االٌ ٌٝٚؼاللبرٗ اٌّزجبدٌخ ِغ
..
اٌّغزّغ
 ٚف ٟس٠بع االؽفبي ٠زُ خٍك االؽفبي ٚإ٠غبد عِ ٛزٕبعك ِٚزٛافك ثٓ١عّبػخ االؽفبي ٚرّٕ١خ احز١بعبد االؽفبي ٚػبدار ُٙاٌغٍٛو١خ ٚرٛع ُٙٙ١اٌٝ
إٌٛاح ٟاٌغٍٛن اٌغ٠ٛخ اٌز ٟرزفك ِغ لٚ ُ١ػبداد ٚرمبٌ١ذ اٌّغزّغ اٌغبئذح فٟ
٘زا اٌغٓ ٠ٚ ..حبٚي اٌمبئّ ْٛػٍ ٝرشث١خ اٌطفً ٚرٕشئزٗ ف ٟس٠بع االؽفبي
اٌٛطٛي ثبٌطفً ػٓ ؽش٠ك اٌٍؼت ٚإٌشبؽ ِٓ خالي ِغبالد اٌؼًّ اٌّخزٍفخ
ِغ االؽفبي ٌٍّٕ ٛاٌّزىبًِ اٌشخظ١خ اٌؼؼٚ ٞٛإٌفغٚ ٟاٌزشثٚ ٞٛرط٠ٛش
اِىبٔ١بد اٌطفً ٚاعزؼذادارٗ ٚ ,إػذادٖ أل ٌٝٚاٌّشاحً اٌزؼٍ١ّ١خ – اٌّشحٍخ
.االثزذائ١خ

ولكً ٌصبح اسلوب التنشئة االجتماعٌة فعاالا داخل رٌاض االطفال فإنه :
تبرز االهمٌة التربوٌة الكبرى إلعداد وتأهٌل المربٌات لدور الحضانة ورٌاض
االطفال  ,ذلك ألن تفتح نمو واستعدادات الطفل الفطرٌة ٌستدعً توفر المعرفة
الكافٌة لخواص ومظاهر كل مرحلة من مراحل نمو الطفل للقائمٌن على تربٌته
وتنشئته ورعاٌتهتبرز أهمٌة إٌجاد الصالت الوطٌدة بٌن رٌاض االطفال وبٌن
االباء واالمهات  ,وذلك ضمان عدم التعارض بٌن أهداف واسلوب ومنهج العمل
المشترك فً كل منهما  :وتحقٌق االهداف التربوٌة واالجتماعٌة التً من أجلها
أنشئت رٌاض االطفال  ..فرٌاض االطفال ال ٌمكن أن تقوم بالوظائف العدٌدة
التً لألسرة تماما ا وأن تكون بدٌلة عنها  ,ولكنها مكملة لوظائف األسرة
ومساعدة لها فً نجاح مهامها التربوٌة فً تنشئة وتربٌة طفل رٌاض االطفال
.
وجه
أحسن
على
.

وزٌه رجشص اّ٘١خ ٚعٛد ثشٔبِظ ػٍِّ ٟحذد ٌش٠بع االؽفبي ٠حمك
أ٘ذاف اٌؼًّ اٌزشث ٞٛثٙب ٠ٚغبػذ ػٍ ّٛٔ ٝاٌطفً ٚرّٕ١خ لذسارٗ
ٚرفز١ح اعزؼذادرٗ ٚإشجبع احز١بعبرٗ ٚرٛعٚ ٌٗٛ١ِ ٗ١رّٕ١زٙب ٚرٌه ِٓ
خالي اٌجشاِظ اٌّحذدح اٌّٛعٙخ ٌٕشبؽ اٌش٠بع ٚاٌزخط١ؾ ٌٙزٖ
إٌّشآد ٚ ,رٛف١ش اٌّجبٔ ٟاٌّؼذح ٚاألعٙضح ٚاٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌزشث٠ٛخ ِٓ ٌؼت ٚغ١ش٘ب ِٓ ِغزٍضِبد رغ١ٙض ثّب ٠حمك اال٘ذاف
اٌزشث٠ٛخ ٌٙب ٚ ,ػغ ثشٔبِظ ػًّ ٌ ِٟٛ٠ىً داس حؼبٔخ ٚسٚػخ
اؽفبي ٚاالػزّبد ػٍ ٝاألٌؼبة اٌّجشِغخ وٛعٍ١خ أعبع١خ ٌزحم١ك
اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٌٙزا اٌذٚس ِغ رٛف١ش االٌؼبة إٌّبعجخ ِغ االِىبٔ١بد
اٌّحٍ١خ ِٚشاحً ّٔ ٛاٌطفً اٌّخزٍفخ ٚاحز١بعبرٗ ٌٙزٖ اٌٍؼت ِٓ خالي
وً ٘زا ٔغزط١غ اْ ٔمٛي ثؤْ س٠بع االؽفبي ِؤعغخ  ,أ ٚث١ئخ ؽ١جخ
ٌزٕشئخ ؽفً اٌضبٌضخ ٚحز٠ ٝذخً اٌّذسعخ االثزذائ١خ ف ٟاٌغبدعخ.

-2اٌّذسعخ ٔ:ظشاً ٌزؼمذ ػٕبطش اٌضمبفخ ٚارغبع دائشرٙب اٌز٠ ٟزؼٓ١
ػٍ ٝاٌفشد اوزغبثٙب ثذأد االعشح رفمذ ثبٌزذس٠ظ اٌىض١ش ِٓ ٚظبئفٙب
االعزّبػ١خ ٔظشاً الٔشغبي االثبء رحذ ػغؾ اٌظشٚف االعزّبػ١خ
ٚااللزظبد٠خ ِٚ ,ب وبٔذ ا٢عشح رم َٛثٗ اطجح ِٓ ٚظبئف اٌّذسعخ
فٔ ٟمً اٌزشاس اٌضمبف ٟاٌ ٝاألع١بي ِٚ ,ؼبٔٚخ االثٕبء ػٍِٛ ٝاعٙخ
ظشٚف اٌح١بح ف ٟػٛء ِب اخزبسرٗ ِٓ لٚ ُ١أٔظّخ ِٚؼبسف (-23
.)101
ٚػٕذِب ٠ز٘ت اٌطفً اٌ ٝاٌّذسعخ فؤٔٗ ٠ظجح ألٚي ِشح رحذ اششاف
افشاد ٌ١غٛا ِٓ ألبسثٗٚ -ثبٌزبٌ ٟف٠ ٛٙزحشن ِٓ ٚعؾ رغٛدٖ اٌشٚاثؾ
اٌشخظ١خ اٌٚ ٝعؾ آخش غ١ش شخظ ِٓ , ٟخالي االرظبي ِغ
اٌّذسعٚ ٓ١اٌضِالء ِٓ اٌزالِ١ز  ِٓٚ ..صُ فؤْ اٌّذسعخ ٘ ٟاٌزٟ
رشثؾ اٌطفً ثٕظبَ اعزّبػ ِٓ ٟاعً رٛف١ش سٚاثؾ اٌطفً ثٛاٌذٗ٠
ٚادخبٌٗ ألٚي ِشح ف ٟإٌّظّبد االعزّبػ١خ اٌز ٟرزغبٚص حذٚد
اٌغّبػبد اٌّؼزّذح ػٍ ٝاٌمشاثخ ٚاٌغ١شح..

االعزّبػ١خ
اٌزٕشئخ
ػٍّ١خ
فٟ
اٌّذسعخ
دٚس
رٍؼت اٌّذسعخ دٚساً ثبسصاً ف ٟػٍّ١خ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٠ٚ ,زؼح
:
ا٢رٟ
فٟ
رٌه
رؤخز اٌّذسعخ ػٍ ٝػبرمٙب حبٌ١ب ً ف ٟاٌّغزّغ اٌحذ٠ش ِّٙخ ر١ٙئخ
اٌظغبس ر١ٙئخ اعزّبػ١خ ِٓ خالي ٔمً اٌضمبفخ  ,فمذ ثٍغذ اٌحبي
ثبٌّغزّغ اٌحذ٠ش أْ ٠زٛلغ ِٓ اٌّذسعخ اْ رٕمً اٌ ٝاٌطفً صمبفخ ِؼمذح
رؼم١ذاً شذ٠ذاً ال رٕط ٞٛفمؾ ػٍ ٝلذس وج١ش ِٓ اٌّؼبسف اٌّزشاوّخ
ٚاٌّٙبساد اٌّؼمذح ثً ػٍِ ٝغّٛػخ أوجش ِٓ اٌمٚ ُ١اٌّؼب١٠ش إٌظش٠خ
اٌّزشبثىخ اٌز ٟرشزًّ ػٍ ٝاألعظ األ٠ذٌٛٛ٠ع١خ ٌزشاس اٌّغزّغ
اٌضمبفٟ

فمذسح اٌّغزّغ اٌحذ٠ش ػٍ ٝاالعزّشاس ال رزٛلف ػٍ ٝلذسح ِٛاؽٕ ٗ١ػٍ ٝاٌمشاءح
ٚاٌىزبثخ ٌٚىٓ ػٍ ٝإّ٠بٔ ُٙثبٌّجبدا اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌز ٟرمذَ ػٍٝ
اعبعٙب ٔظُ اٌّغزّغ ٚاالخالص ٌٙب ٌٚ ..زٌه ٕ٠زظش ِٓ اٌّذسعخ أْ رؼٍُ اٌطفً
ش١ئب ً ِب ِٓ ِخزٍف اٌّذْ اٌؼٍ١ب ِضً اٌذِمشاؽ١خ ٚحىُ اٌمبٔٚ ْٛاٌّششٚع اٌحش ,
ثً ٠زؼٍُ و١ف ٠زظشف ٚفمب ً ٌٙزٖ اٌّجبدا ٚاٌؼبداد .
رٍؼت اٌّذسعخ ف ٟاٌّغزّغ اٌحذ٠ش دٚساً ٘بِب ً ف ٟرؼٍ ُ١االرغب٘بد ٚ ,اٌّفب٘, ُ١
ٚاٌّؼزمذاد اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ اٌغ١بع .. ٟح١ش رؼط ٟاٌّذسعخ اٌطفً اٌّحزٞٛ
ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب٘ ُ١اٌز ِٓ ٟشؤٔٙب رٛع١غ ٚطمً ِشبػش اٌطفً اٌّجىشح
اٌّزؼٍمخ ثبالسرجبؽ ثبٌٛؽٓ  ,وّب رؼغ رؤو١ذاً أػظُ ػٍ ٝاالِزضبي ٌٍمبٔٚ ْٛاٌغٍطخ
.
اٌّذسعخ
ٌٛٚائح
٘زا اٌذٚس اٌخبص ثزٛع ٗ١اٌطفً ٔح ٛإٌظبَ االعزّبػٚ ٟاٌغ١بع ٟاٌمبئُ ٚرؼؼ١ذ
احزشاِٗ ٌٗ ال شه أٔٗ احذ اٌطشق اٌز ٟرؼًّ فٙ١ب اٌّذسعخ وّٕظّخ ِحبفظخ
.
االعزّبػ١خ
ٌٍزٕشئخ

رؼٍُ اٌّذسعخ اٌطفً اٌّٙبساد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌطش٠مخ اٌز٠ ٟؼًّ ثٙب
اٌّغزّغ أ ٚاٌزٕ٠ ٟجغ ٟاْ ٠ؼًّ ثٙب ٛ٠ٚ ,د ٞرٌه اٌ ٝاػذاد اٌطفً ٌٍزظشف ٚفمب ً
ٌألدٚاس اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌؼؼ ٛاٌشاشذ ف ٟاٌّغزّغ  ..فؤُ٘ عضء ِٓ ػٍّ١خ اٌج١ئخ
االعزّبػ١خ رزؼّٓ اٌزّض ً١اٌالٚػٚ ٟاعزجطبْ اٌّؼزمذاد ٚاٌمّٔٚ ُ١برط عٍٛن
االخش ٓ٠اٌز٠ ٓ٠زظً ث ُٙاٌفشد ارظبالً ِجبششاً  ,فؼٓ ؽش٠ك رٛع١غ دائشح اٌطفً
٠زؼٍُ إػذاد ٔفغٗ ٌٍم١بَ ثّخزٍف االدٚاس اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌجبٌغ  ,وّب ٠ؼشف ِب ٕ٠زظش
ِٓ االشخبص اٌز٠ ٓ٠شغٍٚ ْٛظبئف فِ ٟغزّغ اٌىجبس.
وّب رٍؼت اٌّذسعخ دٚساً اوجش ٌّغبػذح االؽفبي ػٍ ٝرؼٍُ ػجؾ أفؼبالرُٙ
ٚاٌزؼبًِ ِغ ِشاوض اٌغٍطخ ٚ ,وزٌه ر ٌٟٛاٌم١بَ ثٙب وّب رزؼّٓ اٌج١ئخ االعزّبػ١خ
ِؼشفخ اٌطفً ٌٍطش٠مخ اٌز ٟرحً ثٙب اٌّشىالد ػٍ ٝوبفخ االٔٛاع ٚاوزغبة
اٌٛعبئً اٌفٕ١خ ٌحً ِشىالد وغضء ِزُّ ٌٍؼٍّ١خ اٌزشث٠ٛخ .

ٚال رٍؼت اٌّذسعخ فحغت ٘زا اٌذٚس اٌّحبفع ف ٟػٍّ١خ اٌزٕمٔٚ ٓ١مً اٌزشاس اٌّبػ, ٟ
ٌٚىٓ رشغغ اٌّذسعخ اٌمذساد اٌخاللخ ألػؼبء اٌّغزّغ اٌغذدٌٚ ,زٌه ٠م َٛثذٚس أوجش فٟ
االعٙبَ ف ٟاالٔشطخ اٌخاللخ ِٓ عبٔت اٌزالِ١ز ٚػٓ ؽش٠ك غشط اٌم ُ١االعزّبػ١خ اٌزٟ
٠غت اْ رزّشِ ٝغ اٌشغجخ ف ٟاٌزمذَ اٌمبئّخ ػٍ ٝاالٔغبصاد ف ٟاٌؼٍٚ َٛفِ ٟغبالد
اٌّؼشفخ االخش , ٜوّب رؤخز ػٍ ٝػبرمٙب ِّٙخ اٌم١بَ ثذٚس سئ١غ ٟف ٟػٍّ١بد اٌزغذ٠ذ
ٚاٌزحذ٠ش ٚاٌزغ١١ش ٘ٚزٖ اٌٛظ١فخ اٌزغذ٠ذ٠خ االعزحذاص١خ ٘بِخ عذاً إلػذاد االؽفبي
اعزّبػ١ب ً ٌٍّؼ١شخ فِ ٟغزّغ ٠زؼشع ٌٍزغ١ش اٌغش٠غ ص
وّب رٍؼت اٌّذسعخ دٚساً ٘بِب ً ف ٟرىٚ ٓ٠ٛثٕبء اٌمٚ ُ١اٌّؼب١٠ش ٚإوغبثٙب ٌٍطفً  ..رٌه أْ
ٌٍّذسعخ أدٚاس اعزّبػ١خ ِزّ١ضح فٙ١ب ِىبٔبد ٚادٚاس اعزّبػ١خ ِحذدح  ,فف ٟحغشح
اٌذساعخ ٛ٠عذ رٕظ ُ١خبص ِزؼبسف ػٍِ ٗ١ضً رٕظِ ُ١مبػذ اٌغٍٛط ٚ ,اخز١بس ِغّٛػبد
اٌؼًّ ٚ ,رٛص٠غ اِز١بصاد ٚاالدٚاس رٛص٠ؼب ً غ١ش ِزغب , ٚوّب ٠حىُ اٌؼًّ اٌّذسعٟ
ِؼب١٠ش رزظً ثبٌحؼٛس ٚاٌغ١بة ٚاٌزؼبًِ ث ٓ١اٌزالِ١ز ٚاٌّذسعٚ ٓ١إٌبظش ٚاٌغؼبٖ
ٚا١ٌٚبء االِٛس  ..اٌخ ٍ٠ٚ ,ؼت اٌّؼٍُ ف ٟاٌغ ٛاٌّذسع ٟدٚساً ِّٙب ً ثبٌٕغجخ ٌّشبسوخ
اٌزالِ١ز ِٚؼشفخ ِغز٠ٛبد ؽّٛحِٚ ُٙغز٠ٛبد أغبصُ٘ ٚروبئِّ ..ُٙب ٠ى ٌٗ ْٛآصش ٘بَ
ف ٟرى ٓ٠ٛشخظ١خ اٌطفً ٌٚى ٟرظجح اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ داخً اٌّؤعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ
فؼبٌخ فئْ ػٍٙ١ب :

