


 مقدمة:
من أهم تعتبر المواضيع الخاصة باألطفال في الوقت الراهن

ة المواضيع التي نالت حيزا كبيرا من البحوث النفسي
أهمية بصفة مستمرة، وذلك لتأكد الباحثين منواإلجتماعية

حلة السنوات الخمس األولى من حياة الطفل، حيث تعتبر مر 
عض المفاهيم الطفولة المبكرة الفترة الحاسمة التي تتكون فيها ب

األساسية عند الطفل، وذلك من خالل مؤسسات التنشئة 
ن من أهم األالروضة والتي نجد من بينها اإلجتماعية مور ، وا 

الظروف يتوفر له الرعاية المالئمة و حتيالتي يجب مراعاتها 
خالل التربوية المناسبة هو التدخل في التعليم المبكر من

لكون هذه برياض األطفال باعتبارها األسرة البديلة، و اإللتحاق
ما المرحلة حساسة وخطيرة فالروضة تلعب دورا بارزا ومه

.للطفلاإلجتماعيلتحقيق التوافق النفسي 



 التالية التساوالتنظرا لذلك فقد تحددت إشكالية دراستنا في و:
التساؤل العام:
 تماعياإلجهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رياض األطفال والتوافق النفسي ـ

للطفل؟
(من وجهة نظر األولياء والمربيات.)
وتندرج تحته التساؤالت الفرعية التالية:
النفسي ـ هل توجد عالقة بين األساليب التربوية المعتمدة من طرف المربيات والتوافق

لطفل الروضة؟اإلجتماعي
 لطفل ماعياإلجتـ  هل توجد عالقة بين البرامج التعليمية المخصصة والتوافق النفسي

الروضة؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:
 للطفل ياإلجتماعـ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رياض األطفال والتوافق النفسي

(.من وجهة نظر األولياء والمربيات)
لفرضيات الجزئيةا:
فسي ـ توجد عالقة بين األساليب التربوية المعتمدة من طرف المربيات والتوافق الن

.الروضةلطفل اإلجتماعي
 طفل لاإلجتماعيـ توجد عالقة بين البرامج التعليمية المخصصة والتوافق النفسي

.الروضة



وأهمية الدراسة الراهنة تكمن في:
 موا قي تقدم الضوء على أهمية تربية أطفال متوافقين ليسهإلقاء

ئة ، ونحن في عصرنا هذا في أشد الحاجة إلى تنشالمجتمع 
لسوي قائمة على أساس من التوافق اإجتماعيةاألطفال تنشئة 

.السليم

 بهااإلهتمامعلى أهمية مرحلة الروضة حيث أن التعرف
ل فال يجب يفرضه التحدي العلمي والتكنولوجي الذي يواجه الدو 

مكاناتبإستعداداتترك األطفال يواجهون المستقبل  التمكنهموا 
.بمجتمعاتهم من الرقى 

 وضة تكمن أيضا أهمية الدراسة في النظر إلى مدى أهمية ر كما
ي األطفال في مراحل نمو الطفل وكذا أهمية مرحلة الطفولة ف

.لمجتمعاتشكيل شخصية الطفل وا عداده ألن يكون  فاعال في 



:أما أهداف دراستنا
معرفة ـ تكمن في الموضوع المصاغ ضمن اإلشكالية التي تتطلب
اعي مدى مساهمة الروضة في تحقيق التوافق النفسي و االجتم

سة لطفل، و كذا إعداد الطفل إعداد كامال يسمح بالدخول إلى المدر 
ة حساسة بروضة األطفال مرحلاإللتحاقبطريقة مرنة ولهذا يعتبر 

.الجوانب ودقيقة في نمو الطفل من كافة 

اعية التعرف على واقع رياض األطفال من خالل الوظيفة االجتم.
فل وا عداده وأثر هذه الوظيفة على نمو الطبهاوالتربوية التي تقوم 

تمع الذي للتكيف الصحيح مع نفسه ومع اآلخرين وفقا لقيم المج
.وعاداته يعيش فيه 

ق ـ العمل على تغيير النظرة الخاطئة التي تسود األسر فيما يتعل
.فقط بالروضة التي تكمن مهمتها في إيواء األطفال وحراستهم 



.نا من ولقد تم تقسيم دراستنا إلى مجموعة من الفصول التي حاول
ت خاللها اإللمام بالجانب المعرفي نظريا كان أم ميدانيا وقد جاء

:يليكما الدراسة 
 سة وتحديد حيث تناولنا فيه إشكالية الدرا:للدراسة الجانب التمهيدي

تحديد ،الموضوع إختيار،أسباب وأهدافها الفرضيات،أهمية الدراسة 
.السابقةالمفاهيم والدراسات 

 فيه   ا ، حيث تناولنللميدان الذي يعتبر تمهيدا ـ الجانب النظري
:ا همالدراسة من الناحية النظرية ويتضمن  فصلين متغيرات 

 لمحة تناولنا فيهخصص لرياض األطفال حيث :الثانيالفصل
ض ، الرواد األوائل لريااألطفال تاريخية عن نشأة وتطور رياض 

سية األطفال، كذلك عرض تعريف لرياض األطفال و الحاجات األسا
، فوائد ومواصفاتوظائف عرض كل من كماتم، الروضة لطفل 

ارسة في رياض األطفال وركزنا على البرامج التعليمية واألنشطة المم
، ماعياإجترياض األطفال دون أن ننسى  أهميتها في تنشئة الطفل 

.بخالصةوختمنا الفصل 



الذي اعياإلجتمخصصناه للتوافق النفسي :الفصل الثالث
:عرض تضمن 

ريات ، ثم عرض النظأبعاده تعريف التوافق عموما، : أوال 
.سوء التوافق، أساليب التوافق ثم التوافق و للتوافق المفسرة 

افة إلى باإلضاإلجتماعيتعريف التوافق النفسي : ثانيا
،  إلجتماعيامؤشراته ثم العوامل المؤثرة في التوافق النفسي 
ي ثم خطوات تحقيقه، و أنواع عقبات التوافق النفس

.بخالصة ، و ختمنا الفصل اإلجتماعي



:فصلين فيحتوي على : أما في الجانب التطبيقي
:للدراسةاإلطار المنهجي :الرابع الفصل 

فة مدى للتعرف على مجتمع الدراسة ومعر إستطالعيةقمنا بدراسة 
لعينة على توفر متغيرات الدراسة في الحيز الجغرافي حيث شملت ا

مارة أما األدوات المستخدمة فتمثلت في مقابلة واستمربيات10
فيها تمدناإعساعدتنا كل منهما في بناء أداة للدراسة الرئيسية التي 

حيث على المنهج الوصفي التحليلي ألنه يحقق أهداف الدراسة
مفردة مقسمة على المربيات وأولياء 40شملت عينة الدراسة على 

.األطفال
مارةاإلست،المالحظة أما بالنسبة ألدوات الدراسة فقمنا باستخدام 

اليب والمقياس كأدوات رئيسية لجمع البيانات باإلضافة إلى أس
،النسب كرونباخمعامل الثبات ألفا :اإلحصائية المعالجة 

وهذا المعياري،اإلنحراف،المتوسط الحسابي،المئوية،التكرارات 
( .spss)بالمعالج اإلحصائيإستعانة





 النتائجقمنا بعرض ومناقشة :الخامس الفصل:
 في حيث تمثلت نتائج الدراسة:
 األطفـال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين ريـاض:كالتـالينتيجة الفرضية العامة كانت

بلغـت لطفـل الروضـة مـن وجهـة نظـر المربيـات واألوليـاء حيـثاإلجتمـاعيوالتوافق النفسـي 
0,050وهــي دالــة إحصــائيا كــون أن مســتو  الداللــة 0,55بيرســون إلرتبــا امعامــلقيمــة 
.محققةيمكن القول بأن الفرضية العامة بالتالي 

ن      توجد عالقة بين األساليب المعتمدة م:التالينتائج الفرضية الجزئية األولى في وتمثلت 
بلغت قيمة معامل لطفل الروضة حيث اإلجتماعيطرف المربيات والتوافق النفسي 

الداللة وهي دالة إحصائيا كون أن قيمة الداللة أصغر من مستو  0,53رسون بيإلرتبا ا
لفرضية انتائج أما .محققةيمكن القول بأن الفرضية الجزئية األولى بالتالي 0,049
افق ال توجد عالقة بين البرامج التعليمية المخصصة و والتو :كالتاليفكانت الثانية الجزئية 
.الروضةلطفل اإلجتماعيالنفسي 

كـون أن  قيمـة إحصـائيا غيـر  دالـة وهـي 0,35بيرسـون اإلرتبـا لغت قيمـة معامـل حيث ب،
ة لـم يمكـن القـول بـأن الفرضـية الجزئيـة الثانيـبالتـالي 0,23مستو  الداللـة أكبرمنالداللة 
.تتحقق 



الخاتمة:
 لدراسة اإن النتائج العامة التي تم التوصل إليها من خالل هذه ،

األطفال سمحت لنا بتحديد فكرة أساسية مفادها أن لمؤسسة رياض
، وذلك ل للطفاإلجتماعيدور كبير في تحقيق التوافق النفسي 

، إجتماعيع ، وتطبيعه بطابسلوكه لتشكيل شخصيته وتوجيه 
تراحات وبالتالي بناءا على ما سبق في دراستنا يمكن تقديم اق

لة من ، بهدف جعل مؤسسة رياض األطفال فاعمناسبة وتوصيات 
طفال ، حتى تصبح مرحلة يجب على األوآلياتها خالل وظائفها 

هذا ، وعلىالمتقدمة مثلما هو الحال في المجتمعات بهاالمرور 
:يلي يمكن أن نقترح ما 

 صة ، وخااألطفال ضرورة اهتمام القائمين على مؤسسات رياض
كتسي أهمية والمشرفين بهذه المؤسسات التربوية التي تالمسؤولين

الل إعداد سليما، باستغالنشئكبيرة لما لها من دور في إعداد 
.الذهنية قدراتهم وطاقاتهم 



س وعلم ـ كما يجب أن تشتمل رياض األطفال على مختصين في ميادين علم النف
حيحة وعلوم التربية، حتى تتمكن من توجيه الطفل نحو الوجهة الصاإلجتماع
، وفق برنامج موحد يغطي كل األقسام ولو داخل الروضة الواحدةوالسامية 

.الحديثة متبعين في ذلك المعطيات والطرق 
يا في معاهد ـ كما أنه البد من ضرورة تكوين مربيات تكوينا علميا وتربويا ونفس

لتربية ا، ومع ضرورة إتباع أساليب علمية ووسائل مختصة في عملية مختصة 
الم ووسائل اإلعاإلبتدائية، وأن تدعم من طرف مؤسسات أخر  خاصة المدارس 

.من أجل تشجيع عملها
 بوي الدور المهم لألسرة ومشاركتها في وضع برنامج تعليمي تر الننفيما

كون أكثر خصائص مرحلة الطفولة المبكرة حتى ياإلعتبار، بأخذ بعين ترفيهي 
.للطفلمالءمة

 يقوم ، حيثالمسؤولية وهذا ال يكون إال بإعطاء قدر من العمل والتعاون وتحمل
ة ، وذلك بالنسبة للجهات القائمة على روضوجه كل طرف بعمله على أكمل 

دارة ومربيات وأولياء  ي، وكذا مشاركة المجتمع فاألطفال األطفال من بلدية وا 
 األطفال تحديد أهداف لرياض.
 قدم الذي ضرورة تقييم البرنامج وتقديم التقارير بشأن الدور والتالننسىكما

.أحرزه هذا األخير



 شكرا على حسن اإلصغاء
واإلنتباه


