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اجتاهات معلمات الرياض حنو االركان التعليمية يف تعزيز الشخصية 
 الروضة االجيابية لطفل

 . ايناس مالك اسماعيل القدسيم
 الثالثة  الكرخ مديرية تربية بغداد /وزارة التربية 

Inosalani70@gamail.com 

:الممخص  

تجاىات نحو االركان مشكمة البحث تتمخص بالسؤال ىل لدى معممات رياض االطفال ا ن  إ    
التعميمية في تعزيز الشخصية االيجابية لطفل الروضة ؟ وسعينا من خالل البحث قياس اتجاىات 
معممات الرياض نحو االركان  تبعا تبعا لالركان التعميمية وىي ركن االلعاب التربوية والركن الفني 

ن العممي ، اقتصر البحث عمى وركن الرياضيات وركن الموسيقى وركن المكتبة وركن المنزل والرك
( معممة من معممات رياض االطفال الحكومية وتحقيقا الىداف البحث، قامت الباحثة ببناء فقرات 55)

استبيان االركان التعميمية  عمى وفق الخطوات العممية لبناء المقاييس النفسية فبعد صياغة فقرات 
رات بوساطة عرضيا عمى مجموعة من الخبراء (فقرة تم التاكد من صدق الفق88االستبان والبالغة )

وقد تبين صالحيتو بعد اجراء بعض التعديالت البسيطة وببدائل )تنطبق كثيرا ، تنطبق احيانا ، ال 
يوجد لدى معممات  -1تنطبق ابدا (وبعد تطبيقو عمى عينة البحث توصل البحث الى النتائج االتية : 

 -8التعميمية لتعزيز الشخصية االيجابية لطفل الروضة  رياض االطفال اتجاىات عالية نحواالركان
حقق الركن الفني نسبة جيدة في نتائج  -3 حقق ركن االلعاب التربوية نسبة عالية من نتائج االستبيان

وقد تبين ان ركن الرياضيات  -5حقق ركن الموسيقى نتائج جيدة جدا في االستبيان  -4 االستبيان
حقق الركن  -7بالنسبة الى ركن المكتبة فقد حقق نسبة متوسطة   -6يانحقق نتائج عالية في االستب

 .ة عالية الى متوسطة في االستبيانالعممي نسب

 الكممات المفتاحية: ) االتجاهات، االركان التعميمية، الشخصية االيجابية(.
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Attitudes of Riyadh teachers towards educational pillars in enhancing the 

positive personality of a child   Kindergarten 

Enas Malik Ismail Al Qudsi 

Ministry of Education . Baghdad Third Directorate of Education 

 

Abstract: 

    The research problem is summarized by the question: Do kindergarten 

teachers have attitudes towards educational pillars in promoting the positive 

personality of the kindergarten child? Through the research we sought to 

measure the attitudes of Riyadh teachers towards the pillars according to the 

educational pillars, which are the educational games corner, the artistic 

corner, the mathematics corner, the music corner, the library corner, the 

home corner, and the scientific corner. The research was limited to (50) 

teachers from governmental kindergartens, and in order to achieve the 

research objectives,  Paragraphs of the educational staff questionnaire 

according to the scientific steps to build psychological standards, after 

formulating )the  28 )paragraphs of the questionnaire, the veracity of the 

paragraphs was verified by presenting them to a group of experts, and its 

validity was found after some simple modifications and alternatives 

(applicable a lot, sometimes apply, never apply. After applying it to the 

research sample, the research reached the following results: - Kindergarten 

teachers have high tendencies towards the educational pillars to enhance the 

positive personality of the kindergarten child , The educational games corner 

achieved a high percentage of the results of the questionnaire - The technical 

element achieved a good percentage in the results of the questionnaire 4 - 

The music corner achieved very good results in the questionnaire 5- It was 

found that the mathematics corner achieved high results in the questionnaire 

6- As for the library corner, it achieved a high percentage Sata 7- The 

scientific component achieved a high to medium percentage in the 

questionnaire. 

Keywords: (attitudes, educational pillars, positive personality). 
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  -المقدمة :

تعد مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة ميمة في حياة الطفل وىي من اىم           
المراحل التي يمر بيا االنسان حيث يكون النمو سريعا بجميع جوانبة وانماط سموكو 

متغيرات ومياراتو وتشكل شخصيتو والبد ان تكون البيئة المحيطو بالطفل مفعمة بال
يم وبناء اليرم المعرفي والمغوي واتقان ميارات القراءه والكتابة الحسية الكسابو المفاى

والحساب وتعد االركان التعميمية المحور االساسي في التعمم الذاتي والتعاوني حيث انيا 
تشمل مصادر المعمومات المتعدده التي يتعامل معيا الطفل عن طريق االندماج 

ات المتنوعو وتتكون لديو سمات والتفاعل والتواصل بتمك النشاطات يكسب الخبر 
 شخصية قوية يواجو بيا مستقبال عثرات الحياة وتعينو عمى حل مشكالتو الحياتية .

  -مشكمة الدراسة :

روافد التنظيم التربوية التعميمية الحديثة تمتاز االركان التعميمية رافد ميم من         
يجابية لمطفل ومن خالل ىذا بأمتالكيا القدره عمى االسيام في تقرير التشخصية اال

التقرير سيتولد اتجاىات نفسية ايجابية تسيم في بناء المجتمع لذا فأن مايطرحو البحث 
ىو دراسة المتغيرات االيجابية التي تحدث لشخضيو الطفل عن طريق التعمم الذاتي 
ومشاركتو لمحصول عمى المعمومة في صف االركان التعميمية وستتولد لدية ميارات 

 ارة الذات والقيادة وميارات الوعي .اد

لكن عمى الرغم من التطورات التي شيدتيا رياض االطفال في مجال التعميم          
حتية والمكونات المادية والتجييزية اال ان ىناك بعض الرياض تفتقد الى البيئة الت

اضافة الى قمة وجود المختصين مما يؤدي الى تباين ممحوظ في مستويات تمك 
الرياض حسب تفاوت تمك االمكانيات وىذا بدوره يؤدي الى تباين الخدمات المقدمة 
لطفل الروضو من مستوى الى اخر وفي مقدمة تمك الخدمات تشتت الركائز القوية 
لمشخصية وعمى الرغم من تميز بيئو االركان التعميمية المطبقة حاليا في رياض 
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ن بعض من معممات الرياض وجدتين فأاالطفال بحسب نظر المسؤوالت عن تنفيذه 
غير راضيات او ابدين بعض االتجاىات السمبية نحو ىذه الطريقة الجديدة عمى سبيل 
المثال عمل عمى زيادة العبء الميني عمى كاىل المعممة وانو لم يتح لين االعداد 
الكافي ولم يتم تزويدىن بالميارات الضرورية لمتطبيق وان صف االركان يحتاج الى 

ثير من الموازم واالداوت وااللعاب واالجيزة لسد احتياجات الدرس وتكمن مشكمة ك
 البحث بالسؤال التالي .

ما اتجاىات معممات رياض االطفال نحو االركان التعميمية في تقدير الشخصية 
 االيجابية لطقل الروضو ؟ 

  -اهمية البحث :

ضوعات التي تطرق ليا عمم تعد مسألة الشخصية االيجابية من اىم المو           
النفس بالبحث واالستقصاء وعمييا عالمات استفيام كثيرة لدى عمماء النفس فيي 

 charchlandالمصباح الذي يضيء وينير جميع محتويات الحياة العقمية  )
,1986:200 ) 

يعد التعميم الذاتي لمطفل من اىم االتجاىات الحديثة في التربية التي ترى          
ة ان يكون الطفل المتعمم مشاركا ايجابيا في عممية التعميم كما يجب ان يبحث ضرور 

عن المعرفة ويكتشفيا بنفسو ، فأسموب التعميم الذاتي عن طريق صف االركان يعزز 
بناء شخصية الطفل عن طريق االستكشاف والتركيز في التعامل وان يمارس الطفل 

عمم عن طريق المواد واالدوات واالشياء العمل بنفسو تتحكم بو حاجاتو الذاتية لمت
عممة فقط رشدة ومنبيو ومشجعو الموجودة بترتيب وتنظيم في صف االركان وتكون الم

مع النصح المستمر والمراقبة واليدف من كل ىذا ىو تنمية شخصية االطفال 
وتشجيعيم عمى طرح االسئمة وىذا يعزز من قدراتيم في حل المشكالت وعمى تجربة 

م واكتشافيم لممعرفة يجعميم ذلك يحتفظون بيا لمدة اطول ونظرا الىمية رياض افكارى
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االطفال في تكوين شخصية الطفل االيجابية اولت معظم النظم التعميمية في العديد من 
الدول اولوية قصوى اىتماما كبيرا برياض االطفال من حيث توفير البيئة التحتية 

 ( . morrow, 1999:44المناسبة كالمباني والتجييزات )

وتمعب التفاعالت المبكرة لدى الطفل دورا كبيرا في تعزيز شخصيتو وقد كشفت        
الدراسات التتبعية ان بناء صفات الشخصية القوية منذ الصغر تبقى في الغالب دون 
تغير مع كبر الطفل فأذا تربى الطفل الصغير في العزلة الكاممة فأنو يترك تأثيرا كبيرا 

سيتو وشخصيتو وىذا شيء خطر عمى مستقبمو ولبيئة الروضو دورا ىاما في في نف
اكساب الطفل العديد من الميارات والمفاىيم والمعمومات التي تعزز شخصيتو من خالل 

...... النشاط وتجعل الطفل ايجابيا التعامل الحر مع الوسائل والتجييزات الموجودة في 
 (  85: 1997في عممية التعمم ) الضبع ، 

وان عممية التعمم والتعميم في صف االركان تكون عالقة تبادلية مع سمات         
الشخصية االنسانية فالسمات الشخصية لمطفل يؤثر عمى ادائو ايجابيا او سمبيا ومن 

 (  ehler, 2005 :891جية اخرى تؤثر عمى بناء الشخصية الصحيحة )

الميدان التربوي تفيد في تقدير مدى  عاممين فيوىكذا تبينت ان معرفة اتجاىات ال
قبوليم او رفضيم لعمميات تطوير طرق التدريس وذلك عن طريق اضافة انشطة 

تراح اساليب تقديم جديدة )المجادي عميمية متنوعة او وضع اىداف او اقووسائل ن
 ( . 75:  8551وخرماوي ،

 -اهداف البحث : 

 :  ييدف البحث الى تعرف

االطفال نحو االركان التعميمية وتبعا لالركان  اتجاىات معممات رياض -1
 :التعميمية التالية 
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 التربويةركن االلعاب  - أ
 الركن الفني  - ب
 ركن الموسيقى  - ت
 ركن الرياضيات  - ث
 ركن المنزل - ج
 ركن المكتبة  - ح
 الركن العممي  - خ

 -حدود البحث :
البحث عمى معممات رياض االطفال الحكومية في محافظة بغداد  يقتصر

 ( 8519/8585ة لمعام الدراسي )ثكرخ الثالمديرية تربية ال
  -تحديد المصطمحات :

 ( 1996االتجاىات : عرفيا ) زيتون ، -
موعة من المكونات المعرفية والسموكية واالنفعالية المرتبطة بأستجابة الفرد مج

:  1996نحو موضوع معين او قضية من حيث القبول او الرفض ) زيتون ، 
86 ) 
 فيا كل من معممة الروضة : عر  -
 ( 1987،  ليزاز) ا

، المسؤولة عن تربية الطفل ) اليزاز ، انيا العامل في التعميم بمختمف مراحمو 
1987:183) 
 ( 8559) حطيبة ،

التي تقوم بدور االم تمنحيم الحب والعطف والرعاية وتعامميم بدقة وعدل 
وتوجييم في حزم وحنان النيا المسؤولة عن تحصيل االطفال وحفظ 
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نظام وتقويم نموىم واستكشاف السموك غير السوي عند بعضيم ومعالجتو ال
 بالمشاركة مع االسرة وكشف قدارت االطفال وتوجيييا الوجو السميم .

 ( 856: 8559)حطيبة ، 

 االركان التعميمية عرفيا كل من : - 

(cosgtrove , 2002) ىي بيئة توفر مكانا معينا لمتعمم تصميمات المناىج التي
حور حول المتعمم والتصميمات التي تتمحور حول المواد التعميمية كما انيا بيئة تتم

 (, Cosgtrove تشجع عمى النشاط والحركة واكتساب المفاىيم والميارات .
2002:199)                      

( ىي بيئة جيدة التحييز تثير حب االستطالع لمكشف عن 8553) اليولي وجوىر ،  
ن من زوايا في مجرة النشاط مع ارفف منخفضة ومفتوحة توضح كميا اسرارىا وتتكو 

مواد انشطة متنوعة تخص كل ركن بحيث يقوم الطفل ببمارسة انشطة التعمم دون 
 (8553:155الحاجة الى تدخل المعممة باستمرار ) اليولي وجوىر ،

 تعريف الباحثة النظري لالركان التعميمية 

ظيمو حسب نوع التي تقدم الطفل الروضة عمى اساس ىو المكان الذي يتم اعداه وتن
انشطة مختمفة موزعة عمى مساحات معينة في حجرة النشاط وىي  مساحة معينة 
يمارس فييا الطفل نشاط يختمف عن نشاط اخر وتكون بيئة صالحة لمتعمم الذاتي 

 وتحتوي عمى وسائل واجيزة واداوات تسيل عممية التعمم .

 ئي لالركان التعميمية .تعريف الباحثة االجرا

الدرجة الكمية التي تحصل عمييا المعممة من المقياس الذي اعدتو الباحثة ليذا الغرض 
 تعزيز : 
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ىو تدعيم االتجاىات االيجابية في شخصية المشارك ييدف بناء الشخصية بناءا 
 ايجابيا 

 (165: 8511)الخفاجي ،
 الشخصية االيجابية :  -

( ىي مجموعة من الصفات والسمات االنفعالية 8555عرفيا كل من ) زىران ،
واالجتماعية والجسمية والعقمية التي تميز الفرد عن حولو سواء كانت بايموجية فطرية 

 (  53:  8555موروثة او بيئة مكتسبة ) زىران ، 
سموكية والذي من شأنو ان ( ىي البناء الخاص بصفات الفرد وانماط 8557)عدس ،

 (  386:  8557) عدس ،.نفردة في تكيفو مع البيئة من حولو يحدد لنا طريقتو الم
 تعريف الباحثة النظري لمشخصية 

صية : الدرجة الكمية التي ( في ىذا البحث لمشخ8557ت الباحثة تعريف ) عدس ،تبن
 .المقياس الذي اعدتو ليذا الغرض  يا المعممة منتحصل عمي

 
 المحور الثاني

 -:االطار النظري ودراسات سابقة 

 االركان التعميمة  اوال : 

يعد صف االركان التعميمية من التوجيات الحديثة في تنظيم صف الروضو 
حيث تقوم عمى تقسيم صف الروضة الى اركان يكون الطفل ىو المحرر 
االساسي في التعميم فييا فالطفل يعمم نفسو ويشبع اىتماماتو ورغباتو وحاجاتو 

ف االركان وعن طريق تمك االركان من خالل ممارستو االنشطة داخل ص
يتدرب الطفل عمى سموكيات وممارسات ويتعرض لمواقف عديدة ومختمفة 
يكتسب من خالليا سموكيات وممارسات ويتعرض لمواقف عديدة ومختمفة 
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يكتسب من خالليا الخبرات المتعددة ويكسب كذلك سموكيات واتجاىات وافكار 
تعزز ون والتفاعل والتواصل وجمعيا وقيم اجتماعية مثل حب االخرين والتعا

 شخصية االيجابية في المجتمع . 
 الفمسفة التي تقوم عمييا االركان التعميمية   -

تقوم فمسفة االركان التعميمية عمى التوجييات لمتربية الحدثية التي تركز عمى 
بناء الشخصية الفعمية التي يمكنيا ان تتناول المعارف وتغيرىا او تتضيف 

ترفضيا وتتنج لمطفل حرية اختيار النشاط الذي يرغب فيو وتراعي  عمييا او
الفروق الفردية بين االطفال مما يتوتر من ادواة وخامات ووسائل تعميمية 

 متعددة ومتتقاة من قبل المعممة 
 (  859:  8557) جاد وطمعت ، 

والطفل داخل صف االركان ، يكسب المعرفة بصورة مباشرة بيا عن طريق 
وبالسرعة والطريقة التي يختارىا فيجرب ويحاول بأستخدام واالقتناع الفيم 

االدوات واالنشطة ويضيف ليا ويعتبر فييا حتى يصل الى المعرفة بنفسو الى 
يتعمم وقف مبدأ التعمم الذاتي ومن الصعب ان يستفاد الطفل من االركان 

لتي تعمل ظميا التعميمية بالشكل المطموب ما لم تكن المعممة مدركة لمفمسفة ا
فاالركان ليس بناء ثابت بل يمكن تغيره مع االىداف بناءا عمى طبيعة الخبرة 

 (  116، 8559المقدمة الخبرة المقدسة لالطفال ) الناشف :
 اىداف االركان التعميمية :.  -

تحقق االركان التعميمية اىداف كبيرة لمطفل منيا النحو الشامل المتكامل لطفل 
المفاىيم والمعارف والخبرات والميارات المختمفة واشباع واكتسابو الروضة 

ميولة ورغباتو واىتمامو بما توفره من فرص لمتعمم بشكل جذاب وشيق كذلك 
( Grossman , 2005: 274تنمي قدراتو وامكانياتو الى اقصى درجة ) 

Bottini Michael  
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فال وتنمية كل وتعمل االركان التعميمية عمى مراعاة الفروق الفردية بين االط
طفل حسب امكاناتو وقدراتو وزيادة خبرات االطفال من خالل تنمية مياراتيم 
وقدراتيم الذاتية عن طريق استخدام التقنيات واالدوات الموجودة في صف 

    marko( hara, 2000:76االركان التعميمية ) 
تعميمية اما من ناحية تحقيق االىداف بالنسبة لمعممة الروضة فأن االركان ال

قدراتيا عمى التخطيط لالنشطة وتنظيم تنمي المعممة مينيا عن طريق تنمية 
قائمة النشاط او الصف وتييئة الوسائل واالدوات والمواد والوسائل التعميمية 
كما تمكنيا من اكتساب ميارة ) المالحضة ( اثناء النشاط الذي يقوم بو 

وتستطيع التدخل عندما يحتاج  االطفال داخل الصف فتقوم بعممية التقويم ليم
 (  35:  8555الموقف الى تدخل من قبميا وتسجيل المالحظات ) صالح ، 

 ماجدة محمود محمد صالح 
 تنظيم صف االركان التعميمية :. 

يحتاج صف االركان التعممية الى العديد من الوسائل والمواد التعميمية التي 
العتماد عمى انفسيم في عممية يستخدميا االطفال بأنفسيم وتساعدىم عمى ا

التعمم مما يتطمب جيودا مضاعفة من المعممة في تزويد كل ركن بما يحتاج 
اليو من خامات ومواد ووسائل تكفي لكل مجموعة من مجاميع االطفال او 

 (  8554:194بشكل فردي ) الناشف ، 
ولكي تستطيع معممة الصف تخطيط الجيد النشطة صف االركان التعميمية 

يجب عمييا ان تجد المالئم لكل طفل وتراعي الفروق الفردية ومواطن القوه ف
والضعف لديو وخبرات واىتمامات الطفل الفردية ويجب تحديد االىداف 
والخبرات والمفاىيم التي تريد اكسابيا لمطفل وتوفر بدائل لالنشطة مما يساعد 

ة بين المعممة الطفل عمى االختيار وان يكون ىناك نصائح واتفاقيات فردي
والطفل لتزوده بمعمومات عن كيفية البدء بنشاط وكيف ينتقل من ركن الى 
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اخر وكيف ينيي نشاطو وترتيب االشياء كل في موقعة يتخمل ذالك ارشادات 
 (   Hara :2005 : 54وتوجييات وتدريبات الستخدام تمك المواد التعميمية )

 انواع االركان التعميمة :. -
  -ية الموجية : االركان التعميم -1

تستخدم المعممة ىذه التوعية من االركان في حالة وجوب انجاز الميام 
المطموبة المتنوعة بشكل مباشر حول موضوع محدد وتدريب االطفال 
ميارات وحقائق مرتبطة لذلك موضوع حيث يصعب عمى االطفال 
اكتشاف تمك الميارات بصورة فردية ويحتاجون الى توجية حيث تتدخل 

عممة لتصحيح بعض المفاىيم الخاطئة لدييم او ان تقوم المعممة الم
بنفسيا بتعبيرات حسية مباشرة او تجارب عممية يصعب التعامل معيا 

 بدون تواجد المعممة.
  -االركان التعميمية غير موجية  : -8

تقوم المعممة في الصف اختيار االدوات والوسائل واالجيزة تبعا لالىداف 
يا ومن منيج الروضة وىي تشمل انشطة المعب والخبرة المخططو ل

التمقائي وال يقوم المعمم بمساعدة االطفال عمى مساعدة او انجاز الميام 
 المطموبة منيم فقط التشجيع المستمر من قبميا .

 -االركان التعميمية النصف موجية : -3
 اما ىذه النوع من االركان فيتوافر كال النوعين السابقين فيو تقوم المعممة
في بعض المواقف بتوجية االطفال بصورة مباشرة وعممية في ركن او 
اكثر واالطفال يكتشفون االلعاب والخامات واالدوات واالجيزة بمفردىم 

 دون مساعدة فقط تدخل بنص االرشاد تارة اخرى .
 (  885:  8557)جاد ، طمعت ،
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 -اىم االركان داخل الصف :

 ركن المنزل  -1
 ركن الفنية  -8
 يقى ركن الموس -3
 ركن الرياضيات  -4
 ركن التربية االجتماعية  -5
 ركن المطالعة والكتب  -6
 ركن العموم  -7

 (  163:  8518) المشرفى ، 
 قوم بتوضيح بعض منيا وسوف ن

 ركن المنزل :  -1
ويتوفر في ىذا الركن ادوات المائدة واالجيزة التي توجد داخل المنزل وكيفية التعامل 

لمطفل بالتعرف عمى تمك االجيزة والتفاعل معيا ويوفر ىذا الركن فرصة كبيرة 
والتواصل مع باقي االطفال وتدعم السموكيات االيجابية لديو حيث يتدرب عمى 

االستخدام الصحيح الدوات المائدة ويشبع رغباتو في االستكشاف عن طريق المعب 
ية التمثيمي فيقمل من السموكيات الخاطئة ويقوم بممارسة لعب الدور في العائمة وتنم

الميارات االجتماعية والحركية والمغوية لدية ويحتوي ركن االسرة عمى نموذج مصغر 
لبيت بأثاثو من دمى مع مالبس صغيرة وادوات منزلية داخل مطبخ مصغر وادوات 

حسب نوع الخبرة التي طيي ومكواة واجيزة مطبخ وادوات مين  تستعمل في البيت 
الترزي والميندس ورجل االطفاء . )صالح تعطى لمطفل كالطبيب والمعمم والبقال و 

،8555 :135.) 
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 ركن الفنية: -8
ييدف ىذا الركن استخدام حواس الطفل وتدريب اناممو وعضالتو الصغيرة وتدريبو 

عمى استخدام االدوات والتفاعل معيا وتنمية شعور الطفل بقيمتو وقدرتو عمى االنجاز. 
ت يستخدميا الطفل في تعبيره الفني ( ويتوفر في ىذا الركن خاما56: 8557)فيمي ،

صغيرة وفرش باحجاميا لمتموين مثل االلوان واالدوات واالوراق والرسومات ومقصات 
وعجائن وعمميات القص والمصق حيث يحتاج الى مالبس خاصة يستخدميا الطفل 

 (99: 8515عند التموين . ) ابراىيم وفائق، 
 

 ركن الموسيقى:  -3
ساب االطفال الميارات الموسيقية االيقاعية ويستمتع ييدف ركن الموسيقى الى اك

االطفال في تمك النشاطات لمتنفيس عن مشاعرىم واالستماع الى انواع مختمفة من 
 الموسيقى والنغمات والغناء والقيام بالحركات والمعب عمى النغمات الموسيقية 

وطبول  ويحتوي ىذا الركن عمى جياز تسجيل وشرائط ممونة واجراس واسطوانات
 (59:  8557واجيزة موسيقية صغيرة مثل البيانو والكيتار والناي وغيرىا .) عدلي، 

 ركن المكعبات ) الرياضيات (: -4
يتدرب االطفال في ىذا الركن عمى العمميات االدراكية والمعرفية المتعددة مثل االعداد 

كانية كما ييدف واالحجام واالوزان والتطابق والتناظر والتسمسل ومعرفة العالقات الم
الى اكساب االطفال ميارات الجمع والطرح والعد والترتيب والتصنيف والقياس 

وااللعاب الموجودة في ىذا الركن ىي االشكال اليندسية ومجسمات ومكعبات مختمفة 
االحجام ونقود بقيم مختمفة معدنية وورقية ومجسمات ارقام وزجاجات مختمفة االحجام 

 (839: 8555وطوابع بريد واوراق ممونة وغيرىا .)ابراىيم ،وعمميات القص والمصق 
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 ركن المكتبة : -5
وىو احد االركان التعميمية التي تتيح لالطفال التصفح بالقصص والكتب الممونة 

حيث يقوم بسرد االحداث وتسمية والمصورة بكل حرية مع المراقبة من قبل المعممة 
لصف ويرتب الصور بشكل متسمسل مع الصور وممارسة ميارات ماقبل القراءة في ا

احداث القصة ويتوفر في ىذا الركن الموحات الوبرية والمجالت ولوحات الجيوب 
وكتب مصورة مختمفة االحجام وعرائس قفازة ودمى متحركة واوراق واقالم ممونة 

وبطاقات مصورة وساعة ناطقة واغاني وقصص مسجمة وجياز تسجيل واسطوانات 
.5(Hamiliton ,Paula,J, 2001:7) 
 
 

 الدراسات السابقة التي اهتمت باالركان التعميمية :
 (1993دراسة )النابمسي ،  -1

عنوانيا : )اثر كل من الجنس وترتيب صف الروضة حسب طريقة االركان التعميمية 
 عمى النمو المغوي والحركي عند عينة من اطفال منطقة عمان الغربية (

الجنس وترتيب صف الروضة وفقا لنظام االركان اىداف الدراسة : بيان اثر كل من 
 التعميمية عمى النمو المغوي والحركي الطفال الروضة .

( روضات اثنان منيا مجيزة وفقا لنظام االركان التعميمية الغنية 4عينة الدراسة : )
بالوسائل التعميمية واثنان من الروضات التقميدية التي ال تتبع نظام االركان التعميمية 

 ( طفال وطفمة .45ينة من االطفال وعددىا )وع
نتائج الدراسة :وجود اثر ايجابي بطريقة ترتيب بيئة الصف وفقا لنظام االركان 

التعايمية عمى النمو المغوي والحركي لالطفال بينما لم يكن عامل الجنس اثر عمى 
 والحركي لالطفال .النمو المغوي 
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 (Colombo,2000دراسة كولومبو) -8
 دراسة :برنامج  تحسين اطفال الروضة عنوان ال

اىداف الدراسة : استعمال طرق متعددة لتعميم االطفال في الروضة وتم استخدام بيئة 
 االركان التعميمية من خالل البرنامج المقدم لالطفال .

ان استخدام بيئة االركان التعميمية ادت الى تحسين مستوى ميارات نتائج الدراسة : 
حت نتائج الدراسة ان بيئة االركان بيئة نشيطة لتعميم االطفال حيث االطفال كما اوض

تسمح ليم باالندماج واالستكشاف وتبادل المعمومات والميارات والخبرات والقيم 
 والمفاىيم .

 (8553دراسة )عافية، -3
عنوان الدراسة : التعرف عمى فاعمية المناخ الذي يوفره نظام االركان في تنمية التفكير 

(سنوات عمى 7-5ري لدى طفل الروضة وتدريب االطفال وذلك من عمر )االبتكا
التفكير االبتكاري وذلك من خالل برنامج مقترح باستخدام االركان واالنشطة التجميعية 

 اليادفة .
( سنوات تم تقسيميم الى 7-5( طفل وطفمة تتراوح اعمارىم )65عينة الدراسة : )

لدراسة مقياس التفكير االبتكاري لالطفال مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدمت ا
 وبطاقة تقدير المناخ االبتكاري لمروضة .

نتائج الدراسة : وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد 
المجموعة التجريبية الممارسين لنظام االركان في التفكير االبتكاري قبل تقديم البرنامج 

د التطبيق كذلك توجد فروق ذات داللة احصائية بين وبعده وذلك لصالح درجاتيم بع
الممارسين لنظام االركان واطفال متوسطات درجات اطفال المجموعة التجريبية 

المجموعة الضابطة الغير ممارسين لنظام االركان بعد تطبيق البرنامج لصالح 
 المجموعة التجريبية .
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 مدى االفادة من الدراسات السابقة :

صياغة العنوان وتعريف المصطمحات وفي تفسير النتائج ومناقشتيا  افادة منيا في
 وافادة منيا في بناء مقياس االركان التعميمية .

 مفيوم الشخصية االيجابية  -ثانيا:
ىناك مفاىيم عديدة لمشخصية فالبعض يعرفيا بأنيا قدرة الفرد عمى خمق انطباعات 

ربطيا بالميارة االجتماعية وىذا الفيم واما المفيوم االخر لمشخصية فالبعض يعرفيا وي
يربط شخصية الفرد بحالة من قدرة وفعالية تمكنو من استشارة استجابات ايجابية من 

 جانب عديد من الناس في ظروف مختمفة 
 ( 81: 1983) لندال ، 

والن سمات الشخصية متعددة ال يمكن حصرىا في مجال لذلك يرى عمماء النفس ان 
 تتداخل بعضيا البعض لذا فقد قسمت الى :. االصناف والسمات 

 سمات عقمية معرفية مثل الذكاء والقدرات العقمية والثقافة والمعارف  -ا
 سمات وجدانية وانفعالية مثل حالة المتراجية واالستقرار وضبط النفس  -ب
 سمات اجتماعية وىي خاصة لممشكالت االجتماعية  -ت
ميول والمشاعر واالحاسيس ) عزت ، وىناك سمات دافعية كالرغبات وال -ث

1975  :461  ) 
ويؤكد عالم النفس ) البورت ( عمى القوى االجتماعية وقدرتيا عمى احداث تعبر في 

 تنظيم الشخصية بحسب المواقف الخارجية
فيناك مواقف تسبب اضطرابا في نظام الشخصية ونظرا لمرونة نظام الشخصية 

لديو بعض المعايير لمحكم  لذاد يصبح لديو توازن ومرونة النظام االجتماعي فأن الفر 
 عمى الشخصية االيجابية ونضجيا وىي :.

 ة واقعية موضوعية الذات وبصورة  ذكية .قالعمل بطري -1
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 االحساس بالذات. -2
 تقبل الذات والشعور باالمن. -3
 العيش في تصالح مع عقيدة وفمسفة تمأل عميو صياغة وتضع امامو ىدفا اسمى . -4
 (389: 1984النتماء لالخرين .)الجسماني ،القدرة عمى ا -5

 خصائص الشخصية :.
تجتمع في شخصية الفرد خاصيتان تظير االول عمى شكل ثبات في الشخصية اما 
الصيغة الثانية تظير تغير يحدث خالل تاريخ حياة الفرد ويتضمن الثبات في شخصية 

 الفرد من عدة انواع ىي :.
عبيرية حيث ان عددا من ىذه الحركات يميل الثبات في االسموب الحركات الت -1

 الى البقاء والثبات لدى الفرد حيث يمر بظروف مختمفة .
الثبات في الشعور الداخمي ويقصد بيو شعور الفرد داخميا وثباتو ضمن  -8

 الضروف المتغيره التي يمر بيا .
تة في مرحمة الثبات في البناء الداخمي اي  مجموعة الدوافع والميول والقيم الثاب -3

 مبكرة من حياة الفرد .
 الثبات في االعمال حيث يظير ىذا النوع من الثبات في سموك الفرد  -4

 (  55: 1995) العناتي ، 
اما ثبات شخصية االنسانية فيو ليس ثابتا ازليا وانما ىو نسبي وتتغير الشخصية اما 

ن خالل النمو عن قصد او عن غير قصد وىذا ىو التغير حيث تتغير الشخصية م
المستمر ويتأثر تغير الشخصية بعوامل جسدية او عمميات التعمم والتعميم بكل طرقيا 
وعوامل ومؤسسات التنشئة  االجتماعية وان التغير في الشخصية ىو في مصمحة 
الشخصية وذلك الن التنظيم الذي يتميز بالثبات والتغير يستطيع ان يضمن لنفس 

 (  79:  8555. ) زىران ،   ماءوالناالستمرار والتطور 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةدراسات المستدامة . السنة المجلة ال

 

 
280 

ان الشخصية ليست شيء يممكو البعض وال يممكو البعض االخر ولكن ىناك        
لبعض المتميزات التي يتميز بيا الشخص مثل الفردية التي تعبر عن صفات الفرد 
الثابتة نسبيا وتمثل العالقة الدين مكممة بين الفرد والبيئة واستعداتو التي تحدد 

 (  57:  1995ي العنانو في المواقف المختمفة ) استجابات
 بناء الشخصية :. 

يعتمد بناء الشخصية عمى مفيوم السمة والسمة ىي قاصة السموك والتي تتصف بقدر 
من االستمرار ويمكن ليذا المفيوم قياسو ومالحضتو فالحقوق سمة والعدوانية سمة 

( بناء 8555،زىران )قسم كذلك الشحاعة وىناك كثير من صفت السموك االخرى وي
 الشخصيو الى :.

 البناء الوظيفي  -
 البناء الدينماكي   -

البناء الوظيفي لمشخصية :. ويتكون من مكونات متكاممة ترتبط ارتباطا قويا  -اوال :
في الشخص السوي اما اذا حدث اضطراب في اي مكون منيا او في العالقة بينيما 

في لمشخصية ومن مكونات البناء الوظيفي ادى الى اضطراب في االداء الوظي
لمشخصية ىي اضطراب مكونات جسمية تتعمق بالشكل العام لمفرد مثل الطول والحواس 
والصحة والعجز واالداء الحركي والميارات وغير ذلك من اوجو النشاط والبيجة والحب 

 والكره وما يؤدي من ثبات انفعالي من عدمة .
 لتحمل والتفكير والكالم والميارات المغوية .مكونات عقمة واالدراك وا  -
مكونات اجتماعية وتشمل جماعة الرقاق والمعايير االجتماعية واالتجاىات  -

 والقيم والقيادة وغيرىا 
 (  73: 8555) زىران ،
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 محددات الشخصية :. 
تعددت المفاىيم واالراء حول محددات الشخصية البشرية اذ استعرضيا بعض          

الباحثين والعمماء من خالل ما تركة العامل الوراثي عمى الفرد والبعض االخر عن من 
العامل البيئي المؤثر القوي عمى الشخصية والبعض االخر تناوليا عمى اساس بين 
العاممين اي ان كال من العاممين الوراثي والبيئي يتفاعالن فيما بينميما ويحققان اثرا 

يعد رأي اخر من خالل المواقف التي يمر بيا الفرد اي فعاال في الشخصية الذاتية و 
طبيعة الموقف الذي يتخده الفرد بشكل الحالة المؤثرة في بناء الشخصية   .            

 ( 63: 8513) عبادو ، 
اما محددات الدور الذي يؤدية الفرد في الحياة اي التطبيع االجتماعي وما          

ذي يحتل مركزا معينا داخل الجماعة االجتماعية والمجتمع يتوقعة المجتمع من الفرد ال
الذي يحدد كل االدوار االجتماعية التي يتوقع من افراده القيام بيا في الحياة وتختمف 

،  8558االدوار التي يقوم بييا افراد بأختالف الثقافات التي يعيشون فييا ) شقير ، 
97  ) 
 

   التي تناولت شخصية الطفلالسابقة الدراسات 
 (      KASHDAN،  8554دراسة )  -1

 : التنبؤ بالعفو من خالل سمات الشخصية  عنوان الدراسة
 .محاولة التنبؤ بالعفو من خالل سمات الشخصية اجريت  :الدراسة  اىداف

 عينة من المراىقين واستخدام في الدراسة قائمة العوامل الخمسة الكبرى عينة الدراسة:
( ومقياس احتمالية العفو من اعداد راي 1998لمشخصية عن اعداد ماكري وكوستا )

% من التباين في 88( توصمت الدراسة الى ان العصابية تفسر نسبة 8558واخرون )
% من 47الميل لالنتقام في حين ان العوامل الكبرى لمشخصية مجتمعة تفسر حوالي 

 ا داال لمعفو عن االخرين .متنبئولية كانت التباين الكمي في مقياس العفو وان المقب
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 ( 8555دراسة جوىر واليولي ) -8
اتجاىات معممات رياض االطفال لدولة الكويت نحو االسموب  عنوان الدراسة: 

 .المطور
االجابة عن سؤالين ىما ما اتجاىات معممات رياض االطفال دولة  :الدراسة اىداف 

؟ فيل تختمف ىذه االتجاىات بأختالف الكويت نحو استخدام االسموب المطور 
المتغيرات العمر وسنوات الخدمة وجيد التخرج منطقة التعميمية والتدريب ؟ واعدت 
الباحثات استبانة لقياس االتجاىات معممات رياض االطفال نحو االسموب المطور 

 .عبارة 46وتتكون من 
 .ريقة عشوائية ( معممة جرى سحبيا بط358وتكونت العينة من ) عينة الدراسة:

وبعد التطبيق تم التوصل الى ان يتوفر لدى المعممات اتجاىات ايجابية نتائج الدراسة: 
 .نحو االسموب المطور

 
 ( 8513دراسة ) االحمدي ، -3

 ( الكبرى في الشخصية ) صورة قصيرة عنوان الدراسة  : تطوير مقياس العوامل الخمسة
لخمسة الكبرى لمشخصية صورة قصيرة وىو اىداف الدراسة : بناء مقياس العوامل ا

( مفردة وفق نظرية حديثة لمشخصية تتمثل في 85مقياس جديد وقصير مكون من )
نموذج العوامل الخمسة وقد صيغت مفرداتو بشكل يناسب الدراسة من االناث ويتم 

( طالبة في جامعة طبية بالسعودية ولمتحقق من 541التطبيق عمى عينة  قواميا )
ىدف المقياس تمت دراسة صدق المقياس بأستخدام ) الصدق العاممي ، مؤشرات 

 الصدق التقريبي ، والتميزي ( 
 اما الثبات فيتم استخدام ) معامل الفاكر ونباخ (
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نتائج الدراسة : اشارت الى امكانية استخراج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية  
يجعمة اداة صالحة لمتطبيق كما ان المقياس يتمتع بدالالت صدق وثبات ممن 

 واالستخدام .
وما استفادت منو الباحثة من الدراسات السابقة ىو االطالع الى منيجية البحث المتبعة 

 وصياغة فقرات االستبيان والذي وجو الى معممات رياض االطفال .

 

 المحور الثالث

  :  الجانب التطبيقي 

ن حيث تحديد مجتمع البحث يتضمن ىذا الفصل عرضا لمراحل  البحث م        
واختيار العينة ، واجراءات بناء مقياس) االركان التعميمية( فضال عن ذكر الوسائل 

 االحصائية المستعممة فيو ، وعمى النحو االتي :

يتكون مجتمع البحث من معممات رياض االطفال الحكومية في   اوال: مجتمع البحث :
 ( . 8585  -8519لدراسي )محافظة بغداد / الكرخ الثالثة لمعام ا

 ثانيا: عينة البحث 

( معممة  من معممات الرياض الحكومية الالتي تم 55تتكون عينة البحث من)      
اختيارىن بصورة عشوائية بسيطة وتم االستعانة بين لالجابة عمى استبانة االركان 

 (1التعميمية  تبعا لمجدول )
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 (1جدول )

 مات اطفال الرياض الالتي تم االستعانة بينتوزيع افراد عينة البحث من معم

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد المعممات اسماء الرياض 

 5 الياسمين 

 5 الزنبق 

 5 العدل 

 5 الجنان مديرية 

 4 الحرية تربية

 4 االسكان الكرخ

 6 الكاظمية الثالثة

 6 غرناطة 

 5 زىرة البنفسج 

 5 المحيط 

 55 15 المجموع
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 ثالثا: اداة البحث 
من اجل قياس متغير االركان التعميمية لدى معممات رياض االطفال الحكومية ،       

قامت الباحثة ببناء فقرات استبيان االركان التعميمية لمعممات الرياض الحكومية   
باالستناد الى االدبيات  والدراسات السابقة وذلك لعدم توفر مقياس جاىز لممتغير عمى 

بيعة العينة وخصائصيا واالىداف التي يسعى البحث الى وبالنظر لط حد عمم الباحثة
تحقيفيا فقد استخدمت الباجثة اداة )االستبانة( وذلك ان اداة االستبانة مالئمة لمحصول 
عمى المعمومات والبيانات والحقائق واالراء وتتناسب مع منيج البحث وفيما يمي عرض 

 لبناء فقرات االستبيان االركان التعميمية:
 ء فقرات االستبيان لالركان التعميمية  :ــ بنا

 اتبعت الباحثة في بناء المقياس الخطوات االتية :
ـ جمع الفقرات :ـ بعد االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة التي تناولت االركان 1

(فقرة موزعة عمى سبع 88التعميمية ، تم صياغة الفقرات بصورتيا االولية  وعددىا )
 ائل ثالث ىي )تنطبق كثيرا ، تنطبق احيانا ،ال تنطبق ابدا(   جوانب ووضع بد

ـ الصدق: يعد الصدق من اىم خصائص االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ، 8
فصدق االختبار يتعمق باليدف الذي يبنى االختبار من اجمو ، وبالقرار الذي يتخذ 

 (.186:  8553استنادا الى درجاتو )عالم  ،

 الباحثة لحساب صدق االستبانة بما يمي : وقد قامت

( عمى مجموعة من الخبراء ذوي 1ــ وزع االستبيان  بصورتو األولية )ممحق  
 االختصاص في رياض األطفال .
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وبعد جمع أراء الخبراء أخذت الباحثة  بكل التعديالت التي أقترحوىا، وبقيت عدد فقرات 
 ( .8( فقرة )ممحق88االستبيان )

 النيائي: التطبيق -3

 ( معممة من معممات رياض االطفال .55طبق االستبيان عمى  )

 ـ الوسائل االحصائية:4

جراءاتو الوسائل اإلحصائية    استعممت الباحثة  بيدف التحقق من أىداف البحث وا 
                                          معادلة الحدة .،  التالية :التكرار، النسبة المئوية )اداة حسابية (

 المحور الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 يستعرض ىذا الفصل نتائج البحث ومناقشتيا تبعا ألىداف البحث :

_ تعرف اتجاىات معممات رياض االطفال نحو االركان التعميمية لتعزيز الشخصية 
 االيجابية لطفل الروضة

 

 (1جدول رقم )

  ركن االلعاب التربوية  كثيراتنطبق  تنطبق احيانا ال تنطبق ابدا

   التكرار % التكرار % التكرار %

 1  يحسن لغة الحوار لدى االطفال   35 75% 14 88% 1 8%

يجيب عمى اسئمة المعممة بعد عرض  85 55% 85 45% 5 15% 8 
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  البرنامج 

 3  يربط بين كل مينة وادواتيا  45 85% 15 85% 5 5%

 4  لتعمم الذاتي بالبيئة المحيطة بالطفل يرتبط ا 45 95% 5 15% 5 5%

   الركن الفني       

 1  تنمية الحس الجمالي بالفن  38 64% 15 85% 8 16%

 8 االستعداد الدائم لممشاركة اوالتعاون  35 65% 15 35% 5 15%

تقوية انامل الطفل عند استخدامو االقالم   48 96% 8 4% 5 5%

 اوالفرش

3 

 4 تقوية ميارات االنتباه  45 85% 15 85% 5 5%

  ركن الموسيقى        

يتعاون االطفال بينيم في انجاز العمل في  34 68% 15 85% 6 18%

  الوقت المحدد

1 

 8   متع باىتمام عند غناء االناشيديست  48 96% 8 4% 5 5%

         ترابط االدوات التعميمية مع الدرس 46 98% 4 8% 5 5%

                                

3 

 4 يشارك باقي االطفال في ادواتو الموسيقية    35 65% 85 45% 5 5%
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  الرياضياتركن       

          تنويع االسئمة في موضوع الدرس 45 95% 5 15% 5 5%

                                

1 

 8   بانواعيا يصنف المجاميع  45 85% 8 16% 8 4%

يتعمم ميارات الجمع والطرح عن طريق  45 85% 5 15% 5 15%

  المعب

3 

 4 اعتماد الطفل عمى نفسو في حل مشكالتو   45 85% 5 15% 5 15%

  ركن المنزل       

 1  يحافظ عمى نظافة المكان وترتيبو  48 96% 8 4% 5 5%

يستخدم االدوات بصورة صحيحة ويحافظ   45 85% 5 15% 5 15%

  عمييا 

8 

 3 يمثل االدوار ويحاكي الشخصيات 45 95% 5 15% 5 5%

 4  تقوية ميارات التعاون بين االطفال  47 94% 3 6% 5 5%

  ركن المكتبة      

نظام المجاميع يسيل عمى المعممة قيادة  35 75% 15 85% 5 15%

   الصف 

1 
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 8  يستجيب الطفل لممؤثرات من حولو  37 74% 9 18% 4 8%

يتعمم تصفح  القصص والمجالت بيدوء  46 88% 4 8% 5 5%

 ودون ازعاج االحرين 

3 

االلتزام بالنظام والترتيب عند االنتياء من  38 76% 15 85% 8 4%

 التصفح لمقصص

4 

  الركن العممي      

تحفيز االطفال واستثارة تفكيرىم لممشاركة  45 85% 15 85% 5 5%

 في النشاط 

1 

المشكالت داخل غرفة النشاط معالجة  38 64% 18 84% 6 18%

 بطرق متعددة 

8 

تنمية الميارات العقمية مثل االستكشاف  35 75% 15 35% 5 5%

 اوالبحث اوالتجريب 

3 

استخدام االدوات  العممية بصورة صحيحة  38 64% 15 35% 3 6%

 ومرتبة  

4 

اتجاىات معممات رياض االطفال نحو االركان التعميمية وتبعا لالركان  -8
 ميمية التالية :التع
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 (8جدول ) ركن االلعاب التربوية: - أ
رقم 
 الفقرة

  الحدة ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثير
 % التكرار % التكرار % التكرار

  8.9 صفر صفر 15% 5 95% 45 4
 8.8 صفر صفر 85% 15 85% 45 3
1 35 75% 14 88% 1 8% 8.6 
8 85 55% 85 45% 5 15% 8.5 

  %155 55 %155 55 %155 55 وعالمجم
 

(حصمت عمى نسبة عالية 4( ان الفقرة ) 8يبين الجدول )          
(والتي اجمعن معممات الرياض ان لمبيئة المحيطة بالطفل ليا االثر الكبير 135.8وىي)

في تعمم الطفل ذاتيا تاتي الفقرة الثالثة بعدىا بالترتيب ان نسبة كبيرة من االطفال 
عن طريق المعب ان يصنفون بين المين واالدوات الخاصة بكل مينة  يستطيعون

واالطفال الذين يتعممون من خالل ركن االلعاب التربوية تتحسن لغة الحوار لدييم 
وخاصة االطفال الذين يعانون من مشاكل في نطق بعض الحروف ويستطيعون 

لنتيجة تتفق مع الدراسات االجابة عمى اسئمة المعممة اثناء التقويم وبعد الدرس وىذه ا
 السابقة حول االركان التعميمية .
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 (3جدول ) الركن الفني -ب  

رقم 
 الفقرة

 الحدة ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثيرا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 8.9 __ صفر 4% 8 96% 48 3

 8.8 __ صفر 85% 15 85% 45 4

8 35 65% 15 35% 5 15% 8.5 

1 38 64% 15 85% 8 16% 8.4 

  %155 55 %155 55 %155 55 المجموع

 

(اي ان الركن الفني يساعد 8.9( حققت نسبة )3( ان الفقرة ) 3يبين الجدول )       
عمى تقوية انامل االطفال بشكل كبير نتيجة حبيم استخدام االقالم وفرش التموين وباقي 

اميا التي يستطيع الطفل بكل حرية استخداميا بصورة االدوات الفنية بمختمف احج
(بعدىا حيث حققت نسبة عالية ايضا ربما الن ميارات 4صحيحة ، وتأتي  الفقرة )

االنتباه والتركيز ليا دور كبير في الركن الفني قد يعود بسبب ان غالبية االطفال لدييم 
نيم النجاز اي عمل داخل حس جمالي بالفن وعمى استعداد لممشاركة والتعاون فيما بي

 غرفة النشاط .

 

 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةدراسات المستدامة . السنة المجلة ال

 

 
292 

 (4جدول)ج _ ركن الموسيقى:

 ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثيرا الفقرات
 الحدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 8.96 صفر صفر 4% 8 96% 48 8

 8.98 صفر صفر 8% 4 98% 46 3

 8.6 صفر صفر 45% 85 65% 35 4

1 34 68% 15 85% 6 18% 8.56 

  %155 55 %155 55 %155 55 المجموع

 

(حققتا نسبة اعمى من باقي 3(والفقرة )8(ان الفقرة ) 4يتضح من الجدول )        
الفقرات ذلك الن االطفال يستمتعون عند سماع االناشيد والموسيقى العالية فقد يعود 

يتضح ان االدوات الموسيقية في السبب لحبيم وشغفيم باالناشيد والموسيقى وكذلك 
ركن الموسيقى متنوعة ومترابطة مع الدرس ونسبة مشاركة االطفال فيما بينيم في في 
استخدام االدوات الموسيقية ال باس بيا فقد يعود ذلك الى ان كل طفل يحب نوع معين 
ي من االدوات الموسيقية تختمف عن االخر او اختالف قدراتيم وقابمياتيم لمتعمم وف

انجاز االعمال المناطة الييم من قبل المعممة وفي وقت محدد نسبة ال بأس بيا في 
 ركن الموسيقى قد يعود الى اختالف الفروق الفردية فيما بينيم  .
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 (5جدول ) د _ ركن الرياضيات:  

 ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثيرا الفقرات
 الحدة

 النسبة لتكرارا النسبة التكرار النسبة التكرار 

 8.9 صفر صفر 15% 5 95% 45 1

8 45 85% 8 16% 8 4% 8.76 

3 45 85% 5 15% 5 15% 8.7 

4 45 85% 5 15% 5 15% 8.7 

  %155 50 %155 55 %155 55 المجموع

( ان ركن الرياضيات تتنوع فيو االسئمة وتتعدد بنسبة  5يتضح من الجدول)        
( ويستطيع االطفال ان يصنفون المجاميع 1لفقرة )عالية حسب ما اشارت اليو ا

ويتعممون ميارات الجمع والطرح عن طريق استخداميم لالدوات الخاصة بيذا الركن 
كذلك يعتمد عمى نفسو بنسبة جيدة وقد يعود ىذا لتنوع االدوات واحجاميا واشكاليا 

 تناسبو.ويستطيع استخداميا بيده بصوره سيمة وان يتحكم بيا بالطريقة التي 
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 (6جدول )  ذ_ ركن المنزل :

 ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثيرا الفقرات
 الحدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 8.96 صفر صفر 4% 8 96% 48 1

 8.94 صفر صفر 6% 3 94% 47 4

 8.9 صفر صفر 15% 5 95% 45 3

8 45 85% 5 15% 5 15% 8.7 

  %155 55 %155 55 %155 55 المجموع

(حققتا نسبة عالية في ركن المنزل قد يعود 4(و)1( انالفقرة) 6يتضح من الجدول ) 
ذلك ان معظم االطفال يحبون استخدام ادوات المنزل المتوفرة في غرفة النشاط وبنفس 
الوقت الحفاظ عمى نظافة المكان واعادة ترتيبو بعد النتياء من ممارسة نشاطاتيم ، 

بون تمثيل  ومحاكاة االدواروالشخصيات ويتعاونون فيما بينيم في ترتيب المجموعة ويح
وكل طفل يتقمص شخصية موجودة في االسرة نتيجة الفروق الفردية بينيم  وذلك يحقق 
الرغبة في التعمم ينتج من ىذا كمو طفل ذو شخصية ايجابية  وىذاما اشارت الية 

 ميمية .الدراسات السابقة حول االركان التع
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 (7جدول)  ر_ ركن المكتبة:

 ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثيرا الفقرات
 الحدة

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة 

 8.98 صفر صفر 8% 4 88% 46 3

8 37 74% 9 18% 4 8% 8.66 

4 38 76% 15 85% 8 4% 8.78 

1 35 75% 15 85% 5 15% 8.6 

  %155 55 %155 55 %155 55 المجموع

( حققت اعمى نسبة عن باقي الفقرات قد يعود 3(ان الفقرة ) 7يتضح من الجدول )     
ىذا  معممات الرياض يشجعون االطفال الذين يمتزمون باليدوء اثناء تصفح القصص 
والمجالت الخاصة بركن المكتبة وعدم ازعاج باقي االطفال لتعمميم اصول االلتزام 

عويدىم عمى ارجاع الكتب والقصص في اماكنيا المخصصة  وان الطفل بالنظام وت
يستجيب لممؤثرات التي حولو ويعبر عنيا اما من ناحية توجيات معممات الرياض نحو 
نظام المجاميع بمغ نسبة متوسطة فقد يرجع ىذا ربما لعدم وجود المساحات الكافية في 

الكبيرة من االطفال داخل الصف  الصف لترتيبو بصورة مجموعات او لوجود االعداد
 الواحد .
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 (8جدول ):  ز_ الركن العممي 

 ال تنطبق ابدا تنطبق احيانا تنطبق كثيرا الفقرات
 الحدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 8.8 صفر صفر 85% 15 85% 45 1

 8.7 صفر صفر 35% 15 75% 35 3

4 38 64% 15 35% 3 6% 8.58 

8 38 64% 18 84% 6 18% 8.58 

  %155 55 %155 55 %155 55 المجموع

( ان االطفال الذين يتعممون في الركن العممي تتحفز  8يوضح الجدول )         
وتستثار افكارىم عن طريق التجربة باعتمادىم عمى انفسيم في تجربة المفاىيم العممية 

ى الميارات العقمية لدييم مثل ويستطيعون حل مشكالتيم بطرق متعددة وبذلك تتقو 
االستكشاف والبحث والتجريب ويمتزمون بالمحافظة عمى االدوات العممية الموجودة في 
ىذا الركن وبذلك تتعزز الشخصية االيجابية لطفل الروضة وقد يرجع ىذا لوجود ميول 

 او رغبة لنسبة ال يستيان بيا من االطفال نحو الركن العممي .
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 _ االستنتاجات :

 استنادا الى مراحل البحث يمكن استخالص االستنتاجات االتية :

يوجد لدى معممات رياض االطفال اتجاىات عالية نحواالركان التعميمية لتعزيز  -1
 الشخصية االيجابية لطفل الروضة .

 حقق ركن االلعاب التربوية نسبة عالية من نتائج االستبيان . -8
 ستبيان .حقق الركن الفني نسبة جيدة في نتائج اال -3
 حقق ركن الموسيقى نتائج جيدة في االستبيان .  -4
 قد تبين ان ركن الرياضيات حقق نتائج عالية في االستبيان . -5
 بالنسبة الى ركن المكتبة فقد حقق نسبة متوسطة في االستبيان . -6
 حقق الركن العممي نسبة عالية الى متوسطة في االستبيان . -7

 

 _ التوصيات :

معممات رياض االطفال حول كيفية ادارة صف االركان اقامة دورات تقوية ل -1
 التعميمية واىميتو في تعميم طفل الروضة.

تطوير تصميم بيئة االركان التعميمية وتزويدىا باالنشطة المحفزة لبناء شخصية  -8
 الطفل وتطوير قدراتو العقمية والميارية واالجتماعية . 

طفال عمى طريقة االركان تدريب طالبات الصفوف المنتيية في قسم رياض اال -3
 التعميمية 

اشراك المعممات في رياض االطفال في وضع المناىج واالستفادة من خبراتين  -4
 في المجال التربوي بشكل عام.
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تصميم دليل اثرائي لتنمية الميارات العقمية واالجتماعية والعممية لبناء  -5
 الشخصية االيجابية لطفل الروضة .

 

 المقترحات:

قارنة بين المنيج الجديد لالركان التعميمية ومنيج االنشطة في اجراء دراسة م -1
 رياض االطفال .

 تقويم اداء معممات رياض االطفال في ضوء وحدة االركان . -8
بناء دراسة ارتباطية بين االركان التعميمية واالنجاز الميني لدى معممات  -3

 رياض االطفال .
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 :المصادر 
 –التدريب الميداني تعريفه ( 8515ة حسن )ـ ابراىيم ،سامية موسى وفائق، نائم

 ، القاىرة : عالم الكتب .مراحمه  –اهميته 

( تطوير مقاييس العوامل الخمسة الكبرى في 8.13ـ االحمدي ، مشرق ) 
 3( ممحق  45الشخصية ) صورة قصيرة ( مجمة  دراسات العموم التربوية المجمة )

 ، كمية التربية ، جامعة طيبة ، السعودية .

، رسالة اتجاهات حديثة في اعداد المعممين ( 1987ـ البزاز ، حكمت عبداهلل )
 الخميج العربي ، العدد الثامن والعشرون ، الرياض.

مرشد معمم الروضة لمعمل  (8557ـ جاد،منى محمد عمي وطمعت، ىبة حسين )
 ، دار المسيرة لمطباعة والنشر ،عمان ،االردن.مع االطفال 

اتجاهات معممات رياض االطفال بدولة ( 8555ليولي ، عبير )ـ جوىر ، سموى  وا
، مجمة دراسات الطفولة ، جامعة عبن شمس  الكويت نحو االسموب المطور

 جميورية مصر العربية .

اتجاهات معممات رياض االطفال نحو العمل مع الطفل ( 8558ـ جوىر ، سموى )
لة ماجستير ،  كمية رياض ، رسافي ضوء بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية 

 . االطفال ، جامعة القاىرة

(، دار 1،)طمنهج االنشطة في رياض االطفال ( 8559ـ حطيبة ، ناىد فيمي )
 الميسرة لمنشر والتوزيع : عمان .

توظيف المسرح المدرسي في تعزيز ( 8511ـ الخفاجي ، حسن كاظم خضير )
 .( 18، سمسمة بحوث تربوية  )الشخصية االيجابية 
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(،مصر، عالم 4،)طالصحة النفسية والعالج النفسي ( 8555ـ زىران ، حامد )
 الكتب .

(، عمان : دار 8، )طاساليب تدريس العموم  (1996ـ زيتون ،عايش محمود )
 الشروق 

عالقة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية (  8558ـ شقير ، زينب محمود )
جستير )  ( ، كمية العموم االنسانية ، دراسة ماباالرتياح الشخصي في مكان العمل 

 واالجتماعية ، قسم العموم االجتماعية ، جامعة قاصدي رياح ، الجزائر .

االركان التعميمية في رياض االطفال ( 8555ـ صالح ، ماجدة محمود محمد )
 ، االسكندرية ، المكتب العممي . وبيئة التعمم الذاتي

نظام االركان لتنمية التفكير االبتكاري  فاعمية( 8553ـ عافية ،منى احمد احمد )
 ، رسالة ماجستير ، كمية التربية لمبنات ، جامعة عين شمس .لدى طفل الروضة 

 ، دار الفكر : عمان .المدخل الى عمم النفس (8557ـ عدس ، عبد الرحمن )

دار الفكر لمطابعة والتوزيع  الصحة النفسية لمطفل(  1995ـالعناني ، حنان )
 8الردن ، طعمان ، ا

، الرياض ،دار مدخل الى رياض االطفال (1518ـ المشرفي ، انشراح ابراىيم )
 الزىراء .

اثر كل من الجنس وترتيب صف الروضة ( 1993ـ النابمسي ، ىالة سميمان )
حسب طريقة االركان التعميمية عمى النمو المغوي والحركي عند عينة من اطفال 

 تير ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة االردنية .،رسالة ماجسمنطقة عمان الغربية 
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استراتيجيات التعمم والتعميم في الطفولة المبكرة ( 8557ـ الناشف ، ىدى محمود )
 ،القاىرة : دار الفكر العربي .

، قضايا معاصرة في تربية الطفولة المبكرة ( 8559ـ الناشف ،ىدى محمود )
 القاىرة : دار الفكر العربي 

االركان التعميمية في رياض االطفال ( 8553، عبير وسموى ،جوىر ) ـ اليولي
 ، القاىرة : داالكتاب الحديث .بناء وتشكيل شخصية الطفل 

 Bottini,Michael,Grossman ,Sue(2005) Theeffects ofـ -

learning centers on young children Gorth and 

development childhood Education,vol(81),No .(5). 

- Marok,Hara(2000)Teaching(3-8)Meeting the standards 

for Initial Teacher Training and Indicating ,London and 

New york ,continuum. 

- Hamilton ,Paula, J(2001)Mouthly themes and 

learningcenter for young children .Paper presentedat 

the Annual convention of the council for Exceptional 

children Kansas city. 

- Colombo, Marianne (2000) Improving kinder garten 

students ,Master,Saint Xavier university. 

- Kashdan ,T (2004)TheAssessment of subjection 

wellbeing personality and Individual 

Difference,36(5),1225-1232.  

- Charchlad,Patrica (1986)Neuron Philosophy Toward 

aunified science of the Mind Brain,  London the 

massachustty institute of technology (MT). 
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 (1ممحق )    
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 م/ إستبانة الخبراء
 ... تحية طيبةاألستاذ الفاضل:  ...............................................

تروم الباحثة إجراء دراسة حول )اتجاىات معممات رياض االطفال نحو االركان  
التعميمية في تعزيز الشخصية  االيجابية لطفل الروضة (ونظرا لعدم توافر مقياس 

) ركن االركان التعميمية  قامت الباحثة ببناء المقياس,يتكون من مجاالت سبعة  ىي 
ركن الفني ،ركن الموسيقى ،ركن الرياضيات ، ركن المنزل ، ركن االلعاب التربوية ،ال

 , وبناء عمى األدبيات والدراسات السابقة فقد تم جمالمكتبة ، الركن العممي  (

ع عدد من الفقرات ،يتم اإلجابة عمييا من قبل معممات رياض األطفال ،لذلك نرجو 
اءة الفقرات وبيان مدى صالحيتيا منكم وبما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية راقية قر 

أو تعديميا بما ترونيا مناسبا ،عمما أن بدائل المقياس ىي )تنطبق كثيرا، تنطبق أحيانا، 
 التنطبق أبدا(. 

ة جيدة التجييز تثير حب االستطالع لمكشف عن االركان التعميمية انيا بيئوتعرف 
ة ومفتوحة توضع عمييا اسرارىا وتتكون من زوايا في حجرة النشاط مع ارفف منخفض

مواد وانشطة متنوعة تخص كل ركن بحيث يقوم الطفل بممارسة انشطة التعمم دون 
 اجة الى تدخل المعممة بأستمرار .الح

 .…شاكرة لكم حسن تعاونكم
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  ركن االلعاب التربوية  تنطبق كثيرا تنطبق احيانا ال تنطبق ابدا

 1  يحسن لغة الحوار لدى االطفال     

 8  جيب عمى اسئمة المعممة بعد عرض البرنامج ي   

 3  يربط بين كل مينة وادواتيا    

 4  يرتبط التعمم الذاتي بالبيئة المحيطة بالطفل    

   الركن الفني    

 1  تنمية الحس الجمالي بالفن    

 8 االستعداد الدائم لممشاركة اوالتعاون    

 3 مو االقالم اوالفرشتقوية انامل الطفل عند استخدا    

 4 تقوية ميارات االنتباه    

  ركن الموسيقى     

 1  يتعاون االطفال بينيم في انجاز العمل في الوقت المحدد   

 8   متع باىتمام عند غناء االناشيديست    

                       ترابط االدوات التعميمية مع الدرس   
                  

3 

 4 يشارك باقي االطفال في ادواتو الموسيقية      

  الرياضياتركن    

                        تنويع االسئمة في موضوع الدرس   
                  

1 
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 8   بانواعيا يصنف المجاميع    

 3  يتعمم ميارات الجمع والطرح عن طريق المعب   

 4  اعتماد الطفل عمى نفسو في حل مشكالتو    

  ركن المنزل    

 1  تحسين لغة الحوار بين االطفال   

 8  يستخدم االدوات بصورة صحيحة ويحافظ عمييا     

 3 يمثل االدوار ويحاكي الشخصيات   

 4  تقوية ميارات التعاون بين االطفال    

  ركن المكتبة   

 1   نظام المجاميع يسيل عمى المعممة قيادة الصف    

 8  تجيب الطفل لممؤثرات من حولو يس   

يتعمم تصفح  القصص والمجالت بيدوء ودون ازعاج    
 االحرين 

3 

االلتزام بالنظام والترتيب عند االنتياء من التصفح    
 لمقصص

4 

  الركن العممي   

 1 تحفيز االطفال واستثارة تفكيرىم لممشاركة في النشاط    

 8 النشاط بطرق متعددة  معالجة المشكالت داخل غرفة   

 3 تنمية الميارات العقمية مثل االستكشاف اوالبحث اوالتجريب    
 4 استخدام االدوات  العممية بصورة صحيحة ومرتبة     



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةدراسات المستدامة . السنة المجلة ال

 

 
305 

(2ممحق )  
مبسم اهلل الرحمن الرحي  

 عزيزتي المعممة تحية طيبة......
في ان التعميمية اتجاىات معممات الرياض نحو االركتقوم الباحثة بدراسة حول)

(لذا تضع الباحثة بين يديك مجموعة تعزيز الشخصية االيجابية لطفل الروضة 
من الفقرات نرجو قرائتيا بتمعن واالجابة عنيا بدقة خدمة لمبحث العممي وال 

 داعي لذكر االسم  .

  ضعي عالمة )    ( تحت البديل الذي يمثل رأيك ، مع مراعاة عدم ترك
 وعدم وضع عالمتين تحت بديل واحد .أي فقرة دون اجابة 

  ركن االلعاب التربوية  تنطبق كثيرا تنطبق احيانا ال تنطبق ابدا

 1  يحسن لغة الحوار لدى االطفال     
 8  يجيب عمى اسئمة المعممة بعد عرض البرنامج    
 3  يربط بين كل مينة وادواتيا    
 4  لطفل يرتبط التعمم الذاتي بالبيئة المحيطة با   
   الركن الفني    
 1  تنمية الحس الجمالي بالفن    

 8 االستعداد الدائم لممشاركة اوالتعاون    
 3 تقوية انامل الطفل عند استخدامو االقالم اوالفرش    
 4 تقوية ميارات االنتباه    
  ركن الموسيقى     
 1  المحدديتعاون االطفال بينيم في انجاز العمل في الوقت    
 8   متع باىتمام عند غناء االناشيديست    

 3                         ترابط االدوات التعميمية مع الدرس   
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 4 يشارك باقي االطفال في ادواتو الموسيقية      
  الرياضياتركن    
 1                  تنويع االسئمة في موضوع الدرس   
 8   واعيابان يصنف المجاميع    
 3  يتعمم ميارات الجمع والطرح عن طريق المعب   

 4 اعتماد الطفل عمى نفسو في حل مشكالتو     
  ركن المنزل    
 1  تحسين لغة الحوار بين االطفال   
 8  يستخدم االدوات بصورة صحيحة ويحافظ عمييا     
 3 يمثل االدوار ويحاكي الشخصيات   
 4  لتعاون بين االطفال تقوية ميارات ا   
  ركن المكتبة   
 1   نظام المجاميع يسيل عمى المعممة قيادة الصف    
 8  يستجيب الطفل لممؤثرات من حولو    
يتعمم تصفح  القصص والمجالت بيدوء ودون ازعاج    

 االحرين 
3 

 4 االلتزام بالنظام والترتيب عند االنتياء من التصفح لمقصص   
  كن العمميالر    

 1 تحفيز االطفال واستثارة تفكيرىم لممشاركة في النشاط    

 8 معالجة المشكالت داخل غرفة النشاط بطرق متعددة    

 3 تنمية الميارات العقمية مثل االستكشاف اوالبحث اوالتجريب    
 4 استخدام االدوات  العممية بصورة صحيحة ومرتبة     

 


