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 يف تنمية القيم دور مربيات رياض أطفال مدينة املكال
 

 الملخص:

ايدزاض١ اسباي١ٝ َعسف١ دٚز  اضتٗدفت

َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال يف ت١ُٝٓ 

َٔ خالٍ اإلداب١ ع٢ً ايطؤاٍ  ،ايكِٝ

ايس٥ٝطٞ اآلتٞ : َا دٚز َسب١ٝ ايسٚق١ يف 

 عٓ٘ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ األطفاٍ ؟ ٜٚتفسع 

 ايطؤايني ايتايٝني :

  َا أْٛاع ايكِٝ اييت تُٓٝٗا َسب١ٝ زٜاض

 أطفاٍ َد١ٜٓ املهال ؟ 
  َا ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓٞ املسب١ٝ

 ايكِٝ عٓد أطفاٍ َد١ٜٓ املهال؟ 
يإلداب١ ع٢ً ٖرٙ األض١ً٦ مت بٓا٤ أدا٠ ايدزاض١ 

َٔ  ١ٚاييت ناْت عباز٠ عٔ اضتبا١ْ َهْٛ

اجملاٍ األٍٚ ٜتهٕٛ َٔ أزبع١ أْٛاع  ،صبايني

َٔ ايكِٝ ٖٞ )ايكِٝ اإلميا١ْٝ، ايكِٝ 

( يكِٝ االدتُاع١ٝاألخالق١ٝ، ايكِٝ ايجكاف١ٝ، ا

 فكس٠ متجٌ ايطسم اييت 12ٚايجاْٞ ٜتهٕٛ َٔ 

 ايكِٝ . ت١ُٝٓ هلا َٔ خال ٜتِ

( َع١ًُ َٔ 50ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )

َعًُات زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال ٖٞ : 

ْٛفُرب، 30)زٚق١ ازباَع١ ايُٓٛذد١ٝ،زٚق١ 

َاٜٛ، زٚق١ 22ْٜٛٝٛ، زٚق١ 1زٚق١ 

ضبتُرب ( ٚبعد تطبٝل األدا٠ مت اسبؿٍٛ 26

 ع٢ً ايٓتا٥ر اآلت١ٝ : 

َتٛضط إٕ ايكِٝ اإلميا١ْٝ ساشت ع٢ً أع٢ً 

( بُٝٓا ساشت ايكِٝ 4,72سطابٞ َكدازٙ )

ايجكاف١ٝ ع٢ً أد٢ْ َتٛضط سطابٞ َكدازٙ 

(4,15. ) 

  أَا ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓٞ املسب١ٝ

ايكِٝ فكد ساشت طسٜك١ ايًعب ع٢ً 

( 4,74أع٢ً َتٛضط سطابٞ َكدازٙ )

ٚطسٜك١ َطسح ايعسا٥ظ ع٢ً أد٢ْ 

 (. 3,5َتٛضط سطابٞ َكدازٙ )
بعدد َٔ  مت اشبسٚزايٓتا٥ر  ٚيف ق٤ٛ تًو

 : ايتٛؾٝات ٚاملكرتسات أُٖٗا

األطفاٍ  ع٢ً زٜاض نيسح ايكا٥ُ (1

بكسٚز٠ االٖتُاّ مبطسح ايطفٌ 

 باعتبازٙ إسد٣ ايٛضا٥ٌ يػسع ايكِٝ .
االٖتُاّ مبهتب١ ايطفٌ يف زٜاض  (2

املهال ٚتصٜٚدٖا  أطفاٍ َد١ٜٓ

 .بايكؿـ املؿٛز٠
إدسا٤ دزاضات السك١ تبشح يف أثس  (3

١ ايٛال٤ يًٛطٔ عٓد ِ ع٢ً تُٓٝايكٝ

 أطفاٍ ايسٚق١
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This study aimed at finding 

out the role of kindergarten 

teachers in developing the values 

among the children in Mukalla by 

answering the following question 

" what  is the role of kindergarten 

teachers in developing the values 

among children?" 

To achieve the aim of the 

study , the researcher has 

constructed a questionnaire on 

two major field which are 

subcategorized into minor field: 

(the religious values, the ethical 

values, cultural values, and the 

social values).  The study sample 

consist of 50 kindergarten 

teachers distributed in 5 

kindergartens. 

The finding revealed that the 

religious values were the most 

prevailing  among the children in 

contrast with the cultural values 

which get the lowest arrange. 

The study  recommends that 

the kindergarten teachers pay 

more attention to Child Drama as 

it represents one of the effective 

methods of developing values. 

Besides, there should be special 

care paid the children library in 

Mukalla by providing it with 

stories with pictures. 
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 : المقذمة

تعد َسس١ً ايطفٛي١ املبهس٠ َسس١ً ٖا١َ يف سٝا٠ اإلْطإ سٝح تتػهٌ فٝٗا 

ٚتتهٕٛ األضظ األٚي١ٝ يتهٜٛٔ  ،يػدؿٝت٘ ٚذبدد ادباٖات٘ َٚٝٛي٘ايؿفات األٚىل 

َفاُٖٝ٘ اييت تتطٛز َع تطٛز سٝات٘ فأطفاٍ ايّٝٛ ِٖ غباب ايػد ٚزداٍ املطتكبٌ  

 (. 7،ؾـ2002)ضال١َ،

ٚمما ٜعطٞ أ١ُٖٝ نرب٣ ملسس١ً ايطفٛي١ إٔ املدازع ٚايبشٛخ اسبدٜج١ يف ايرتب١ٝ 

سس١ً ايطفٛي١ تتشدد خالهلا املعامل ايس٥ٝط١ٝ ٚعًِ ايٓفظ تهاد دبُع ع٢ً إٔ َ

يػدؿ١ٝ ايفسد ٚبكدز َا ٜٛفس يًطفٌ َٔ خربات خالهلا بكدز َا تتهٕٛ قُٝ٘ 

ٚادباٖات٘ َٚٝٛي٘ ٚأمناط ضًٛن٘ يف املطتكبٌ ٚيكد دعا ٖرا اإلسطاع إىل دع٠ٛ 

ٚادبات ناف١ املٗتُني بايطفٛي١ إىل إدسا٤ دزاضات غا١ًَ يٛاقع تسب١ٝ األطفاٍ ٚذبدٜد 

ايهباز عبٛ تٓػ٦تِٗ ٚتعُٝل ايفِٗ مبعامل ٖرٙ املسس١ً ٚنٝف١ٝ زعا١ٜ األطفاٍ 

 (7، ف2006ٚتٛدِٝٗٗ ) اهلٓٝدٟ، 

ٚقد غٗد ٖرا ايكسٕ اٖتُاًَا فا٥كًا باملساسٌ األٚىل َٔ سٝا٠ ايطفٌ الضُٝا َٔ قبٌ 

دباٖات٘ ألٕ ايطفٌ يف ٖرٙ املسس١ً ٜهتطب نجريًا َٔ َعازف٘ ٚا ،املتدؿؿني ٚاآلبا٤

ٖٚٞ َسس١ً هلا أُٖٝتٗا ايكؿ٣ٛ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ َٔ سٝح غسع  ،َٚٗازات٘

يرا  ،ايكِٝ األخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت تدعِ زٚح املٛاط١ٓ ايؿاسب١ ٚاملباد٨ ايكٛمي١

أٚ  اتػري نجري َٔ ايدزاضات إىل األثس ايساضذ ملسس١ً ايطفٛي١ يف غدؿ١ٝ ايفسد ضًب

ػٗا، ٜٚربش ٖرا االدباٙ ٚاقشًا ٝٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚاشبربات اسبٝات١ٝ اييت ٜعتبعًا يًعس ًاإجياب

يف فهس فسٜٚد ٚأتباع٘ َٔ أؾشاب َدزض١ ايتشًٌٝ ايٓفطٞ ايرٜٔ ٜسنصٕٚ ع٢ً 

ٚأثس ذيو يف غدؿٝت٘  ،ٚع٢ً األخـ ايطٓٛات األٚىل َٔ سٝا٠ ايطفٌ ،َسس١ً ايطفٛي١

 َطتكباًل .

ايتدطٝط ايدقٝل ٚاملبتهس يًرباَر املٛد١ٗ ألطفاٍ ايسٜاض قسٚز٠ ق١َٝٛ  دٜٚع

ًَش١ يف ايعؿس اسباقس ايرٟ تفذست فٝ٘ ضبٌ املعسف١ ٚتدفكت يتػُس عامل األطفاٍ 

عٔ اإلعداد ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ يألطفاٍ إٔ  املط٦ٛينيٚأؾبح يصاًَا ع٢ً  ،ٚتجسٟ ب٦ٝتِٗ

ٚاشبربات ٚاييت تهطبِٗ االدباٖات ٚاملٍٝٛ  ٜعدٚا ايرباَر اييت تصٚدِٖ باملفاِٖٝ
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ٚايعادات ٚاييت متهِٓٗ َٔ فِٗ ايب١٦ٝ اييت ٜعٝػٕٛ فٝٗا َع اسبفاظ ع٢ً أؾايتِٗ َٔ 

 إذ ،خالٍ ايتُطو بكِٝ ٚتكايٝد صبتُعِٗ يف َٛاد١ٗ ايػصٚ ايجكايف ٚزٜاح ايعٛمل١ ايعات١ٝ

١ُ٥ ٚاملطتشط١ٓ ادتُاعًٝا ٕ ايرباَر املكد١َ يف ايسٚق١ تعسف ايطفٌ ع٢ً ايكِٝ املالإ

َٔ تبين أضايٝب اسبٝا٠ ٚقٛاعد ايطًٛى مما ميهٓ٘  –ٚبؿٛز٠ تدزجي١ٝ  –مما ميهٓ٘ 

ٓفط٘ َٛاقف٘ ايرات١ٝ املطتكب١ًٝ ْتٝذ١ ْكر قدزات٘ ٚخربات٘ ببعد ذيو َٔ إٔ ٜتب٢ٓ ٖٛ 

 ،َٚا ٜتٛفس ي٘ فٝٗا َٔ خربات ،ٚبفكٌ متجً٘ مناذز اسبٝا٠ اييت ذبٝط ب٘ ،ايػدؿ١ٝ

ٚيهٔ  ،ٚنًُا نرب ايطفٌ نًُا نف عٔ ايتؿسف ٚايطًٛى بدافع استٝادات٘ فكط

ٜتعدٍ ضًٛن٘ بٓا٤ً ع٢ً َباد٨ اسبٝا٠ ٚق٠ٛ ايكِٝ اإلْطا١ْٝ ٚايسٚس١ٝ ٚاألخالق١ٝ 

 ٚايػدؿ١ٝ اييت انتطبٗا .

أ١ُٖٝ نرب٣ باعتبازٙ أسد ايعٛاٌَ  ايرتب١ٜٛحيتٌ َفّٗٛ ايكِٝ يف ايعًّٛ ايٓفط١ٝ ٚ

ضًٛى األفساد ٚاييت ذبكل ٚسد٠ ايفهس ٚاسبهِ ٚايطًٛى داخٌ اجملتُع اييت تٛسد 

فًهٌ  .ٚتعترب ايكِٝ َٔ أنجس مسات ايػدؿ١ٝ تأثريًا باإلطاز ايجكايف يف اجملتُع

صبتُع ْطك٘ ايكُٝٞ اشباف ايرٟ ٜهاد ٜهٕٛ غا٥عًا بني أبٓا٥٘ َٚعسف١ ايكِٝ ايطا٥د٠ 

يػا٥ع١ فٝ٘ ٚتطاعد ع٢ً ذبدٜد ٚفِٗ يف اجملتُع تطاعد ع٢ً َعسف١ ْٛع ايجكاف١ ا

ايفًطف١ ايعا١َ هلرا اجملتُع ع٢ً أضاع إٕ ايكِٝ اْعهاع يألضًٛب ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ 

ٚيرتضٝذ  ،(13،ف2002ايٓاع يف إطاز ثكاف١ َع١ٓٝ ٚيف فرت٠ ش١َٝٓ ضبدد٠ )بدزإ،

سبني ايكِٝ البد َٔ ٚدٛد َٓٗر تسبٟٛ ٜسضدٗا يف ْفٛع املرتبني ٚتهٕٛ َعٝازًا بني امل

ٕ ايكِٝ أٚضع ٚأمشٌ َٔ ايبعد اشبًكٞ ألْٗا أعٔ ايكٍٛ  ٚغيٌن ،يتكِٝٝ ٚتكِٜٛ ايطًٛى

تػٌُ أبعاد أخس٣ قد تهٕٛ ادتُاع١ٝ أٚ ْفط١ٝ أٚ ع١ًُٝ أٚ ثكاف١ٝ أٚ غريٖا َٔ األبعاد 

 .(2004َٓع١ُ اسبٝا٠ ايدٚي١ٝ، )اييت تًٕٛ ضًٛى اإلْطإ 

ٜهتطب َٔ خالٍ املعاٜري األخالق١ٝ  إٕ ايػعٛز األخالقٞ ال ٜٛيد َع ايطفٌ بٌ

ٜٚؿبح  ،فٗٛ يف ايبدا١ٜ ٜتػسب اشبري ٚايػس ٚايعادات املفسٚق١ عًٝ٘ ،ٚاالدتُاع١ٝ

ٖٚٛ ال ٜسنص  .َفّٗٛ اشبري ٚايػس َستبطًا بعادات األضس٠ اييت تدخٌ قُٔ ضًٛن٘

 ٖٚٓا ٜأتٞ دٚز املع١ًُ َٔ خالٍ .ع٢ً ايك١ُٝ اشبًك١ٝ بٌ ٜسنص ع٢ً ْتٝذ١ ايعٌُ

َطاعد٠ ايطفٌ ع٢ً ايػعٛز باألَٔ يف ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ٚغسع ايكِٝ األخالق١ٝ 
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ٚاالدتُاع١ٝ ٚغسع زٚح ايعٌُ ازبُاعٞ ٚايتعإٚ ٚقبط ايٓفظ ) أبٛ طايب 

 (،312،ؾـ2007ٚايؿاٜؼ،

ٚمتجٌ ايكِٝ بايٓطب١ يًُذتُع أعُد٠ ايبٓا٤ اييت تستهص عًٝٗا ايبٓا١ٜ االدتُاع١ٝ 

 إ غسع ايكِٝ قسٚز٠ فسد١ٜ ٚادتُاع١ٝ يف إٓ ٚاسد .يرا ن بأنًُٗا،

ٚايكِٝ األخالق١ٝ قِٝ أضاض١ٝ ال ميهٓٓا االضتػٓا٤ عٓٗا إذ أْٗا َٔ ؾًب ايدٜٔ 

ٚيهٞ ٜهٕٛ هلا دٚز ٚاقح يف  ، اإلضالَٞ اسبٓٝف ايرٟ ْدٜٔ ب٘ يف صبتُعٓا ايعسبٞ

ُتٗا ايع١ًُٝ إىل داْب سٝاتٓا جيب زبطٗا بايٛاقع ايرٟ ْعٝؼ فٝ٘ ست٢ ٜؤَٔ األفساد بكٝ

 ّ(.2001إمياِْٗ بكُٝتٗا ايٓعس١ٜ )ؾاحل،

إٔ ع١ًُٝ ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ تكّٛ ع٢ً قبط ضًٛى ايفسد ٚنف٘ عٔ األعُاٍ اييت 

ٚقسٚزٟ  ،فايكبط االدتُاعٞ قسٚزٟ سبفغ اسبٝا٠ االدتُاع١ٝ ، ال ٜكبًٗا اجملتُع

يبكا٤ اإلْطإ ٚطبٝع١ اإلْطإ ال تهٕٛ بػس١ٜ ؾاسب١ يًشٝا٠ االدتُاع١ٝ إال خبكٛعٗا 

يكٝٛد ايٓعِ املدتًف١ َٔ عادات ٚتكايٝد ٚقِٝ ٚغري ذيو َٔ ايكٛابط االدتُاع١ٝ اييت 

بريو ٜعٝؼ اإلْطإ يف ضالّ َع غريٙ َٔ ايٓاع ٜٚهتطب  ،تٗرب ايٓفظ ٚتطُٛ بٗا

 (. 33،ؾـ2006 ٚسٛاَد٠، ، اسب١)ؾٛسبِٗ ٚاسرتاَِٗ 

إٕ تعًِ ايكِٝ االدتُاع١ٝ املستكا٠ ٚانتطاب قٛاعد اشبًل إمنا ٖٞ دص٤ َٔ ع١ًُٝ 

ٜطًل عًٝٗا يف ايتشًٌٝ ايٓفطٞ األْا األع٢ً أٚ "ايرات ايعًٝا" ففٞ ق٤ٛ املعاٜري اشبًك١ٝ 

ُٝص بني اييت ٜتعًُٗا ايطفٌ َٔ أبٜٛ٘ ٚميهٓٗا َٔ ْفط٘ َعًُٛٙ ٜؿبح مبكدٚزٙ ايت

املكبٍٛ َٔ األعُاٍ أٚ ايطًٛى ٚاملسذٍٚ َٔ ايتؿسفات أٚ ايطذاٜا . فأٍٚ أٚاَس ْٚٛاٖٞ 

ٜتًكاٖا يف ايبٝت ٚيف املدزض١ تطتكس يف ْفط٘ ٚتٓكؼ يف ذانست٘ ٚتعٗس يف َطًه٘ 

إذا ناْت تًو األٚاَس ٚايٓٛاٖٞ بايكدز املعكٍٛ ٚإذا ناْت َتط١ُ باسبصّ ٚاالضتكا١َ 

١ً ايرات ٖٞ َسس١ً انتطاب ايكُري ٖٚٞ خط٠ٛ ع٢ً داْب نبري فُسس .ٚاإلْؿاف

َٔ األ١ُٖٝ يف ْػأ٠ املعاٜري اشبًك١ٝ ٚاملفسٚض إٔ ٜأتٞ ايطفٌ َٔ أضست٘ ٚقد ثبتت يف 

ذات٘ بٛادز ايكُري فايطفٌ يف ايجايج١ َٔ عُسٙ ٜػعس باشبٛف َٔ ايعكاب أٚ اسبسَإ َٔ 

ٜتًف غ٦ًٝا يٝظ ي٘ ٚيهٔ طفٌ ايسابع١ غ٤ٞ َعني عٓدَا ٜهطس قدسًا َجاًل أٚ سُٝٓا 

َٔ ايعُس َجاًل ٜػعس بػ٦ٝني َعًا سُٝٓا ٜكدّ ع٢ً ْػاط ٜػكب األبٜٛٔ ٖٚرإ ايػ٦ٝإ 
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ُٖا اشبٛف َٔ ايتٛبٝذ َٔ ْاس١ٝ ٚاإلسطاع باإلثِ أٚ ايرْب بأْ٘ ازتهب خطًأ َا 

َات ٚعٓدَا ًٜتشل ٖرا ايطفٌ باملدزض١ ٜهٕٛ قد أيف َكٛ ،نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜستهب٘

فايطفٌ ايرٟ  ،ايتطبٝع األخالقٞ ايٓابع١ أؾٛهلا َٔ أساضٝط٘ ايداخ١ًٝ ايرات١ٝ يدٜ٘

خيػ٢ تأْٝب ايكُري ٜهٕٛ ٖٛ ايسقٝب ع٢ً ْفط٘ إذا ٖٛ تسٚض تسٜٚكًا ذاتًٝا 

 (.131-130،ف1990)ازبطُاْٞ،

تعترب املسب١ٝ ايعُٛد ايفكسٟ يًسٚق١ ٚتػهٌ ايدعا١َ ايس٥ٝط١ٝ ٚاهلا١َ يف تٛدٝ٘ ٚ

ٚمما  ،ٚق١ عبٛ ذبكٝل َٗاَٗا ايرتب١ٜٛ ٚاألخالق١ٝ ٚذبكٝل األٖداف املسد٠ٛ َٓٗاايس

ضبل ٜتبني يٓا إٔ َسب١ٝ ايسٚق١ ٜكع ع٢ً عاتكٗا دٚز نبري يف غسع ايكِٝ اجملتُع١ٝ يف 

 ْفٛع األطفاٍ قبٌ دخٛهلِ املدزض١ .

د٣ أطفاٍ ٚيريو دا٤ت ايدزاض١ اسباي١ٝ ملعسف١ دٚز َع١ًُ ايسٚق١ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ ي

 ايسٜاض يف  َد١ٜٓ املهال .

 أهنًُ الدراسُ :

 تهُٔ أ١ُٖٝ ايدزاض١ اسباي١ٝ َٔ خالٍ : 

إٕ ايكِٝ تعد األضاع األٍٚ يف بٓا٤ ايػدؿ١ٝ األخالق١ٝ يد٣ ايطفٌ ٚإٕ تُٓٝتٗا  (1

 عٓد ايطفٌ نًُا نإ ؾػريًا ناْت أنجس زضٛخًا يف غدؿٝت٘ املطتكب١ًٝ .
 ٚمبا ٜتفل َع املعاٜري ايطا٥د٠ يف اجملتُع .تطُٛ ايكِٝ بٛددإ األطفاٍ  (2
 تعد ايكِٝ األضاع األٍٚ يف بٓا٤ اجملتُعات . (3
 ع٢ً ٚقع املٓاٖر ايرتب١ٜٛ اشباؾ١ بسٜاض األطفاٍ بععطا٤ نيتطاعد ايكا٥ُ (4

 اٖتُاّ أنجس مبطت٣ٛ األٖداف ايٛددا١ْٝ ٚطسم تُٓٝتٗا .
ايكِٝ عٓد ايطفٌ جيعٌ َٓٗٔ  ٜتِ َٔ خالهلا ت١ُٝٓ  إٕ َعسف١ املسبٝات بايطسم اييت (5

أنجس َكدز٠ ع٢ً ايكٝاّ بدٚزٖٔ بػهٌ أفكٌ ٜٚطاعدٖٔ ع٢ً تأد١ٜ األَا١ْ 

 املًكا٠ ع٢ً عاتكٗٔ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ .
 مصهلُ الدراسُ :

َّ َٔ األٖداف ايس٥ٝط١ يًرتب١ٝ ٖٞ ت١ُٝٓ ازباْب ايكُٝٞ يد٣ مجٝع طالب املساسٌ  إ

    ٚاييت ٜؤَٔ بٗا اجملتُع، إال إٔ ذبكٝل ٖرٙ ايكِٝايتع١ًُٝٝ مبا فٝٗا َسس١ً ايسٚق١، 
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ٜتِ ايتدطٝط هلا بطسٜك١ َٓع١ُ، بٌ بؿٛز٠ عػٛا١ٝ٥، َرتٚن١ إلَهاْٝات املسب١ٝ  ال

يف انتػاف تًو ايكِٝ َٚٔ خالٍ املفاِٖٝ املكد١َ يألطفاٍ يف غت٢ اجملاالت، 

ٚاسبكا٥ل ٚاشبربات  ٜٚكتؿس دٚزٖا ع٢ً ت١ُٝٓ ازباْب املعسيف عٔ طسٜل ضسد املعًَٛات

نريو ، ٚإعطا٤ اٖتُاّ قًٌٝ بازبٛاْب ايٛددا١ْٝ اييت تعد ايٛض١ًٝ األٚىل يت١ُٝٓ ايكِٝ

ألطفاٍ  يف ايرتب١ٝ األخالق١ٝ نبري ( إىل قؿٛز1995أغازت ْتا٥ر دزاض١ )ازبعفسٟ،

قبٌ املدزض١ بؿف١ عا١َ ٚخاؾ١ ايكِٝ اييت ٜدزنٗا ٖؤال٤ األطفاٍ  َؤضطات تسب١ٝ َا

يف ايكِٝ اييت تكُٓتٗا ضبت٣ٛ  ِ املطًٛب تعصٜصٖا هلِ، نُا إٔ ٖٓاى قؿٛزٚايكٝ

نُا ْس٣ ٖرا ايكؿٛز َتُجاًل يف  ،نتب ايربْاَر ايرتبٟٛ ألطفاٍ ٖرٙ املؤضطات

قبٌ املدزض١ نريو فعٕ  أطفاٍ َؤضطات تسب١ٝ َا ايكِٝ ايطايب١ اييت تعٗس يف ضًٛى

١ ايسٚق١ " سطب عًِ ايباسجات" َععِ ايدزاضات ٚايبشٛخ اييت أدسٜت ع٢ً َسسً

 تٓاٚيت اجملاٍ املعسيف ٚقًُا تٓاٚيت اجملاٍ ايٛدداْٞ ٚالضُٝا يف صباٍ ايكِٝ ٚتُٓٝتٗا. 

يريو تأتٞ ايدزاض١ اسباي١ٝ ملعسف١ دٚز َسب١ٝ ايسٚق١ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ طفٌ 

 ايسٚق١ َٔ خالٍ اإلداب١ ع٢ً ايطؤاٍ ايس٥ٝطٞ ايتايٞ : 

 يف تننًُ الكًه لدّ األطفال؟ما دور مربًُ الروض ُ 

 ٜٚتفسع عٓ٘ ايطؤاالٕ اآلتٝإ :

 َا أْٛاع ايكِٝ اييت تُٓٝٗا َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال ؟  .1

 ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓٞ املسب١ٝ ايكِٝ عٓد أطفاٍ َد١ٜٓ املهال؟ َا .2

 أهداف الدراسُ : 

 تهُٔ أٖداف ايدزاض١ يف اآلتٞ:

 ايتعسف ع٢ً دٚز َسب١ٝ ايسٚق١ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ طفٌ ايسٚق١  .1
ايتعسف ع٢ً أْٛاع ايكِٝ اييت تُٓٝٗا َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال ٚايطسم  .2

 املطتدد١َ يتُٓٝتٗا .
 

 



 
 

 
 
 

312 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

  تنمية القيم يفمدينة املكال دور مربيات رياض أطفال 
 زينب هادي باحارثة،   انتصار علي عمر باصرة|   

 

-ISSN : 2410-1818 

 م2015  إبريل ( 10( المجلذ )6العذد )

-ISSN : 2410-521X 

 حدود الدراسُ :

 تكتؿس ايدزاض١ ع٢ً اسبدٚد اآلت١ٝ:

 يف ايعاّ ايدزاضٞ زٜاض األطفاٍ يف َد١ٜٓ املهال َسبٝات مت تطبٝكٗا ع٢ً صبُٛع١ َٔ

2012 – 2013. 

 مصطلحات الدراسُ :
ٚزدت يف ٖرٙ ايدزاض١ صبُٛع٘ َٔ املؿطًشات ضتعسف أٚال اؾطالسا ثِ بدالي١ 

 ايدزاض١ اسباي١ٝ.

ٖٞ اإلْطا١ْ اييت تكّٛ برتب١ٝ األطفاٍ داخٌ غسف١ ايٓػاط ٚخازدٗا  :َع١ًُ ايسٚق١ (1

َٔ خالٍ تعاٜػٗا ايَٝٛٞ َع األطفاٍ ٚتٗدف َٔ خالٍ عًُٗا إىل ذبكٝل األٖداف 

 ( .174،ف2005ايرتب١ٜٛ يًسٚق١ )ضباَد٠،

ٚبدالي١ ايدزاض١ اسباي١ٝ ٖٔ مجٝع َسبٝات زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال يف ايعاّ 

 .2013/ 2012ايدزاضٞ 

املكؿٛد ب٘ ايطفٌ املًتشل بسٜاض األطفاٍ ٚايرٟ ٜرتاٚح عُسٙ َٔ  طفٌ ايسٚق١ : (2

 ،ضٓٛات ٚتعترب ٖرٙ ايفرت٠ ٖٞ فرت٠ املس١ْٚ ٚايكاب١ًٝ يًتعًِ ٚتطٜٛس املٗازات (4-6)

 ( .53،ف2005نُا أْٗا فرت٠ ايٓػاط األنرب ٚايُٓٛ ايًػٟٛ األنجس )ضباَد٠، 

تطب١ َٔ ايعسٚف االدتُاع١ٝ ٜتػسبٗا ٚحيهِ بٗا : ٖٞ أسهاّ َهتعسٜف ايكِٝ  (3

ٚذبدد صباالت تفهريٙ ٚذبدد ضًٛن٘ ٚتؤثس يف تعًُ٘ فايؿدم ٚاألَا١ْ ٚذبٌُ 

املطؤٚي١ٝ نًٗا قِٝ ٜهتطبٗا ايفسد َٔ اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ ٚربتًف ايكِٝ 

 (.22،ف1995باختالف اجملتُعات بٌ ٚازبُاعات ايؿػري٠ )ازبعفسٟ،
دزاض١ اسباي١ٝ فعٕ ايكِٝ تتُجٌ يف صبُٛع١ َٔ ايفكسات ذبٟٛ ع٢ً أَا بدالي١ اي

 َكاض٘( اييت تُٓٝٗا ع١ٓٝ ايبشح ا١ْٝ، ٚثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ ١َٝٓٗٚإمي) أْٛاع َٔ ايكِٝ

بايدزد١ اييت ذبؿٌ عًٝٗا املسب١ٝ عٓد إدابتٗا ع٢ً فكسات َكٝاع أْٛاع ايكِٝ ٚطسم 

 تُٓٝتٗا.
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  :النظري اإلطار

 الطفىلُ املبهرَ :أهنًُ مرحلُ 

تعترب ايطفٛي١ َٔ أِٖ املساسٌ اييت ميس بٗا اإلْطإ يف سٝات٘ ففٝٗا تػتد قابًٝت٘ 

يًتأثس بايعٛاٌَ املدتًف١ اييت ذبٝط ب٘ مما ٜربش أ١ُٖٝ ايطٓٛات اشبُظ األٚىل يف 

تهٜٛٔ غدؿٝت٘ بؿٛز٠ ترتى أثسٖا فٝ٘ ط١ًٝ سٝات٘ ٚدبعٌ تسبٝت٘ يف ٖرٙ املسس١ً أَسًا 

 َٔاألعٛاّ اشبُط١ األٚىل ف ،(13، ف1990ٜطتشل ايعٓا١ٜ ايبايػ١ )عدع َٚؿًح،

 عُس ايطفٌ ٖٞ أِٖ ضٓٛات عُسٙ ع٢ً اإلطالم ففٝٗا :

% َٔ ايكِٝ ٚايطًٛنٝات ٚاييت تهٕٛ مبجاب١ ايككبإ يًكطاز 90ٜٓػسع يف ايطفٌ (1

ًِٝ ٜطري عًٝٗا طٛاٍ سٝات٘ فعٕ غفًٓا عٓٗا سبطاب دٛاْب أخس٣ نايؿش١ ٚايتع

 َجاًل فطٛف ْٓدّ سٝح ال ٜٓفع ايٓدّ .
ٜهٕٛ ايطفٌ أغب٘ بعذ١ٓٝ ٜطٌٗ تػهًٝٗا نٝفُا تػا٤ فُا َٔ َٛيٛد إال ٜٛيد  (2

َٚٔ ٖٓا تأتٞ ١َُٗ األبٜٛٔ يف تػهٌٝ ايطفٌ بايػهٌ املال٥ِ  ،ع٢ً ايفطس٠

 يًكِٝ ٚايعادات ايؿشٝش١ ٚذبًٝ٘ بايفكا٥ٌ ٚربًٝ٘ عٔ ايسذا٥ٌ . 
بايهاَريا اييت تًتكط نٌ ؾػري٠ ٚنبري٠ يريو ْٓؿح  تهٕٛ عني ايطفٌ أغب٘ (3

 نٌ ايكا٥ُني ع٢ً تسب١ٝ ايطفٌ إٔ ٜهْٛٛا قد٠ٚ سط١ٓ أَاّ أعني ايؿػاز .
ٚقد اٖتُت ايبًدإ ٚاجملتُعات املتكد١َ َٓر شَٔ بعٝد بأطفاهلا ست٢ غدا ٖرا 

٢ً نٌ االٖتُاّ حيتٌ َهإ ايؿداز٠ يف اشبطط ٚاألٚيٜٛات ٚاالٖتُاَات ٚايرباَر ع

ٚيعٌ َٔ أُٖٗا: اْتػاز ايٛعٞ يف اجملتُع بٛدٛب  ،املطتٜٛات احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ

سٝح بريت  (.15،ف1990َٚؿًح، ،ايعٓا١ٜ بايطفٌ يف املساسٌ األٚىل َٔ سٝات٘ )عدع

ازبٗٛد ايهبري٠ يف تعًِٝ األطفاٍ ٚتسبٝتِٗ ٚتجكٝفِٗ ٚإْػا٤ املؤضطات اييت تعتين 

اْبٗا ايؿش١ٝ ٚايٓفط١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاٖتُاّ بايطفٛي١ يف نٌ دٛ

اجملتُعات بأطفاهلا ٜأتٞ َٔ إدزاى ٖرٙ اجملتُعات بإٔ االٖتُاّ بايطفٛي١ ٖٛ سذس 

ايصا١ٜٚ يف قُإ َطتكبٌ اجملتُع ٚتطًعًا يبٓا٤ عامل أنجس ضعاد٠ 

ٛات ايطفٛي١ فكد أمجع عًُا٤ ايٓفظ ٚايرتب١ٝ ع٢ً إٔ ضٓ. (15،ف2006)دٜاب،

املبهس٠ ذات أثس ساضِ يف ذبدٜد غدؿ١ٝ ايفسد خالٍ املساسٌ ايتاي١ٝ َٔ عُسٙ 
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( إٔ فرت٠ ايطفٛي١ املبهس٠ ٖٞ 2001ٜٚؤند عبد ايعصٜص ايكٛؾٞ ايٛازد يف )ؾاحل،

فرت٠ منٛ َطتُس يف مجٝع ايٓٛاسٞ ٜتًك٢ ايطفٌ خالهلا دزٚضًا يًعادات ٚايتكايٝد ٚايكِٝ 

نريو أند بٝادٝ٘  ،ٖٚٞ َسس١ً تتُٝص باملس١ْٚ ٚايكاب١ًٝ يًتعًِايطا٥د٠ يف صبتُع٘ 

ٜٚػري  ،ع٢ً أ١ُٖٝ ايطٓٛات األٚىل يف سٝا٠ ايطفٌ يف تهٜٛٔ املفاِٖٝ ٚايكِٝ يدٜ٘

يف زٜاض األطفاٍ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ إىل أْ٘  ٛافسٚبٌ ٖٚٛ َٔ ايسٚاد ايرٜٔ أضُٗ

ات اشباؾ١ املتٛفس٠ يد٣ ايطفٌ يف ٜٓبػٞ االضتفاد٠ ازباد٠ َٔ االضتعدادات ٚايكدز

 .(2001َسس١ً ايطفٛي١ ايبانس٠ ٚتٛدٝٗٗا عبٛ َطازٖا ايطًِٝ )ؾاحل،

بٌ إٕ  ،ٕ االٖتُاّ بايطفٌ يٝظ ٚيٝد ايفهس ايػسبٞ فشطبأٚددٜس بايرنس 

 ، فكدايٓاظس يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ قًُا جيد هلا ْعريًا يف االٖتُاّ بايطفٌ ٚتهسمي٘

ايصٚد١ )األّ( ألْٗا احملتكٔ ايرتبٟٛ األٍٚ يًطفٌ سٝح أغاز  أَست حبطٔ اختٝاز

ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إىل بريو بكٛي٘ )ربريٚا يٓطفهِ فعٕ ايعسم دضاع ( ٚيف 

ٚقد سسَت إٜرا٥٘ أٚ  ،زٚا١ٜ ) فعٕ ايعسم ْصاع ( ٚأٚدبت ايعٓا١ٜ ب٘ دًٓٝٓا يف بطٔ أَ٘

ثِ بعد َٛيدٙ حيتفٞ  ،ذيو اإلدٗاض إسبام ايكسز ب٘ بأٟ غهٌ َٔ األغهاٍ مبا يف

ب٘ ٜٚهسّ مبا اؾطًح عًٝ٘ بايعكٝك١ ٖٚٞ غا٠ تربح ي٘ يف ايّٝٛ ايطابع استفا٤ مبٛيدٙ 

 . ( 8،ف2006)اهلٓٝدٟ،

 الطفىلُ وتصهًل الصخصًُ :

تػب٘ َسس١ً ايطفٛي١ ناألزض اشبؿب١ ايطٝب١ اييت ٜبرز فٝٗا املسبٕٛ َا ٜػا٤ٕٚ 

طًٛى ٚاالدباٖات ٚذيو َٔ خالٍ ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ ٚايتطبٝع َٔ ايكِٝ ٚاملجٌ ايعًٝا يً

عٔ طسٜل أْػط١ ٚبساَر ايًعب ايرٟ ٜػهٌ َدخاًل أضاضًٝا يُٓٛ ايطفٌ َعسفًٝا ٚعكًًٝا 

ع٢ً  ايرتب١ٝٚادتُاعًٝا ٚاْفعايًٝا ٚسسنًٝا ٚخًكًٝا سٝح تػري االدباٖات املعاؾس٠ يف 

ؤند إٔ يًطٓٛات األٚىل َٔ سٝا٠ ايطفٌ أ١ُٖٝ ايطٓٛات األٚىل َٔ سٝا٠ اإلْطإ ٚت

آثازٖا ايباق١ٝ يف غدؿٝت٘ ٚيف تهٜٛٔ ْعست٘ يًشٝا٠ ٚتهٜٛٔ أٖداف٘ ٚؾٝاغ١ ٚدداْ٘ 

 ٚذبدٜد عالقات٘ ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ . 

ىل إٔ َسس١ً ايطفٛي١ ٖٞ األضاع يتٛدٝ٘ ق٣ٛ ايطفٌ إٚأغازت ايدزاضات 

ُاع١ٝ ٚاشبًك١ٝ ايط١ًُٝ ٚايعادات ٚاضتعدادات٘ املدتًف١ ٚٚقع أضظ ايرتب١ٝ االدت

االدتُاع١ٝ اسبُٝد٠ ٚغسع ايعٛاطف ايطا١َٝ ٚإٜكاظ ايسغب١ يف ايعٌُ اإلجيابٞ 
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الضتهُاٍ اإلعداد ايػدؿٞ ايرٟ ميهٔ يًفسد َٔ اضتػالٍ نٌ َا أٚدع فٝ٘ َٔ 

إَهاْٝات ألدا٤ ٚظٝف١ ْافع١ يف اسبٝا٠ ٜطعد بٗا ٖٛ نُا ٜطعد بٗا صبتُع٘ )عٝاد، 

 (.133،ؾـ1997

 : الدور الرتبىٍ لرياض األطفال 

تعترب زٜاض األطفاٍ َؤضطات تسب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ تع٢ٓ بتٓػ١٦ األطفاٍ ايرٜٔ ترتاٚح 

 ،أعُازِٖ بني أزبع إىل ضت ضٓٛات ٚتؤًِٖٗ تأٖٝاًل ضًًُٝا ياليتشام باملدازع االبتدا١ٝ٥

نُا إٔ يًسٚق١ أ١ُٖٝ نبري٠ يف تٓػ١٦ ايطفٌ ٚتٓبع تًو األ١ُٖٝ َٔ نْٛٗا َسس١ً 

تهٜٛٔ غدؿ١ٝ ايفسد ٚذبدٜد إطازٖا ايعاّ ْعسًا ملا ٜتؿف ب٘ عكٌ ايطفٌ َٔ املس١ْٚ 

يف تكبٌ االدباٖات ٚاملفاِٖٝ ازبدٜد٠ ٚتٓطبع فٝ٘ اشبربات اييت ميس بٗا ٚتعٌ ثابت١ إىل 

 (13، ؾـ1995طتكب١ًٝ )ازبعفسٟ، سد نبري طٛاٍ سٝات٘ امل

نُا ٜتدزب ايطفٌ يف ايسٚق١ ع٢ً تطبٝل ايكِٝ ٚاملعاٜري اييت تعًُٗا يف ايبٝت 

نايؿدم ٚاالضت٦رإ ٚايٓعاف١ ٚايٓعاّ َٚساعا٠ اهلد٤ٚ ٚت١ُٝٓ اسرتاّ اسبكٛم 

ٚاملًهٝات اشباؾ١ ٚايعا١َ مما جيعً٘ أنجس اضتعدادًا يًشٝا٠ االدتُاع١ٝ ايط١ًُٝ 

 (.99، ؾـ2010،)َسضٞ

ٚتعٌُ زٜاض األطفاٍ ع٢ً تٛدٝ٘ األطفاٍ ٚإنطابِٗ ايعادات ايطًٛن١ٝ اييت تتفل 

َع قِٝ ٚعادات ٚتكايٝد اجملتُع ايرٟ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘ ٚت١ُٝٓ ٍَٝٛ األطفاٍ ٚانتػاف 

 (.229ؾـ، 2005 ،قدزاتِٗ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا مبا ٜتفل ٚسادات اجملتُع ) ضباَد٠

ًٗا أ١ُٖٝ يف ايطٓٛات ايطت األٚىل َٔ سٝا٠ ف ،ددٜد٠ يًسٚق١ ٚظا٥ف نُا إٔ

فكد أمجعت ْتا٥ر أنجس َٔ  ،ايطفٌ ٚأثسٖا يف تطٜٛس غدؿ١ٝ ايفسد ٚسٝات٘ نًٗا

َا٥يت دزاض١ سدٜج١ يف ايٛالٜات األَسٜه١ٝ ع٢ً أثس اشبربات اييت ٜتعسض هلا األطفاٍ 

تسب١ٜٛ َبهس٠ يف ضِٓٗ املبهس ع٢ً َطري٠ سٝاتِٗ ٚأندت قسٚز٠ تؿُِٝ بساَر 

 ،)بدزإ تصٚد األطفاٍ باشبربات اييت تتٓاضب َع قدزاتِٗ ٚخؿا٥ؿِٗ ٚساداتِٗ

 ( .257، ؾـ2003
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َٚٔ االدباٖات اسبدٜج١ اييت تتبٓاٖا أٖداف زٜاض األطفاٍ ت١ُٝٓ ايكِٝ اشبًك١ٝ 

ٚاالدتُاع١ٝ باعتبازٖا األضاع يف تهٜٛٔ ايػدؿ١ٝ ٚت١ُٝٓ زٚح ازبُاع١ ٚاملػازن١ 

 ٚايتفاعٌ االدتُاعٞ ٚسب ايعٌُ ٚاسرتاّ ايعاًَني ٚت١ُٝٓ ايكُري . ازبُاع١ٝ

ٚتؤند األدبٝات ايرتب١ٜٛ ٚايدزاضات اسبدٜج١ ع٢ً ذبدٜد أٖداف زٜاض األطفاٍ يف 

ضٝاد٠ ايٓعس٠ املتها١ًَ يًطفٌ ٚخؿا٥ؿ٘ َٚعاٖس منٛٙ ٚقسٚز٠ ايتعاٌَ يف إطاز 

أضاضًٝا يف مجٝع زٜاض األطفاٍ، ٚأؾبح ذبكٝل ايُٓٛ املتهاٌَ ٖدفًا  ،ٜتذصأ نًٞ ال

ٚاتفل املسبٕٛ ع٢ً قسٚز٠ إٔ تطتٗدف مجٝع زٜاض األطفاٍ ذبكٝل ايُٓٛ االدتُاعٞ 

ٚايٓفطٞ ٚايعاطفٞ ٚاألخالقٞ ٚايعكًٞ ٚازبطُٞ ٚاسبسنٞ يهٌ طفٌ)بدزإ، 

 (.61، ؾـ2003

ايسٚق١ ال تكٌ أ١ُٖٝ عٔ َسس١ً ( إٔ اْكُاّ ايطفٌ إىل 2003بدزإ،ٜٚؤند )

سٌ ايتع١ًُٝٝ ايالسك١، فٗٞ اسبذس األضاع ايرٟ حيدد خازط١ ايتعًِٝ زبٌٝ املسا

املطتكبٌ، يريو ال بد إٔ ذبكل ب١٦ٝ زٜاض األطفاٍ صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر، َٓٗا إَتاع 

 ،األطفاٍ ٚإنطابِٗ َعًَٛات ٚفٛا٥د َتٓٛع١ ٚت١ُٝٓ ايكِٝ ٚاآلداب ٚايطًٛى املسغٛب

ٚذبفٝص ايعٌُ االدتُاعٞ يدِٜٗ، ٚخًل ايدٚافع  باإلقاف١ إىل ت١ُٝٓ ايجك١ يف ْفٛضِٗ

اإلجياب١ٝ يدِٜٗ عبٛ ايعٌُ، ٚت١ُٝٓ ايكدزات ٚاملٗازات اإلبداع١ٝ، ٜٚتطًب ذبكٝل ٖرٙ 

ٚحيتاز  ،آ١َٓ ايٓتا٥ر تٛفري نٛادز َتدؿؿ١ َٚؤ١ًٖ يتكٛد عكٍٛ ايطًب١ إىل َساف٧

ض َٔ أدٌ ت١ُٝٓ سب األطفاٍ يف ٖرٙ املسس١ً إىل تػذٝع َطتُس َٔ َع١ًُ ٖرٙ ايسٜا

ايعٌُ ايفسٜكٞ يدِٜٗ ٚغسع زٚح ايتعإٚ ٚاملػازن١ اإلجياب١ٝ ٚاالعتُاد ع٢ً ايٓفظ 

ٚايجك١ فٝٗا ٚانتطاب ايهجري َٔ املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ ٚتهٕٛ االدباٖات 

 ( .118، ؾـ2003ايط١ًُٝ دباٙ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ) بدزإ، 

ٖٛ احملٛز األضاضٞ يف مجٝع ْػاطاتٗا فٗٞ تدعٛٙ ٜٚعد ايطفٌ يف املٓاٖر اسبدٜج١ 

دا٥ًُا إىل ايٓػاطات ايرات١ٝ ٚتُٓٞ فٝ٘ عٓؿس ايتذسٜب ٚاحملاٚي١ ٚاالنتػاف ٚتػذع٘ 

ع٢ً ايًعب اسبس ٚتسفض َبدأ اإلدباز ٚايكطس بٌ تسنص ع٢ً َبدأ املس١ْٚ ٚاإلبداع 

١ ملٗٓتٗا ٚاييت تتُهٔ ٚايتذدٜد ٚايػٍُٛ ٖٚرا نً٘ ٜتٛدب ٚدٛد املع١ًُ املدزب١ احملب

 .( 2001َٔ ايتعاٌَ َع األطفاٍ حبب ٚضع١ ؾدز ٚؾرب )ؾاحل،
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 دور معلنُ الروضُ :

 َٔ ٖٞ َع١ًُ ايسٚق١ ؟

ٖٞ اييت تكّٛ برتب١ٝ ايطفٌ يف َسس١ً ايسٚق١ ٚتطع٢ إىل ذبكٝل األٖداف ايرتب١ٜٛ 

ٚال بد ملع١ًُ زٜاض  .اييت ٜتطًبٗا املٓٗاز َساع١ٝ اشبؿا٥ـ ايعُس١ٜ يتًو املسس١ً

األطفاٍ إٔ تعًُِٗ ايكِٝ عٔ طسٜل ايكد٠ٚ اسبط١ٓ ٚايعٌُ ايؿاحل ٚيٝظ عٔ طسٜل 

ايتالَٝر دزضًا يف األخالم أٚ ايتٗدٜد أٚ ايعكاب ٚال تتب٢ٓ دٚز  إعطا٤احملاقس٠ أٚ 

ايٛاعغ يًفك١ًٝ ٚاملسغد هلا فال تكٍٛ يًطفٌ َجاًل : عًٝو إٔ ال تكٍٛ َجٌ ٖرٙ 

بٌ جيب إٔ تٛقح ي٘ منط ايطًٛى  .تعٌُ َجٌ ٖرا أْا ال أسبو سني ،١٦ٜربايهًُات اي

مبعاًَتٗا ايًطٝف١ هلِ ٚإبدا٤  ،املكبٍٛ ٚمنط ايطًٛى املسفٛض فٗٞ تعًُِٗ ايًطف

املٛافك١ ع٢ً َا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ أعُاٍ محٝد٠ ٚبٗرا تكٟٛ عٓدِٖ ايػعٛز ايطٝب 

ٜٚفُٕٗٛ ايهجري عٔ طسٜل  ،ٕ ايهجريٚايعاطف١ ايٓب١ًٝ، نُا تدزى إٔ أطفاهلا ٜتعًُٛ

 (.108،ف1990ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ) عدع ٚ َؿًح، 

 أدوار معلنُ رياض األطفال :

تكّٛ َسب١ٝ زٜاض األطفاٍ بأدٚاز عدٜد٠ ٚتؤدٟ َٗاًَا نجري٠ َٚتٓٛع١ تتطًب 

فٗٞ َط٦ٛي١ عٔ نٌ َا ٜتعًُ٘  ،َٗازات ف١ٝٓ طبتًف١ ٜؿعب ذبدٜدٖا ٚتفؿًٝٗا

تبدأ بايتدطٝط ٚتطتُس بايتٓفٝر ٚتٓتٗٞ بايتكِٜٛ ٚاملسادع١ نُا إٔ يًُع١ًُ  اييت ايطفٌ

دٚزًا ز٥ٝطًٝا يف تطٜٛس ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ألْٗا ع٢ً ايتُاع دا٥ًُا َع األطفاٍ )ضباَد٠، 

 (. 173،ف2005

 ٚميهٔ إمجاٍ ادٚاز َع١ًُ ايسٚق١ فُٝا ًٜٞ :

سٚق١ ال ٜكتؿس ع٢ً ايتدزٜظ إٕ دٚز َع١ًُ اي :دٚز َع١ًُ ايسٚق١ نبد١ًٜ يألّ (1

بٌ إٕ هلا أدٚازًا ذات ٚدٛٙ ٚخؿا٥ـ َتعدد٠ فٗٞ بد١ًٜ  ،ٚتًكني املعًَٛات يألطفاٍ

يألّ َٔ سٝح ايتعاٌَ َع أطفاٍ تسنٛا أَٗاتِٗ َٚٓاشهلِ ألٍٚ َس٠ ٚٚددٚا أْفطِٗ 

يف ب١٦ٝ ددٜد٠ ٚضبٝط غري َأيٛف يرا فعٕ َُٗتٗا َطاعدتِٗ ع٢ً ايتهٝف 

 ٚاالْطذاّ.
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نُا إٔ دٚزٖا جيب إٔ ٜهٕٛ دٚز املع١ًُ اشببري٠  :دٚز املع١ًُ يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ (2

 ٚاإلملاّ بطسم تتعاٌَ َع أفساد حيتادٕٛ إىل ايهجري َٔ ايؿرب ٞٗف ;يف فٔ ايتدزٜظ

 .ايتدزٜظ اسبدٜح 

إقاف١ إىل ذيو فٗٞ ممج١ً يكِٝ اجملتُع ٚعًٝٗا  دٚز املع١ًُ نُُج١ً يكِٝ اجملتُع : (3

يتٓػ١٦ ادتُاع١ٝ املستبط١ بكِٝ ٚتكايٝد اجملتُع ايرٟ ٜعٝػٕٛ فٝ٘ ٚتطتددّ ١َُٗ ا

 األضايٝب املٓاضب١ .

املع١ًُ أٜكًا سًك١ اتؿاٍ بني  دٚز املع١ًُ نكٓا٠ اتؿاٍ بني املٓصٍ ٚايسٚق١ : (4

ايسٚق١ ٚاملٓصٍ فٗٞ ايكادز٠ ع٢ً انتػاف خؿا٥ـ األطفاٍ ٚعًٝٗا َطاعد٠ 

 يت تعرتض طسٜل أبٓا٥ِٗ يف َطريتِٗ ايتع١ًُٝٝ .ايٛايدٜٔ يف سٌ املػهالت اي
َٔ أضاضٝات ايعٌُ  دٚز املع١ًُ نُط٦ٛي١ عٔ إداز٠ ايؿف ٚسفغ ايٓعاّ فٝ٘ : (5

ايرتبٟٛ يًُع١ًُ تٛفري ايٓعاّ املستبط َع اسبس١ٜ يف زٜاض األطفاٍ ٚتعد ايفٛق٢ َٔ 

ني اْكباط أنرب املعٛقات يف ايعٌُ ٚاملع١ًُ ايٓادش١ ٖٞ اييت تكّٛ بازبُع َا ب

 ايطفٌ ٚسسٜت٘ ٚتػذع ايطفٌ ع٢ً ايتعبري اسبس اشبالم يف زٚح َٔ سب ايطاع١ .
ع٢ً َع١ًُ ايسٚق١ إٔ تطًع  :ق١ نُع١ًُ َٚتع١ًُ يف ايٛقت ذات٘دٚز َع١ًُ ايسٚ (6

ٖٛ ددٜد يف صباٍ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ ٚإٔ دبدد َٔ ثكافتٗا ٚتطٛز َٔ  ع٢ً نٌ َا

 قدزاتٗا َتبع١ األضايٝب ايرتب١ٜٛ اسبدٜج١ 
تكّٛ َع١ًُ ايسٚق١ بتشدٜد قدزات ٚ :١ًُ ايسٚق١ نُٛد١ٗ ْفط١ٝ ٚتسب١َٜٛع (7

األطفاٍ ٚاٖتُاَاتِٗ َٚٝٛهلِ ٚتٛد٘ طاقاتِٗ ٚبايتايٞ تطتطٝع ذبدٜد األْػط١ 

نُا البد  ،يطسا٥ل املٓاضب١ يتًو اشبؿا٥ـ ٚاييت متٝص نٌ طفٌٚاألضايٝب ٚا

ملع١ًُ ايسٚق١ َٔ ذبدٜد املػهالت اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايطفٌ ٚايكٝاّ بايتعإٚ َع 

املسغد ايٓفطٞ يف عالز تًو املػهالت ٚارباذ ايتدابري ايٛقا١ٝ٥ يًطفٌ قبٌ ظٗٛز 

 (.177-175)ْفظ املؿدز،ف َػهالت ْفط١ٝ أخس٣
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 رم استًعابوا :الكًه وط

ٚذبتٌ َطأي١ ايكِٝ َٓصي١ بايػ١ األ١ُٖٝ يف ايفهس ايفًطفٞ ٚايفهس األخالقٞ، 

نُا ذبع٢ باٖتُاّ ايعًُا٤ ٚزداٍ ايدٜٔ ٚايرتب١ٝ ٚعًُا٤ االدتُاع، ٚضا٥س ايٓاع، 

املس٤ َٔ غري ، فْعسًا ألٕ فهس٠ ايكِٝ ٚأسهاَٗا َٔ أنجس املطا٥ٌ اتؿااًل باإلْطإ

َت١ٓٝ ٜفكد َؿدز ايتٛدٝ٘ األضاضٞ يف سٝات٘ نُا ٜفكد املس٤ ايبؿري٠ قاعد٠ ق١ُٝٝ 

 اييت ٜس٣ َٔ خالهلا األغٝا٤

 ،َٚؿادزٖا ،ٚهلرا تٓٛعت املؤيفات اييت تبشح َٛقٛع ايكِٝ ٚأْٛاعٗا ٚطبٝعتٗا

ٚإذا  ،ٚتعددت املراٖب سٍٛ تستٝبٗا ٚتؿٓٝفٗا، ٚتعازض األفهاز ٚاملٛاقف بؿددٖا

١ ازباد٠ ألؾٍٛ ايكِٝ قد بدأت تٓػط َٓر بداٜات ايكسٕ ناْت األحباخ ايعًُٝ

 ّ .1900ايعػسٜٔ فًكد استًت ْعسٜات ايكِٝ املها١ْ األٚىل يف أملاْٝا سٛايٞ عاّ 

ٖٓاى اعتكاد عاّ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ بإٔ األدٝاٍ ازبدٜد٠ تعاْٞ َٔ ْكـ نبري 

تفهس ددًٜا يف إعاد٠ ايرتب١ٝ  ٚيرا فعٕ دٚاًل عدٜد٠ يف ايػسب ،يف ايكِٝ ٚاملجٌ ٚايتطاَٞ

ايد١ٜٝٓ ٚاشبًك١ٝ إىل املدازع بعد إٔ ناْت تعٔ إٔ املباد٨ ايعًُا١ْٝ اييت تدعٛ إيٝٗا 

ٚئ ْبايؼ إذا قًٓا  إٕ َطتكبٌ املطًُني مجٝعًا َتٛقف ع٢ً  ،تػين عٔ ايرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ

ع٢ً تٓعِٝ َد٣ تػهٌٝ ايكِٝ ٚاألخالم اإلضال١َٝ يطًٛنٓا َٚٛاقفٓا َٚد٣ قدزتٗا 

ال ٜعادٍ ؾش١ تًو ايكِٝ ض٣ٛ فاعًٝتٗا ٚسكٛزٖا يف تفاؾٌٝ سٝاتٓا  ٘ألْ ;زدٚد أفعايٓا

 (.35، ف2002)بهاز، 

 أنىاع الكًه :

 َٚٔ أُٖٗا : ٖٓاى عد٠ أْٛاع يًكِٝ 

ٜٚكؿد بٗا اٖتُاّ ايفسد ًَٚٝ٘ إىل َعسف١ َا ٚزا٤ ايعامل ايعاٖسٟ  ايكِٝ ايد١ٜٝٓ : (1

اإلْطإ َٚؿريٙ ٜٚس٣ إٔ ٖٓاى ق٠ٛ تطٝطس ع٢ً ايعامل  فٗٛ ٜسغب يف َعسف١ أؾٌ

 َا ٣ بؿٛز٠ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ ٚحياٍٚ إٔ ٜسبط ْفط٘ بٗرٙ ايكٛ

 ( .25-23،ف1995)ازبعفسٟ،
عسفٗا قػكٛؽ بأْٗا تٓعُٝات ْفط١ٝ ٜهتطبٗا ايفسد َٔ خالٍ ايكِٝ األخالق١ٝ : (2

تػسب٘ يكِٝ ٚعادات ٚتكايٝد ايٛضط االدتُاعٞ ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ ٚميازع دٚزٙ َٔ 
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ٚتتكح ٖرٙ ايتٓعُٝات َٔ خالٍ َٛاقف ايفسد اسبٝات١ٝ ٚتفاعالت٘ َع ذات٘  ،خالي٘

ب٦ٝت٘ ٚتؿسفات٘ فٗٞ تػٌُ ناف١ دٛاْب ْػاط اإلْطإ ٚتفاعً٘ َع  ،َٚع اآلخسٜٔ

 ٚضًٛنٝات٘ اييت تٓعِ عالقت٘ باهلل ٚبايهٕٛ ٚباجملتُع .
تػري إىل ايُٓط  اييتٖٚٞ صبُٛع١ َٔ ايكِٝ ٚاملعتكدات ٚاملعاٜري  ايكِٝ ايجكاف١ٝ : (3

 ( .23، ف1995ايهًٞ سبٝا٠ صبتُع َا) ازبعفسٟ،
ٛ حيبِٗ ٜكؿد بٗا اٖتُاّ ايفسد ًَٚٝ٘ إىل غريٙ َٔ ايٓاع فٗ ايكِٝ االدتُاع١ٝ : (4

 ( .25-23ٚميٌٝ هلِ )ازبعفسٟ،ف
 انتساب الكًه :

إٔ انتطاب ايكِٝ حيدخ عرب عًُٝات ترٜٚت َتطًط١ً  Krathwol ٜس٣ نساثٍٛ

 ع٢ً عبٛ ٖسَٞ ذات مخط١ َطتٜٛات ٖٞ : 

ٜٚػري ٖرا املطت٣ٛ إىل ٚعٞ املتعًِ ٚسطاضٝت٘ يًُجريات  :َطت٣ٛ االضتكباٍ (1

 احملٝط١ ب٘ ٚاْتباٖ٘ هلا . 
 . الْتباٙ إىل االْدَاز يف ايعاٖس٠ٚبٗرا ٜٓتكٌ املتعًِ َٔ صبسد ا : االضتذاب١َطت٣ٛ  (2
يف ٖرا املطت٣ٛ ٜعطٞ املتعًِ يًعاٖس٠ ق١ُٝ أٚ تكدٜس يًعٛاٖس  َطت٣ٛ ايتكِٝٝ: (3

 ٜٚطًو ضًٛنًا ثابتًا إشا٤ بعض املٛقٛعات .
ني طبتًف ٚيف ٖرا املطت٣ٛ ٜكف املتعًِ ع٢ً ايعالقات املتبادي١ ب :َطت٣ٛ ايتٓعِٝ (4

 ايكِٝ ٜٚعٝد تٓعُٝٗا يف َٓع١َٛ ق١ُٝ . 
سٝح ٜطتذٝب فٝ٘ املتعًِ  ،ٚب٘ تٓتٗٞ ع١ًُٝ ايترٜٚت :َطت٣ٛ ايٛضِ بايك١ُٝ (5

ٚفكًا يًكِٝ اييت ٜتبٓاٖا ٜٚعتكدٖا، ٚيف  ،اضتذاب١ َتطك١ يًُٛاقف املػش١ْٛ بايكِٝ

١ تدٍ ع٢ً ٖرا املطت٣ٛ ٜتِ إؾداز ايطًٛى دٕٚ اضتجاز٠ يالْفعاالت ٜٚٛضِ بكُٝ

نإٔ ٜٛؾف بايتعإٚ أٚ ايؿدم أٚ االْدفاع ، ْتٝذ١  ،منط ضًٛن٘ ٚسٝات٘

 أٚ بني أعُاي٘ َٚا ٜؤَٔ ب٘ .  ،يًتٛافل بني قُٝ٘ ٚضًٛن٘
 نظريات انتساب الكًه :

ٚضٛف ْطتعسض  ايكِٝساٚيت بعض املدازع ايفهس١ٜ تفطري ع١ًُٝ انتطاب 

 بعجياش أبسش ٖرٙ ايٓعسٜات :
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إٔ ع١ًُٝ انتطاب األخالم  ،تس٣ َدزض١ ايتشًٌٝ ايٓفطٞ ايٓفطٞ :ْعس١ٜ ايتشًٌٝ  (1

تبدأ َٓر َسس١ً ايطفٛي١ املبهس٠، سٝح ٜهتطب ايطفٌ أْاٙ األع٢ً َٔ  ،ٚايكِٝ

ا ٜعًُإ ُفٗ ،إذ ٜكّٛ ايٛايدٜٔ بدٚز ممجًٞ ايٓعاّ ،خالٍ ايتٛسد َع ايٛايدٜٔ

 ،ا يًُذتُع ايرٟ ٜرتب٢ فٝ٘ايطفٌ ايكٛاعد األخالق١ٝ ٚايكِٝ ايتكًٝد١ٜ ٚاملجٌ ايعًٝ

ٚإبدا٤  ٜٚتِ ذى عٔ طسٜل اضتشطإ ايطفٌ عٓدَا ٜفعٌ َا جيب عًٝ٘ إٔ ٜفعً٘،

عدّ ايسقا ٚاالْصعاز عٓدَا خيط٧ فُٝا جيب إٔ ٜفعٌ َٚٔ ٖٓا ٜتهٕٛ يد٣ 

ايطفٌ ْعاّ َٔ ايكِٝ ٚايكٛاعد األخالق١ٝ فٝهٕٛ َا أمساٙ فسٜٚد باألْا األع٢ً 

  ٖٚٛ َا ٜكابٌ ايكُري.

إٔ ع١ًُٝ انتطاب ايكِٝ  ،ٜس٣ أؾشاب ايٓعس١ٜ ايطًٛن١ٝ ايٓعس١ٜ ايطًٛن١ٝ : (2

تتِ عٔ طسٜل ايتعصٜص اإلجيابٞ ٚايتعصٜص ايطًيب ٜٚتعإًَٛ َع ايكِٝ ع٢ً أْٗا إَا 

 إجياب١ٝ أٚ ضًب١ٝ نُا أْٗا يٝطت أنجس َٔ اضتٓتادات َٔ ايطًٛى ايعاٖس يًفسد .

ِ انتطاب٘ ْتٝذ١ ع١ًُٝ تفاعٌ املتعًِ َع ٜٚٓعس ايطًٛنٕٝٛ إىل ايكِٝ نطًٛى ٜت

فُٔ املُهٔ إٔ ٜتعًِ ايفسد ايطًٛى املسغٛب  ،املجريات ايب١ٝ٦ٝ ٚتعصٜص اضتذابات٘ هلا

ايكا١ُ٥ ع٢ً  ،اعتُادًا ع٢ً َباد٨ ايتعًِ ذاتٗا ،ٚايطًٛى غري املسغٛب فٝ٘ ،فٝ٘

ٜك١ ذاتٗا ٚايطًٛى األخالقٞ ٜتعًِ ٜٚهتطب بايطس ،تدعِٝ االضتذابات ٚتعصٜصٖا

 غرتاطٞ .ٚذيو عٔ طسٜل ايتعًِ اال اييت ٜهتطب فٝٗا أٟ ضًٛى آخس،

تٓعس املدزض١ املعسف١ٝ ايتطٛز١ٜ إىل انتطاب ايكِٝ ع٢ً أْٗا  :ايٓعس١ٜ املعسف١ٝ (3

ٚانتطاب  ،ع١ًُٝ إؾداز أسهاّ تستبط ازتباطًا ٚثٝكًا بُٓٛ ايتفهري عٓد ايطفٌ

ايكِٝ بٓعس ٖرٙ املدزض١ يٝظ ضبانا٠ يُٓٛذز ادتُاعٞ أٚ تهٝٝف يًطًٛى 

ٚإمنا تؤند إٔ اشبًل  ،األخالقٞ مبكتك٢ املجريات ايب١ٝ٦ٝ أٚ اإلذعإ يكٛاعد َع١ٓٝ

 ٜٓػأ َٔ ضباٚي١ ايفسد ذبكٝل ايتٛاشٕ يف عالقات٘ االدتُاع١ٝ ٚقدزات٘ ايعك١ًٝ .

فكد أبد٣ اٖتُاًَا يف بعض دزاضات٘  ،املدزض١ ٜٚعد بٝادٝ٘ َٔ أٚا٥ٌ زٚاد ٖرٙ

بُٓٛ سهِ ايطفٌ األخالقٞ ٚطسٜكت٘ يف ايتفهري سٍٛ األض١ً٦ اييت تتعًل 

ٚقاّ نٛيربز ٚتالَٝرٙ ببٓا٤ ْعس١ٜ  . ١بايؿٛاب ٚاشبطأ ٚفُٗ٘ يًكٛاْني االدتُاعٝ

 ٚسدد يف ْعسٜت٘ َساسٌ ايُٓٛ اييت ميس ،تفؿ١ًٝٝ َطتددًَا أضًٛب بٝادٝ٘ ْفط٘
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بٗا ايطفٌ ٚايبٓا٤ات املعسف١ٝ املٓتع١ُ يف منٛ ايتفهري األخالقٞ )ايػٓاٟٚ ٚآخسٕٚ، 

 ( .198 -196ّ، ؾـ2001

 أسالًب وطرآل تربىيُ تعني علِ غرس وانتساب الكًه :

جيب إٔ تهٕٛ َسب١ٝ زٜاض األطفاٍ ع٢ً دزا١ٜ باألضايٝب ٚايطسم ايرتب١ٜٛ اييت 

ٚفُٝا ًٜٞ عسض َٛدص يبعض ٖرٙ  ،األطفاٍتطتطٝع َٔ خالهلا تعصٜص ايكِٝ يد٣ 

 األضايٝب :

ألٕ ايطبٝع١  ;ٖٚٛ َٔ أظبح األضايٝب ٚأغدٖا تأثريًا ع٢ً ايطفٌأٚاًل : أضًٛب ايكد٠ٚ : 

ايبػس١ٜ َفطٛز٠ ع٢ً ايتكًٝد ٚاحملانا٠ ٚيطٗٛي١ انتطاب اشبربات َٔ خالهلا، ٖٚٞ 

ا ايكِٝ ٚاالدباٖات فٌ َٔ خالهليف َكد١َ األضايٝب ايرتب١ٜٛ اييت ٜهتطب ايط

 ( .80،ف2008ايؿػري، )

َٚٔ ايكسٚزٟ إٔ ٜهٕٛ ايُٓٛذز ايرٟ ٜكتدٟ ب٘ ايطفٌ منٛذدًا ؾاسبًا ٜعرب عٔ تًو 

بٌ جيب إٔ تتُجٌ تًو ايكِٝ يف ضًٛى َٔ  ،ايكِٝ ال بايًطإ فكط أٚ بايدع٠ٛ إيٝٗا

 ( .2001حيترٟ بِٗ ايطفٌ )ؾاحل،

األضًٛب بتأثريٙ ايهبري ع٢ً ايطفٌ ٚغد اْتباٖ٘ ٜتُٝص ٖرا ثاًْٝا : أضًٛب ايكؿ١ : 

ٜٚكعت٘ ٚذبتٌ ايكؿ١ املسنص األٍٚ يف ايٛضا٥ٌ ايفهس١ٜ املؤثس٠ ع٢ً عكٌ األطفاٍ ملا 

هلا َٔ َتع١ ٚتأثري، ٚتعد أفكٌ أضًٛب يتجبٝت املعاْٞ يدِٜٗ بعٝدًا عٔ األَس ٚايٓٗٞ 

 (.106،ف2008ٚايٛعغ املباغس )ايؿػري، 

ٜهتطب ايطفٌ ايهجري َٔ ايطًٛنٝات املعرب٠ عٔ تًو ايكِٝ  يتكًٝد : ثايجًا : أضًٛب ا

َٔ خالٍ ايتكًٝد، ٚايتكًٝد آي١ٝ ١َُٗ يف منٛ ايطفٌ ْٚكذ٘ فعٔ طسٜل تكًٝد 

اسبسنات ايؿشٝش١ ٜتعًِ ايطفٌ املػٞ ٜٚهتطب املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚاملعازف 

رٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ٚايطًٛنٝات االدتُاع١ٝ املكبٛي١، ٚضًٛنٝات ايُٓط ازبٓطٞ اي

 ( .2001ٚايعادات ايؿش١ٝ ايط١ًُٝ ٚغريٖا ) ؾاحل،

ٖٚرا َٔ األضايٝب ايٓادش١ يف تعصٜص ايطًٛى اإلجيابٞ ٜٚطتددّ : أضًٛب ايجٛاب : زابعًا

يف تعصٜص األخالم اسبط١ٓ يد٣ األطفاٍ ست٢ تهٕٛ دص٤ َٔ سٝاتِٗ ٚغدؿٝتِٗ 

 ( .95،ف2008)ايؿػري، 
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إٔ بعض ادباٖات ايرتب١ٝ اسبدٜج١ تٓفس َٔ ايعكٛب١ ٚيهٔ  زغِ : : أضًٛب ايعكابخاَطًا

ٚإٔ ايعكٛب١ يٝطت قسٚز٠ . ازبٌٝ ايرٟ أزٜد ي٘ إٔ ٜرتب٢ بال عكٛب١ دٌٝ َٓفو َٚٓشٌ

نريو يٝطت بايكسٚز٠ إٔ تهٕٛ ايعكٛب١  ،يهٌ غدـ ٚايٓاع نًِٗ يٝطٛا ضٛا٤

 ايكسب ٚإمنا ٖٓاى دزدات يًعكٛب١ .

ب َٔ أسطٔ اجملاالت اييت ٜتعًِ َٔ خالهلا ايطفٌ فٗٛ ايًع ضاضًا : أضًٛب ايًعب :

ٚض١ًٝ إىل االنتػاف ٚاملعسف١ ٚنريو عٔ طسٜل األْػط١ ايرتٚحي١ٝ ٜهتطب ايطفٌ 

 (.115ايطًٛى املكبٍٛ ادتُاعًٝا نُا ٜعسف ايطًٛى غري املكٍٛ )ْفظ املؿدز،ف

ايطفٌ ٜس٣  ٕإٖٚرا أضًٛب ٜطاعد ع٢ً تسضٝذ ايكِٝ سٝح  ضابعًا : َطسح ايعسا٥ظ :

 (.261، ف2005أَاَ٘ نريو جيطد ذيو بػدؿٝات املطسح )ضًُٝإ، ١َٛاقف سٝ

أضًٛب اسبٛاز َٔ أنجس طسم ايتدزٜظ َال١ُ٥ يتعًِٝ  ًَٓا : أضًٛب املٓاقػ١ ٚاسبٛاز :ثا

ايكِٝ ٚبٝاْٗا ٚتعصٜصٖا فاسبٛاز ٜفتح ايفسؾ١ أَاّ ايطفٌ يًتعبري عٔ أفهازٙ ٚتؿٛزات٘ 

ٖٚٛ بريو ٜهتػف ؾشتٗا  ،اٜا ايك١ُٝٝ املعسٚق١ يًٓكاؽاملدتًف١ سٍٛ ايكك

ٜٚعٌُ ع٢ً ْكدٖا ٚتكٛميٗا مبٓٗر ؾشٝح ٜٚطًع ع٢ً آزا٤ ٚتٛدٝٗات  ،ٚخطأٖا

 ،ٚأفهاز أخس٣ عبٖٛا ٜٚهػف املدفٕٛ َٔ َػاعسِٖ ٚقُِٝٗ ٚطباٚفِٗ ٚآَاهلِ

َٚٔ ثِ ٜهٕٛ  ،ٚجيعٌ املعًِ َعِٗ أنجس قسبًا َِٓٗ ٚغعٛزًا بِٗ ٚتفًُٗا ألفهازِٖ

فتٓػأ  أنجس ذبدٜدًا ملٓٗر ايتداطب َعِٗ ٚاختٝاز أضايٝب ايتعًِٝ ٚايتٛدٝ٘ املتبادٍ

 ايجك١ اييت ٖٞ أضاع ايتٛدٝ٘ ايكُٝٞ .

تُجٌٝ ايٖرا األضًٛب ٜطاعد نجريًا يف تسضٝذ ايكِٝ سٝح ٜتِ  تاضعًا : أضًٛب ايتُجٌٝ :

ايفهس٠ يدِٜٗ َٔ ذيو  يبعض املٛاقف ٚايطًٛنٝات َٔ قبٌ األطفاٍ ست٢ تسضذ

 املٛقف أٚ ايطًٛى .

نُا عسف٘ ايبعض بأْ٘ أضًٛب َٔ أضايٝب ايهالّ ٜؤت٢ ب٘ يعسض سكٝك١ َٔ 

اسبكا٥ل أٚ يًسبط بني أَسٜٔ أسدُٖا غا٥ب عٔ ايرٖٔ ٚاآلخس ضبطٛع َتدٌٝ يف 

ايرٖٔ، ٚذيو يتكسٜب َا غٝب عٔ ايرٖٔ َٔ املعاْٞ بؿٛز٠ بالغ١ٝ َٛدص٠ تٓفر إىل 

 يٓفظ َجري٠ يًعٛاطف ٚايٛددإ .أعُام ا
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ٜعد ٖرا األضًٛب َٔ أنجس األضايٝب اييت ترتى أثسًا ع٢ً  : أضًٛب يعب األدٚاز :عاغسًا

ايطفٌ خؿٛؾًا َٔ ٜكَٛٛا بتُجٌٝ األدٚاز، ٚتعسف ٖرٙ ايطسٜك١ ع٢ً أْ٘ " أضًٛب ٚاضع 

ٝد حملانا٠ االضتدداّ يف ايتعًِٝ النتطاب املٗازات املعسف١ٝ، نُا أْ٘ ايطبٌٝ ايٛس

 اشبرب٠ يتعٗس سكٝك١ٝ ".

ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ تعٌُ ع٢ً إٜكاح املعاْٞ  ع١ًُٝٝ :اسبادٟ عػس: أضًٛب ايٛضا٥ٌ ايت

 ٚخاؾ١ يد٣ األطفاٍ ٚتطتددّ فٝٗا ايؿٛز بؿٛز٠ َباغس٠ .

ٜطِٗ أضًٛب اإلقٓاع ايعًُٞ يف تسب١ٝ ايطفٌ ٚت١ُٝٓ : أضًٛب اإلقٓاع ايعًُٞ : ٞ عػسايجاْ

ٜ٘ ٚإٔ ال تكتؿس ايرتب١ٝ فكط ع٢ً صبسد ضسد يًشكا٥ل بدٕٚ َٓاقػ١ هلا ٚبدٕٚ ايكِٝ يد

إعطا٤ سس١ٜ ايتعبري ٚإبدا٤ ايسأٟ َٔ ايطسف املكابٌ ست٢ يٛ نإ ؾػري ايطٔ، فبدٕٚ 

ايكٓاع١ ايػدؿ١ٝ ئ ْؿٌ إىل سًٍٛ َع أبٓا٥ٓا ٚأضٛتٓا يف ذيو زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل 

 ٖـ ( .1432 ،عًٝ٘ ٚضًِ )املعًِ

 : لذراسات السابقةا

بعد ايبشح عٔ دزاضات تبشـح سـٍٛ دٚز َسبٝـات ايسٚقـ١ يف تُٓٝـ١ ايكـِٝ، ظبـد إٔ        

ايدزاضات تبآٜت سٝح تٓاٚيت طسا٥ل ت١ُٝٓ ايكِٝ َٔ َٓعٛز إضـالَٞ، أٚ حبجـت يف أثـس    

ــ١ ايكــِٝ، أٚ حبجــت يف آزا٤ اشبــربا٤       ــاٖر يف تُٓٝ ــ١ ايكــِٝ، أٚ َعسفــ١ دٚز املٓ بــساَر يتُٓٝ

يهٝف١ٝ بٓا٤ ايكـِٝ، ٖٚـرا عـسض يًدزاضـات ايـيت مت ايٛؾـٍٛ        ٚاألنادميٝني ٚايرتبٜٛني

 إيٝٗا َستب١ َٔ األسدخ يألقدّ:

 : (2114دراسُ احلسني )

ٖــدفت يدزاضــ١ فاعًٝــ١ بسْــاَر تــدزٜيب يتُٓٝــ١ أضــايٝب بٓــا٤ ايكــِٝ ايرتبٜٛــ١ يــد٣ َعًُــٞ   

ــ١ االبتدا٥ٝــ١، تهْٛــت ايعٝٓــ١ َــٔ )     ًــ١ االبتدا٥ٝــ١ يف  ( َعًُــا َــٔ َعًُــٞ املسس  50املسسً

ايسٜاض بايطعٛد١ٜ، ٚمت تؿُِ بسْاَر تدزٜيب يت١ُٝٓ أضايٝب بٓـا٤ ايكـِٝ ايرتبٜٛـ١، ٚبٓـا٤     

أدا٠ يكٝــاع ادباٖــات املعًُــني ٚديــت ايدزاضــ١ عًــ٢ ٚدــٛد فــسٚم ذات داليــ١ يف َتٛضــط    

( يؿـــاحل 05,ايكٝـــاع ايبعـــدٟ بـــني ايتذسٜبٝـــ١ ٚايكـــابط١ يف َهْٛـــات االدبـــاٙ عٓـــد )

إ ٖٓاى ثبات ٚتٛافل يف ايٓتا٥ر تؤند فاع١ًٝ ايربْاَر يف تعدٌٜ ادباٖـات  ايتذسٜب١ٝ، ٚ

املعًُني عبٛ اضتدداّ أضايٝب بٓا٤ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ، ٚناْت ادباٖات ع١ٓٝ ايدزاضـ١ عبـٛ   
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اضتدداّ األضايٝب ايطًٛن١ٝ ٖٛ األع٢ً، ًٜٝ٘ املعسفٝـ١، ٚأخـريا االدبـاٙ عبـٛ اضـتدداّ      

 األضايٝب ايٛددا١ْٝ.
 : (2111ذلند )دراسُ 

ــا يف ايفهــس ايرتبــٟٛ اإلضــالَٞ ٚبٝــإ أٖــِ           ــِٝ ايرتبٜٛــ١ ٚأٖــِ مساتٗ ٖــدفت يبٝــإ ايك

ايطسا٥ل يـتعًِ ايكـِٝ ٚتعًُٝٗـا يف ايفهـس ايرتبـٟٛ اإلضـالَٞ، ٚأٚقـشت إٔ ايكـِٝ تكـّٛ          

ــ١        ــ١، ٚايعًُٝـ ــدز، ٚايٛاقعٝـ ــ١ يف املؿـ ــا ايسباْٝـ ــِ مساتٗـ ــال١َٝ، ٚأٖـ ــد٠ اإلضـ ــ٢ ايعكٝـ عًـ

ٝف ٚاالضتُساز١ٜ، أَا أِٖ طسا٥ل تعًُٝٗا فٗٞ ايطسٜك١ ايعسقـ١ٝ َجـٌ   ٚاإلْطا١ْٝ ٚايته

ايكـد٠ٚ اسبطــ١ٓ، ٚايطسا٥ــل ايتفاعًٝــ١ َجــٌ اسبـٛاز ٚاملٓاقػــ١، ٚايطسا٥ــل ايهػــف١ٝ َجــٌ   

 سٌ املػهالت.

 (:Al-Hooly,Al-Shammari,2007دراسُ احلىلٌ والصنرٍ )

  ٚ قـ١ يف دٚيـ١ ايهٜٛـت،    ٖدفت يتدزٜظ ٚتعًِٝ ايكِٝ األخالق١ٝ َٔ خـالٍ َٓٗـاز ايس

( 600ملعسف١ ٌٖ ٖٓاى تٛافل بني ضبت٣ٛ املٓٗر  ٚايتطبٝـل، ٚمت أخـر عٝٓـ١ َهْٛـ١ َـٔ )     

ــاد: ايؿــدم،       11طفــٌ ٚ) ــ١ أبع ــِٝ إىل  اْٝ ــ١، ٚقطــُت ايك ــاطل تسبٜٛ ــِ يف ضــت َٓ ( َعً

ٚاألَاْـ١، ٚاإلخــالف  ٚاالعـرتاف بازبُٝــٌ، ٚاملطـؤٚي١ٝ، ٚايتطــاَح، ٚايؿـرب، ٚايعــدٍ.     

ضتبا١ْ ٚبطاق١ املالسع١ ٚاملكابًـ١ نـأدٚات زبُـع ايبٝاْـات. ٚمت َالسعـ١      ٚاضتددَت اال

َٚكاب١ً نٌٍّ َٔ املعًُني ٚاألطفاٍ، سٝح متت َالسع١ تفاعٌ  املعًُني َـع األطفـاٍ يف   

األْػط١ ايؿف١ٝ ٚايالؾف١ٝ. ٚديت ايٓتا٥ر إٔ بعض املعًُني أنجس فعاي١ٝ َـٔ غـريٙ، ٚإٔ   

 يف األبعاد ايجُا١ْٝ.األطفاٍ أظٗسٚا أخالًقا عاي١ٝ 

 : (2114دراسُ اخلىالدَ والرباعٌ )

ٖدفت يًتعسف ع٢ً دٚز َٓاٖر ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يًُسس١ً األضاض١ٝ يف إنطاب األطفاٍ 

( َعًُــا َٚعًُــ١ يف َٓطكــ١ 232ايكــِٝ ايرتبٜٛــ١ نُــا ٜتؿــٛزٖا املعًُــٕٛ، ٚبًػــت ايعٝٓــ١ ) 

ــاد: ايبعــــد  86إزبــــد بــــاألزدٕ، ٚتهْٛــــت األدا٠ َــــٔ )  ( فكــــس٠ َٛشعــــ١ عًــــ٢ ضــــبع١ أبعــ

ــاعٞ، ا  ــالَٞ، االدتُــ ــدٜٛيٛدٞ اإلضــ ــايٞ،   األٜــ ــاْٞ، ٚازبُــ ــَٛٞ ٚاإلْطــ ــٛطين ٚايكــ يــ

ٚايٓفطٞ، ٚاالقتؿادٟ ٚايعًُٞ، ٚايفهـسٟ. ٚديـت ايٓتـا٥ر إٔ ايطًبـ١ ٜهتطـبٕٛ ايكـِٝ       

ايرتب١ٜٛ بدزد١ َتٛضط١، ٜٚتؿٛز املعًُٕٛ إٔ َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٜهطـب ايطًبـ١ أبعـاد    

      ٛ ــاي ــد اإلضــالَٞ فازبُــايٞ، ف ــٞ: ايبع ــب اآلت ــًا يًرتتٝ ــ١ ٚفك طين ٚايكــَٛٞ، ايكــِٝ ايرتبٜٛ
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فاالقتؿــادٟ، فاالدتُــاعٞ، فايٓفطــٞ، فــايفهسٟ. ٚأظٗــست اْــ٘ ال تٛدــد فــسٚم ذات    

بــني َتٛضــطات تؿــٛزات املعًُــني تعــص٣  a=,05)داليــ١ إسؿــا١ٝ٥ عٓــد َطــت٣ٛ ايداليــ١ )

 يًُؤٌٖ ايعًُٞ، ٚازبٓظ، ٚاشبرب٠.

 : (Barone,Bajunid,2001دراسُ بارون وباجنًد )

ٞ، بٗدف ايتعـسف عًـ٢ آزا٤ اشبـربا٤ ٚاألنـادميٝني     ٖٚٞ دزاض١ ْفرت بدعِ سهَٛ

ٚايرتبٜٛني سٍٛ ايهٝف١ٝ اييت ٜتِ بٗا بٓا٤ ايكِٝ يد٣ ايٓاغ١٦، باضتدداّ املـٓٗر املطـشٞ   

ايػاٌَ إلسد٣ املكاطعات يف دٚي١ َايٝصٜا باضتدداّ اضـتبا١ْ َعـد٠ يـريو، ٚقـد تٛؾـًت      

٣ عٔ طسٜل ربؿٝـ ضـاعات  ايدزاض١ إىل إٔ ت١ُٝٓ ايكِٝ املد١ْٝ ميهٔ إٔ تهٕٛ أدد

َدزض١ٝ خاؾ١ بتشكٝل األٖـداف ايكُٝٝـ١، بُٝٓـا ايكـِٝ األخالقٝـ١ عـٔ طسٜـل َػـازن١         

 .َؤضطات ادتُاع١ٝ َجٌ ايٓٛادٟ ٚاألعالّ ٚايجكاف١ ايعا١َ

 : (2111دراسُ صاحل )

ٖدفت ايدزاض١ إىل أِٖ ايكِٝ األخالق١ٝ ايالش١َ يطفٌ ايسٜاض ٚضباٚي١ تُٓٝتٗا 

بسْاَر تسبٟٛ إزغادٟ يت١ُٝٓ ايكِٝ األخالق١ٝ ٚدزاض١ َد٣ فاع١ًٝ ذيو  يدِٜٗ باضتدداّ

ايربْاَر ٚتأثريٙ ع٢ً أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مبشافع١ غص٠ . ٚأضفست ايدزاض١ عٔ ايٓتا٥ر 

أِٖ ايكِٝ ، ٚأِٖ ايكِٝ األخالق١ٝ ايالش١َ يطفٌ ايسٜاض ٖٞ ق١ُٝ ايؿدم:ايتاي١ٝ

ٖٓاى فسٚم داي١ ٚ ،األَا١ْ ٚنريو ايتعإٚ األخالق١ٝ املسغٛب يف تُٓٝتٗا ٖٞ ق١ُٝ

 إسؿا١ٝ٥ يف أ١ُٖٝ ايكِٝ األخالق١ٝ تبعًا ملتػري ازبٓظ .
 : (1995اجلعفرٍ) دراسُ

ٖدفت ايدزاض١ إىل َعسف١ ايكِٝ األخالق١ٝ اييت ٜدزنٗا أطفاٍ َؤضطات تسب١ٝ َا 

ايكِٝ اييت تكُٓتٗا نتب ايربْاَر  ، ٚقبٌ املدزض١ َٔ ٚد١ٗ ْعس اآلبا٤ ٚاملعًُات

ايرتبٟٛ ألطفاٍ َؤضطات َا قبٌ املدزض١ َٚا َد٣ نفاٜتٗا يتشكٝل ايطًٛى األخالقٞ 

طفٌ َٔ (  300)ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ . ايكِٜٛ َٔ ٚد١ٗ ْعس اآلبا٤ ٚاملعًُات

ٚاضتددَت ايدزاض١ املٓٗر  ،أطفاٍ َؤضطات تسب١ٝ َا قبٌ املدزض١ مبد١ٜٓ أضٝٛط

اضتددّ  مت نريو ،ضتبا١ْيٛؾفٞ يف عسض دٛاْب ايرتب١ٝ األخالق١ٝ عٔ طسٜل االا

نُا اتبع املٓٗر ايتشًًٝٞ يف ايٛقٛف ع٢ً ايكِٝ األخالق١ٝ املتك١ُٓ  ،املكاب١ً ايػدؿ١ٝ



 
 

 
 
 

327 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

  تنمية القيم يفمدينة املكال دور مربيات رياض أطفال 
 زينب هادي باحارثة،   انتصار علي عمر باصرة|   

 

-ISSN : 2410-1818 

 م2015  إبريل ( 10( المجلذ )6العذد )

-ISSN : 2410-521X 

يف نتب ايربْاَر ايرتبٟٛ ألطفاٍ َؤضطات تسب١ٝ َا قبٌ املدزض١ ٚذيو عٔ طسٜل أدا٠ 

٥ر إٔ أِٖ ايكِٝ اييت ٜدزنٗا األطفاٍ ٖٞ ق١ُٝ ايؿدم ٚديت ايٓتا ذبًٌٝ احملت٣ٛ .

ٚاألَا١ْ، ٚعدّ نفا١ٜ ايكِٝ األخالق١ٝ يف نتب ايربْاَر ايرتبٟٛ يألطفاٍ َٔ ٚد١ٗ 

 ْعس املعًُات ٚأٚيٝا٤ األَٛز.

 ة :خالصة الذراسات السابق

 :َٔ خالٍ اضتعساض ايدزاضات ايطابك١ ظبد إٔ

دزاض١ بسْاَر يبٓا٤ ايكِٝ، ٚ حبجت يف فاع١ًٝ (2014دزاض١ اسبطني )

( قاَت بتؿُِٝ بسْاَر َكرتح يتشدٜد أِٖ ايكِٝ األخالق١ٝ ايالش١َ 2001)ؾاحل،

، بُٝٓا دزاض١ ضبُد يألطفاٍ يتُٓٝتٗا، ٚٚددت إٔ أِٖ ايكِٝ ٖٞ ايؿدم ٚاألَا١ْ

( أٚقشت َٔ خالٍ حبجٗا يف ايفهس ايرتبٟٛ اإلضالَٞ إٔ َٔ طسا٥ل تعًِ ايكِٝ 2011)

اسبط١ٓ ٚاسبٛاز ٚاملٓاقػ١ ُٖٚا َٔ قُٔ طسا٥ل ت١ُٝٓ ايكِٝ اييت أدزدت يف ايكد٠ٚ 

( Al-Hooly,Al-Shammari, 2007ايدزاض١ اسباي١ٝ. أَا دزاض١ اسبٛيٞ ٚايػُسٟ )

فٗدفت ملعسف َد٣ تدزٜظ ايكِٝ االخالق١ٝ املٛدٛد٠ مبٓٗر ايسٚق١ َٔ قبٌ املعًُني، 

فت ملعسف١ دٚز َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف ( فٗد2004أَا دزاض١ ٚاشبٛايد٠ ٚايسباعٞ )

انطاب ايكِٝ ايرتب١ٜٛ يالطفاٍ، بُٝٓا دزاض١ بازٕٚ ٚبادٓٝد 

(Barone,Bajunid,2001 فبشجت يف آزا٤ اشبربا٤ ٚايرتبٜٛني ٚاألنادميني يهٝف١ٝ بٓا٤ )

ٜدزنٗا  ٖتُت بأِٖ ايكِٝ اييتا( 1995بُٝٓا دزاض١ )ازبعفسٟ،ايكِٝ يد٣ ايٓاغ١٦، 

ٚيريو سًًت ايربْاَر ايرتبٟٛ ألطفاٍ ايسٚق١ ٚديت ايٓتا٥ر إٔ أِٖ ايكِٝ اييت األطفاٍ 

ٜدزنٗا األطفاٍ ٖٞ ق١ُٝ ايؿدم ٚاألَا١ْ، ٚعدّ نفا١ٜ ايكِٝ األخالق١ٝ يف نتب 

 ايربْاَر ايرتبٟٛ يألطفاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعس املعًُات ٚأٚيٝا٤ األَٛز.

تًف١ َٔ ايكِٝ ٚمل تهتف طبأَا ايدزاض١ اسباي١ٝ فتُٝصت بأْٗا حبجت يف أْٛاع 

اييت تُٓٝٗا املسبٝات )ايكِٝ  فكط بايكِٝ األخالق١ٝ نُت يف ايدزاضات ايطابك١

، ٚأٜكا تٓاٚيت طسم ت١ُٝٓ ٖرٙ ايكِٝ، اإلميا١ْٝ، األخالق١ٝ، اإلدتُاع١ٝ، ايجكاف١ٝ(

  ٚاييت مل ربٛض فٝٗا ايدزاضات ايطابك١. 
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صبتُـع ايدزاضـ١،   ٚعًـ٢ َٓٗذٝـ١ ايدزاضـ١،     بشـح حيتـٟٛ ٖـرا اي  :  الطريكـُ واإلجـــراْات 

 ٚاملعازبات اإلسؿا١ٝ٥ .ا، إدسا٤ات ايؿدم ٚايجبات هلٚايدزاض١،  ا٠أدٚع١ٓٝ ايدزاض١، ٚ

 َت٘ ألغساض ايدزاض١ .٤مت اضتدداّ املٓٗر ايٛؾفٞ ملال: منوج الدراسُ 

ــ١       : دلتنــا الدراســُ   ــاٍ َدٜٓ ــاض أطف ــات زٜ ــع َسبٝ ــ٢ مجٝ ــع ايدزاضــ١ عً اغــتٌُ صبتُ

 هال .امل

مت أخــر عٝٓــ١ عػــٛا١ٝ٥ تتهــٕٛ َــٔ مخطــني َسبٝــ١ َــٔ َسبٝــات زٜــاض    عًنــُ الدراســُ :

ْٜٛٝــٛ، 1زٚقــ١  ،ْــٛفُرب30زٚقــ١ ، أطفــاٍ َدٜٓــ١ املهــال )زٚقــ١ ازباَعــ١ ايُٓٛذدٝــ١  

 .2012/2013يف ايعاّ ايدزاضٞ  ضبتُرب (26َاٜٛ، زٚق١ 22زٚق١ 

 أدوات الدراسُ :

ٚقد مت بٓا٤ فكسات ، ( فكس39٠َٔ ) ١هْٛاغتًُت أدٚات ايدزاض١ ع٢ً اضتبا١ْ َ

تكُٔ  ملسبٝات زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال اضتطالعني نياالضتبا١ْ بعد إعطا٤ ضؤاي

 ؟ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ طفٌ ايسٚق١دٚزى نُسب١ٝ أطفاٍ يف َد١ٜٓ املهالَا  األٍٚ:

األدا٠ َٔ ، ٚأٜكا مت بٓا٤ نٝف ميهٔ يهٞ ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ طفٌ ايسٚق١ ؟ٚايجاْٞ: 

  خالٍ االطالع ع٢ً األدب ايطابل.

ايكِٝ ٖٚٞ :  أزبع١ أْٛاع َٔحيتٟٛ ع٢ً  :اجملاٍ األٍٚ ،صبايني تهْٛت األدا٠ َٔ

 . ايكِٝ االدتُاع١ٝٚ ،ايكِٝ ايجكاف١ٝٚ ،ايكِٝ األخالق١ٝ، ٚايكِٝ اإلميا١ْٝ

ٚاألدا٠ ذات  ( طسٜك١ .12ٚتتكُٔ ) أَا اجملاٍ ايجاْٞ حيتٟٛ ع٢ً طسم ت١ُٝٓ ايكِٝ

 ،َتٛضط١ يًتدزٜر بدزد١( 4( يًتدزٜر بدزد١ نبري٠، ٚ)5تدزز مخاضٞ سٝح أعطٝت )

   .( يًتدزٜر ال ٜٛدد1زد١ ْادز٠، ٚ)يًتدزٜر بد( 2)ٚق١ًًٝ  تدزٜر بدزد١( ي3ً)ٚ

مت اضتدساز ؾدم األدا٠ َٔ خالٍ عسض أدا٠ ايدزاض١ ع٢ً عدد  صدم وثبات األداَ :

ٚقد مت األخر مبالسعاتِٗ يف ، املدتؿني ٚعددِٖ مخط١َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 تعدٌٜ بعض ايفكسات باسبرف ٚاإلقاف١.

أَا بايٓطب١ يجبات األدا٤ فكد مت تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ اضتطالع١ٝ َٔ خازز ع١ٓٝ 

( َسب١ٝ ٚسطاب َعاٌَ االزتباط بريضٕٛ بني ايتطبٝل يف املس٠ األٚىل 15ايدزاض١ )

 %( .85بعد أضبٛعني ٚنإ َعاٌَ ايجبات َكبٍٛ ) ٚايتطبٝل يف املس٠ ايجا١ْٝ
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مت سطاب ايتهسازات ٚاضـتدداّ املتٛضـطات اسبطـاب١ٝ ٚايٓطـب      ت اإلحصآًُ :املعاجلا

 امل١ٜٛ٦ ملعسف١ أنجس أْٛاع ايكِٝ اضتدداًَا ٚأنجس طسم ت١ُٝٓ ايكِٝ اضتدداًَا .

ــا   :  ومناقصــتوانتــآج الدراســُ   ــات زٜ ــ١ دٚز َسبٝ ــدف ايدزاضــ١ ملعسف ــ١  تٗ ــاٍ َدٜٓ ض أطف

       ٍ َـا أْـٛاع    ايـرٟ ٜـٓـ عًـ٢:    املهال يف تُٓٝـ١ ايكـِٝ َـٔ خـالٍ اإلدابـ١ عـٔ ايطـؤاٍ األٚ

سطــاب ايتهــسازات  سٝــح مت؟ َعًُــات زٜــاض أطفــاٍ َدٜٓــ١ املهــالايكـِٝ ايــيت تُٓٝٗــا  

( 1ٚاألٚشإ ايٓطـب١ٝ يألزبـع ايكـِٝ بؿـٛز٠ نًٝـ١، ٚازبـدٍٚ زقـِ )        ٚاملتٛضطات اسبطاب١ٝ

 ٜٛقح ذيو:

 ( يىضح املتىسطات احلسابًُ ألنىاع الكًه مرتبُ تنازلًًا1رقه )جدول 

 الىزن النسيب املتىسط احلسابٌ أنىاع الكًه

 94.40 4.72 ايكٝــــِ اإلمياْٝـ١

 92.80 4.64 ايكٝـــــِ اشبًكـٝـ١

 91.60 4.58 ايكِٝ االدتُاع١ٝ

 83.00 4.15 ايكٝــــِ ايجكافٝــ١

ظبد إٔ ايكِٝ اإلميا١ْٝ ساشت ع٢ً أع٢ً دزد١  (1زقِ ) َٔ خالٍ اضتعساض ازبدٍٚ

( أَا ايكِٝ ايجكاف١ٝ فكد ساشت ع٢ً أقٌ دزد١ مبتٛضط 4.72مبتٛضط اسبطابٞ ٜطاٟٚ )

 ( .4.15اسبطابٞ ٜطاٟٚ )

 ٚعٓد اضتعساض نٌ صباٍ ع٢ً سد٠ ظبد اآلتٞ :

 أواًل : الكًه اإلميانًُ :

 ن النسيب للكًه اإلميانًُ( يىضح املتىسط احلسابٌ والىز2جدول رقه )
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ا
 

رَ
فك

ال
 

بُ
رت

ال
 العدد العدد العدد العدد العدد 

 النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ

 اهلل سب ق١ُٝ 1
50 0 0 0 0 

5.00 100.0 
 بدزد١

 نبري٠
1 

100 0 0 0 0 

 ايسضٍٛ سب ق١ُٝ 2
50 0 0 0 0 

5.00 100.0 
 بدزد١

 نبري٠
1 

100 0 0 0 0 

3 
 ايكسإٓ سب ق١ُٝ

 

48 2 0 0 0 
4.96 99.20 

 بدزد١

 نبري٠
2 

96 4 0 0 0 
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4 
 أسادٜـح  سفغ ق١ُٝ

 ايسضٍٛ

31 17 0 2 0 

4.54 90.80 

 بدزد١

 نبري٠

 

7 
62 34 0 4 0 

5 
ــ١ ــب قُٝـــ ــاقٞ ســـ  بـــ

 ايسضٌ

32 14 3 0 1 
4.52 90.40 

 بدزد١

 نبري٠
8 

64 28 6 0 2 

6 
ــ١ ــب قُٝــ ــاد ســ  ازتٝــ

 املطذد

38 9 3 0 0 
4.70 94.00 

 بدزد١

 نبري٠
5 

76 18 6 0 0 

 ايطاعات سب ق١ُٝ 7
39 10 1 0 0 

4.76 95.20 
 بدزد١

 نبري٠
3 

78 20 2 0 0 

 ايؿشاب١ سب ق١ُٝ 8
30 14 6 0 0 

4.48 89.60 
 بدزد١

 نبري٠
9 

60 28 12 0 0 

9 
ٕ  قُٝـ١   بــايّٝٛ اإلميـا

 اآلخس

36 10 1 3 0 
4.58 91.60 

 بدزد١

 نبري٠
6 

72 20 2 6 0 

10 
 اســـــــــــرتاّ قُٝـــــــــــ١

 اإلضال١َٝ ايػعا٥س

41 7 0 2 0 
4.74 94.80 

 بدزد١

 نبري٠
4 

82 14 0 4 0 

 ايكِٝ صباٍ إمجايٞ

 اإلميا١ْٝ

395 83 14 7 1 
4.72 94.40 

 بدزد١

 نبري٠
1 

79 16.6 2.8 1.4 0.2 

( ظبد إٔ دٚز َسب١ٝ زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال 2َٔ خالٍ اضتعساض ازبدٍٚ زقِ )

 %(94)يف ت١ُٝٓ ايكِٝ اإلميا١ْٝ نإ بدزد١ نبري٠ سٝح بًػت ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ 

(ْٚؿٗا )ق١ُٝ سب 2( ْٚؿٗا )ق١ُٝ سب اهلل ( ٚايفكس٠ زقِ)1ٚناْت ايفكستإ زقِ )

( ْٚؿٗا )ق١ُٝ 8بُٝٓا ايفكس٠ زقِ ) %(100)ايسضٍٛ( قد ساشتا ع٢ً أع٢ً ٚشٕ ْطيب 

ٚإٕ ناْت أٜكًا بدزد١ نبري٠ ٚقد %( 89)سب ايؿشاب١( ساشت ع٢ً أقٌ َتٛضط 

سب١ٝ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ اإلميا١ْٝ إىل ايرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ  ٜعٛد ٖرا ايدٚز ايهبري ايرٟ تكّٛ ب٘ امل

ٕ ايطفٌ َٚٓر ْع١َٛ أظفازٙ ٜسب٢ إٚاإلميا١ْٝ ايطا٥د٠ يف ب١٦ٝ ضبافع١ سكسَٛت سٝح 

ع٢ً ايكِٝ ٚايعكٝد٠ اإلميا١ْٝ ٚمبا إٔ املسب١ٝ تسبت ٚٚيدت يف ٖرٙ ايب١٦ٝ احملافع١ فعْٗا 

سب اهلل ٚسب زضٛي٘ ع٢ً أع٢ً ٚشٕ أٜكًا تػسع ٖرٙ يد٣ األطفاٍ ٚساشت فكس٠ ق١ُٝ 

ألٕ غسضُٗا ٖٛ األضاع يف ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ . بُٝٓا  ;ْطيب ٚأع٢ً َتٛضط سطابٞ

فكس٠ ق١ُٝ سب ايؿشاب١ سؿًت ع٢ً أقٌ َتٛضط سطابٞ ٚٚشٕ ْطيب ٚيهٔ أٜكًا 

إٔ املسب١ٝ تسنص ع٢ً سٝا٠ ايسضٍٛ  إىل ٚقد ٜعٛد ذيو ،نإ قُٔ َد٣ بدزد١ نبري٠

  .هسِٜ ٚقؿـ عٔ ايسضٍٛ ٚتعطٞ أ١ُٖٝ أقٌ يكؿـ ايؿشاب١ٚايكسإٓ اي
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 ثانًًا الكًه األخالقًُ:

 ( يىضح املتىسط احلسابٌ والىزن النسيب للكًه األخالق3ًُجـدول رقـه )

( إٔ دٚز َسب١ٝ زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال يف ت١ُٝٓ 3ْالسغ َٔ ازبدٍٚ زقِ )

ٚناْت  %(92.80) نبري٠ سٝح بًػت ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝايكِٝ األخالق١ٝ نإ بدزد١ 

( ْٚؿٗا )بس ايٛايدٜٔ ( قد ساشت ع٢ً أع٢ً َتٛضط سطابٞ ٚ أع٢ً ٚشٕ 4ايفكس٠ زقِ )

( ْٚؿٗا ) ق١ُٝ 9%( ٚناْت أٜكًا بدزد١ نبري٠ بُٝٓا ايفكس٠ زقِ )98.40ْطيب )

%( ٚناْت بدزد١ َتٛضط١، ٜعٛد ذيو 82.40تٗرٜب ايٓفظ ( ساشت ع٢ً أقٌ َتٛضط )

ايعكٝد٠ ايط١ًُٝ ٚقد قسُْٗا اهلل ايعًٞ ايكدٜس  إٔ ق١ُٝ بس ايٛايدٜٔ ٖٞ أضاع ىلإ

بُٝٓا  ٤،بامس٘ يف أنجس َٔ آ١ٜ يريو تٗتِ بٗا املسب١ٝ أنجس ٚتصزعٗا أنجس يف ايٓؼ

رَ
فك

ال
ه 

رق
 

 الفــكـــرَ

بدرجُ 

 نبريَ

بدرجُ 

 متىسطُ

بدرجُ 

 قلًلُ
 يىجدال نادرًا

ط 
س

لى
ا

ٌ
اب

س
حل

ا
يب 

س
لن

ن ا
ىز

ال
 

رَ
فك

ال
ه 

جتا
ا

 

بُ
رت

ال
 

 العدد العدد العدد العدد العدد

 النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ

 0 0 0 6 44 ق١ُٝ ايؿدم 1
4.88 97.60 

بدزد١ 

 2 نبري٠
88 12 0 0 0 

 ق١ُٝ األَا١ْ 2
43 6 0 0 1 

4.80 96.00 
بدزد١ 

 3 نبري٠
86 12 0 0 2 

 ق١ُٝ ايتعإٚ 3
38 12 0 0 0 

4.76 95.20 
بدزد١ 

 4 نبري٠
76 24 0 0 0 

 0 0 1 2 47 ق١ُٝ بس ايٛايدٜٔ 4
4.92 98.40 

بدزد١ 

 1 نبري٠
94 4 2 0 0 

 0 0 2 10 38 ق١ُٝ اسرتاّ ايهبري 5
4.72 94.40 

بدزد١ 

 5 نبري٠
76 20 4 0 0 

 0 1 2 14 33 ق١ُٝ ايٓعاّ 6
4.58 91.60 

بدزد١ 

 7 نبري٠
66 28 4 2 0 

 ق١ُٝ االضت٦رإ 7
37 9 2 2 0 

4.62 92.40 
بدزد١ 

 6 نبري٠
74 18 4 4 0 

 0 3 0 20 27 ق١ُٝ اسبٝا٤ 8
4.42 88.40 

بدزد١ 

 8 نبري٠
54 40 0 6 0 

 2 2 3 24 19 ق١ُٝ تٗرٜب ايٓفظ 9
4.12 82.40 

بدزد١ 

 9 َتٛضط١
38 48 6 4 4 

 إمجايٞ صباٍ ايكِٝ األخالق١ٝ
326 103 10 8 3 

4.64 92.80 
بدزد١ 

 2 نبري٠
72.44 22.89 2.22 1.78 0.67 
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إٔ املسب١ٝ ال تسنص  إىل ٚقد ٜعٛد ذيو ،ق١ُٝ تٗرٜب ايٓفظ ساشت ع٢ً دزد١ َتٛضط١

ق١ٝ تؤدٟ إىل منٛ ٖرٙ عًٝٗا ٚإمنا بؿٛز٠ َتٛضط١ ألْٗا تعٔ إٔ غسع باقٞ ايكِٝ األخال

ٖٚٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ دٚز  92.80ايك١ُٝ . َٚع ذيو فعٕ إمجايٞ صباٍ ايكِٝ األخالق١ٝ نإ 

 املسب١ٝ يف ت١ُٝٓ ٖرا ايٓٛع َٔ ايكِٝ ٖٛ عايٞ ٚبدزد١ نبري٠ .

 ثالجًا : الكًه االجتناعًُ:

 ( يىضح املتىسط احلسابٌ والىزن النسيب للكًه االجتناعًُ   4جدول رقه )

( إٔ دٚز َسب١ٝ زٜاض أطفاٍ َد١ٜٓ املهال يف ت١ُٝٓ 4ْالسغ َٔ ازبدٍٚ زقِ )

ٚناْت  %(91.60)ايكِٝ االدتُاع١ٝ  نإ بدزد١ نبري٠ سٝح بًػت ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ 

 (4.86ْٚؿٗا )ق١ُٝ ايٓعاف١( قد ساشت ع٢ً أع٢ً َتٛضط سطابٞ) (3ايفكس٠ زقِ)

رقه الفكرَ
 

 الفــكـــرَ

بدرجُ 

 نبريَ

بدرجُ 

 متىسطُ

بدرجُ 

 قلًلُ
 اليىجد نادرًا

ٌ
ساب

حل
ط ا

س
الى

 

يب
س

الىزن الن
 

جتاه الفكرَ
ا

 

الرتبُ
 

 العدد العدد العدد العدد العدد

 النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ

 ق١ُٝ سب ايٛطٔ 1
35 13 2 0 0 

4.660 93.20 
بدزد١ 

 2 نبري٠
70 26 4 0 0 

2 
ايػعٛز  ق١ُٝ

 باملطؤٚي١ٝ
24 20 4 1 1 

4.300 86.00 
بدزد١ 

 5 نبري٠
48 40 8 2 2 

 ق١ُٝ ايٓعاف١ 3
44 5 1 0 0 

4.860 97.20 
بدزد١ 

 1 نبري٠
88 10 2 0 0 

4 
ق١ُٝ احملافع١ ع٢ً 

 ايب١٦ٝ
32 16 2 0 0 

4.600 92.00 
بدزد١ 

 3 نبري٠
64 32 4 0 0 

 0 0 1 15 34 ق١ُٝ ايعٌُ ازبُاعٞ 5
4.660 93.20 

بدزد١ 

 2 نبري٠
68 30 2 0 0 

 0 0 4 15 31 ق١ُٝ اسرتاّ املٗٔ 6
4.540 90.80 

بدزد١ 

 4 نبري٠
62 30 8 0 0 

7 
ق١ُٝ اسرتاّ أؾشاب 

 املٗٔ
32 14 3 1 0 

4.540 90.80 
بدزد١ 

 4 نبري٠
64 28 6 2 0 

 0 0 6 11 33 إتكإ ايعٌُ ق١ُٝ 8
4.540 90.80 

بدزد١ 

 4 نبري٠
66 22 12 0 0 

9 
ق١ُٝ اإلخالف يف 

 ايعٌُ
35 9 4 2 0 

4.540 90.80 
بدزد١ 

 4 نبري٠
70 18 8 4 0 

 1 4 27 118 300 إمجايٞ صباٍ ايكِٝ االدتُاع١ٝ
4.58 91.60 

بدزد١ 

 3 نبري٠
66.67 26.22 6.00 0.89 0.22 
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( ْٚؿٗا 2ٚناْت أٜكًا بدزد١ نبري٠ بُٝٓا ايفكس٠ زقِ ) ،%(97.20)ٚأع٢ً ٚشٕ ْطيب 

 (،86.00ٚأقٌ ٚشٕ ْطيب) %(4.300)) ق١ُٝ ايػعٛز باملطؤٚي١ٝ( ساشت ع٢ً أقٌ َتٛضط 

ا دعاْا إيٝ٘ زضٛيٓا يف أسادٜح ممأٜكًا  ٖٞٚ ،إٔ ايٓعاف١ َٔ اإلميإ إىل ٚقد ٜعٛد ذيو

أَا ق١ُٝ ايػعٛز  نبري٠، ٖٚرا قد ٜهٕٛ َا دعٌ املسب١ٝ تُٓٝ٘ بدزد١ ،نجري٠

ألٕ املسب١ٝ تػعس إٔ األطفاٍ  ;باملطؤٚي١ٝ فكد ٜهٕٛ ضبب سؿٛهلا ع٢ً دزد١ َتٛضط١

ٚإٕ نإ اجملاٍ نهٌ  صايٛا يف َسس١ً يٝطت يف َكدٚز ايطفٌ ذبٌُ املطؤٚي١ٝ،ٜال 

ٖٚٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ دٚز املسب١ٝ يف ت١ُٝٓ ٖرٙ ايك١ُٝ نإ  (91.60ساش ع٢ً ٚشٕ ْطيب)

 بري٠.بدزد١ ن

 رابعا: دلال الكًه الجكافًُ:

 ( يىضح املتىسطات احلسابًُ واألوزان النسبًُ للكًه الجكاف5ًُجدول رقه )

رقه الفكرَ
 

 الفــكـــرَ

بدرجُ 

 نبريَ

بدرجُ 

 متىسطُ

بدرجُ 

 قلًلُ
ط  ال يىجد نادرًا

س
الى

ٌ
ساب

حل
ا

يب 
س

الىزن الن
 

جتاه الفكرَ
ا

 

الرتبُ
 

 العدد العدد العدد العدد العدد

 النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ

 1 1 3 25 20 ق١ُٝ سب ايكسا٠٤ 1
4.24 84.80 

بدزد١ 

 3 نبري٠
40 50 6 2 2 

2 
قُٝــ١ ســب ازتٝــاد ايطفــٌ 

 يًُهتب١

15 24 5 1 5 
3.86 77.20 

بدزد١ 

َتٛض

 ط١
6 

30 48 10 2 10 

3 
ــرباَر   ــاٖد٠ ايـ ــ١ َػـ قُٝـ

 ايجكاف١ٝ املٓاضب١ يطٓ٘

22 18 6 3 1 
4.14 82.80 

بدزد١ 

َتٛض

 ط١
4 

44 36 12 6 2 

4 
ــ١ ــ٢   قُٝــــ ــاظ عًــــ اسبفــــ

ايعـــــــــادات ٚايتكايٝـــــــــد   

 اسبط١ٓ

31 15 0 3 1 
4.44 88.80 

بدزد١ 

 1 نبري٠
62 30 0 6 2 

 ق١ُٝ االعتصاش بايرتاخ 5
15 23 5 5 2 

3.88 77.60 
بدزد١ 

َتٛض

 ط١
5 

30 46 10 10 4 

6 
قُٝــــ١ االفتدــــاز بايًػــــ١   

 ايعسب١ٝ ٚاحملافع١ عًٝٗا

30 14 3 0 3 
4.36 87.20 

بدزد١ 

 6 0 6 28 60 2 نبري٠
     

 13 13 22 119 133 إمجايٞ صباٍ ايكِٝ ايجكاف١ٝ
بدزد١  83.00 4.15

 4 َتٛضط١
44.33 39.67 7.33 4.33 4.33 
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%( 83ناْت )يًكِٝ ايجكاف١ٝ إٔ إمجايٞ ايدزد١ ( ٜتكح 5َٔ خالٍ ازبدٍٚ زقِ )

( ْٚؿٗا )ق١ُٝ سب 2ٖٚٞ تكع قُٔ املد٣ املتٛضط سٝح نإ أقٌ َتٛضط يًفكس٠ )

( ٖٚرا ٜعٛد إٔ 3.86%( َٚتٛضط )77ازتٝاد ايطفٌ يًُهتب١ ( سٝح سؿًت ع٢ً )

تطٝع فِٗ أٚ قسا٠٤ ضبتٜٛات املهتب١ املسب١ٝ قد تعتكد إٔ ايطفٌ ْعسًا يؿػس ضٓ٘ ال ٜط

بُٝٓا ق١ُٝ)اسبفاظ ع٢ً ايعادات ٚايتكايٝد  ع٢ً ٖرٙ ايك١ُٝ، مما دعًٗا ال تسنص

إٔ  إىل ٚقد ٜعٛد ذيو ،يف ٖرا اجملاٍ (88.80) ساشت ع٢ً أع٢ً ٚشٕ ْطيب اسبط١ٓ(

يطفٌ املسب١ٝ تعطٞ األطفاٍ َالَح ٚقؿـ عٔ عاداتٓا ٚتكايٝدْا اسبط١ٓ يٝرتب٢ عًٝٗا ا

 ٜٚتعٛد .

ٚيٛ زتبٓا اجملاالت ظبد إٔ دٚز املسب١ٝ يف ايكِٝ اإلميا١ْٝ نإ بدزد١ نبري٠ سٝح 

، ت يف ب١٦ٝ ضبافع١ َٚتد١ْٝأٖٚرا بطبب إٔ املسب١ٝ ْػ ،(94.4بًؼ يٛشٕ ايٓطيب هلا )

( يف إٔ ايكِٝ تكّٛ ع٢ً ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ، ٚإٔ 2011ٖٚرا َا تؤندٙ دزاض١ )ضبُد، 

( إٔ 2004تٗا املؿدز ايسباْٞ، ٚأًٜكا أندت دزاض١ ايسباعٞ ٚاشبٛايد٠ )َٔ أِٖ مسا

ٚإٔ ايكِٝ اإلضال١َٝ أضاضٗا َٚؿدزٖا  أنجس َا تهطب٘ املٓاٖر ٖٛ ايكِٝ اإلضال١َٝ،

( ٚمبا إٔ املعًُات ٚاألطفاٍ ٜعٝػٛا يف ب١٦ٝ 2011األضاضٞ ٖٛ املؿدز ايسباْٞ )ضبُد، 

٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يريو ظبد ضٝاد٠ ٖرٙ َؿدزٖا األضاضٞ نتاب اهلل ٚض١ٓ ْبٝ

 ،(83بُٝٓا صباٍ ايكِٝ ايجكاف١ٝ ساشت ع٢ً أقٌ ٚشٕ ْطيب )ايكِٝ َٔ بني ضا٥س ايكِٝ، )

إٔ اٖتُآَا ٜرتنص يف ت١ُٝٓ ايٓٛاسٞ ايد١ٜٝٓ ٚاألخالق١ٝ أَا ايٓٛاسٞ  إىل ٖٚرا قد ٜعٛد

قد ألٕ املسس١ً ايعُس١ٜ غري ١٦َٝٗ  ،ايجكاف١ٝ ظبد إٔ َٓاٖذٓا املدزض١ٝ ال تسنص عًٝٗا

هلرٙ ازبٛاْب أٚ إلغفاٍ طبططٞ املٓاٖر ٖرٙ ازبٛاْب يريو ساشت ع٢ً أقٌ ٚشٕ ْطيب 

 ٚأقٌ َتٛضط سطابٞ بني اجملاالت .

ايطسم اييت َٔ خالهلا تُٓٞ املسب١ٝ ايكِٝ عٓد  َااإلداب١ عٔ ضؤاٍ ايدزاض١ ايرٟ ْؿ٘ "

ٛضطات اسبطاب١ٝ ٚاألٚشإ ايٓطب١ٝ يًفكسات " مت سطاب املتأطفاٍ َد١ٜٓ املهال؟

 ( ٜٛقح ذيو. 6ٚازبدٍٚ زقِ )

( يىضح املتىسطات احلسابًُ واألوزان النسبًُ"للطرم اليت من خالهلا تننٌ 6جدول رقه )

 املربًُ الكًه

 

 رابعاً / القيم الثقافية :
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( ظبد إٔ طسم ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ َسبٝات زٜاض 6َٔ خالٍ اضتعساض ازبدٍٚ زقِ )

أطفاٍ َد١ٜٓ املهال تساٚست بني املتٛضط١ ٚايهبري٠، سٝح ساشت طسٜك١ ايًعب ع٢ً 

( ٚقد ٜعٛد ٖرا ملعسف١ املع١ًُ إٔ ايًعب ٖٞ أِٖ ٚأَتع 4.74َتٛضط سطابٞ )أع٢ً 

ألٕ ٖرٙ املسس١ً ٖٞ َسس١ً سظ  ;طسٜك١ يتعًِٝ ايطفٌ ٚإنطاب٘ ايكِٝ ٚاألخالم

سسن١ٝ ٚأنجس َا ٜفكٌ ايطفٌ يتكبٌ ٚانتطاب املعًَٛات ٖٛ أضًٛب ايًعب، بُٝٓا 

إ بدزد١ َتٛضط١ ٖٚرا قد (ٚن3.5ساش أضًٛب َطسح ايعسا٥ظ ع٢ً أقٌ َتٛضط )

رقه الفكرَ
 

 الفكرَ

بدرجُ 

 نبريَ
بدرجُ 

 متىسطُ
بدرجُ 

 يىجدال نادرًا قلًلُ

ٌ
ساب

حل
ط ا

س
الى

 

الىزن 
يب

س
الن

 

جتاه الفكرَ
ا

 

الرتبُ
 

 العدد العدد العدد العدد العدد
 النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ النسبُ

8 
اضتدداّ أضًٛب 

 ايًعب
38 11 1 0 0 

4.74 94.80 
بدزد١ 

 1 نبري٠
76 22 2 0 0 

10 
اضتدداّ ايٛضا٥ٌ 

 ايتع١ًُٝٝ
37 10 3 0 0 

4.68 93.60 
بدزد١ 

 2 نبري٠
74 20 6 0 0 

1 
اضتدداّ ايُٓٛذز أٚ 

 ايكد٠ٚ
31 16 3 0 0 

4.56 91.20 
بدزد١ 

 3 نبري٠
62 32 6 0 0 

5 
اضتدداّ أضًٛب 

 ايكؿ١
28 19 1 0 2 

4.42 88.40 
بدزد١ 

 4 نبري٠
56 38 2 0 4 

3 
أضًٛب  اضتدداّ

 ايجٛاب
26 19 5 0 0 

4.42 88.40 
بدزد١ 

 4 نبري٠
52 38 10 0 0 

7 
اضتدداّ أضًٛب 

 املٓاقػ١ ٚ اسبٛاز
20 23 5 2 0 

4.22 84.40 
بدزد١ 

 5 نبري٠
40 46 10 4 0 

11 
اضتدداّ أضًٛب يعب 

 األدٚاز
19 17 12 1 1 

4.04 80.80 
بدزد١ 

 6 َتٛضط١
38 34 24 2 2 

12 
اضتدداّ أضًٛب 

 اإلقٓاع ايعكًٞ
15 25 8 1 1 

4.04 80.80 
بدزد١ 

 6 َتٛضط١
30 50 16 2 2 

9 
اضتدداّ أضًٛب 

 ايتُجٌٝ
13 27 8 1 1 

4.00 80.00 
بدزد١ 

 7 َتٛضط١
26 54 16 2 2 

2 
اضتدداّ أضًٛب 

 ايتكًٝد
8 26 13 2 1 

3.76 75.20 
بدزد١ 

 8 َتٛضط١
16 52 26 4 2 

6 
اضتدداّ أضًٛب 

 ايعكاب
8 23 13 5 1 

3.64 72.80 
بدزد١ 

 9 َتٛضط١
16 46 26 10 2 

4 
اضتدداّ أضًٛب 

 َطسح ايعسا٥ظ
6 21 16 6 1 

3.50 70.00 
بدزد١ 

 َتٛضط١
1
0 12 42 32 12 2 
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ٜعٛد يك١ً إملاّ املسب١ٝ بأُٖٝت٘ ٚعدّ تٛفس َتطًبات ايكٝاّ بٗرا األضًٛب ٚٚضا٥ً٘ مما 

 دعٌ املع١ًُ تطتددَ٘ بدزد١ َتٛضط١ . 

 التوصيات والمقترحات :

 بٓا٤ًا ع٢ً ْتا٥ر ايدزاض١ تٛؾٞ ايباسجات باآلتٞ :

1)  ُ ــا٥ ــاٍ بكــسٚز٠ االٖتُــاّ مب  نيســح ايك ــاض األطف ــازٙ إســد٣    بسٜ طــسح ايطفــٌ باعتب

 ايٛضا٥ٌ يػسع ايكِٝ .
ــاٍ َدٜٓـــ١ املهـــال ٚتصٜٚـــدٖا بايكؿــــ     (2 االٖتُـــاّ مبهتبـــ١ ايطفـــٌ يف زٜـــاض أطفـ

 املؿٛز٠ .
ــاٍ         (3 ــد أطف ــٛطٔ عٓ ــٛال٤ يً ــ١ اي ــ٢ تُٓٝ ــِٝ عً ــس ايك إدــسا٤ دزاضــات السكــ١ تبشــح يف أث

 ايسٚق١ .
 ت١ُٝٓ ايكِٝ . َٔسٍٛ أِٖ املػهالت اييت تعٝل املسب١ٝ  ات السك١إدسا٤ دزاض (4

ٚيف ختاّ ٖرا ايبشح أٚد٘ ايػهس يطايبات قطِ زٜاض األطفاٍ دفع١  شهر وتكدير:

، يًذٗد املبرٍٚ يف مجع بعض َعًَٛات ايبشح فذصأٖ اهلل عين خري 2012/2013

 ازبصا٤.
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 : قائمة المراجع

 املراجا العربًُ :

ٍ  إداز٠ ( .2007تػسٜــد ٚايؿــاٜؼ، يًٝــ٢ . )   ،أبــٛ طايــب  (1 . اسبكــا١ْ ٚزٜــاض األطفــا

 ايكدع : داَع١ ايكدع املفتٛس١ .
يٛد١ٝ ايطفٛيــ١ ٚاملساٖكــ١ ٚسكا٥كٗــا    ٛضــٝه . (1990عبــد ايعًــٞ . )   ،ازبطــُاْٞ (2

 . ايداز ايعسب١ٝ يًعًّٛ .األضاض١ٝ 
ِ  ،ازبعفسٟ (3 ايرتبٝـ١ األخالقٝـ١ يف َؤضطـات َـا قبـٌ      . (1995) .ممدٚح عبد ايـسسٝ

 يعًُٞ يًهُبٝٛتس ٚايتٛشٜع .. اإلضهٓدز١ٜ : املهتب ااملدزض١ 
فاع١ًٝ بسْاَر تدزٜيب يت١ُٝٓ أضايٝب بٓا٤ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ . 2004اسبطني، إبساِٖٝ  . (4

. زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػـٛز٠، داَعـ١ ْـاٜف ايعسبٝـ١     يد٣ َعًُٞ املسس١ً االبتدا١ٝ٥

 يًعًّٛ األ١َٝٓ. ايسٜاض: املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

. ايكــِٝ ايرتبٜٛــ١ ايــيت ٜهتطــبٗا طًبــ١     2004اشبٛايــد٠، ضبُــد ٚايسبــاعٞ، شٖــري.    (5

املسس١ً األضاض١ٝ ايعًٝا َٔ َٓاٖر ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف األزدٕ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـس املعًُـني.     

 .1، ايعدد31، اجملًد دزاضات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ

ٌ (. 2001) .ضبُد  ٚآخسٕٚ ،ايػٓاٟٚ (6 ٕ : داز عُـا . 1ط ،ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ يًطفـ

 ايؿفا يًٓػس ٚايتٛشٜع .
ٌ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ . (2008) . سؿ١ بٓت ضبُد بٔ فاحل ،ايؿػري (7 تعاَ

 ٚشاز٠ األٚقاف ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ .  :قطس. َع األطفاٍ تسبًٜٛا
أضــايٝب ٚطسا٥ــل تعــني عًــ٢ غــسع ايكــِٝ   . ٖـــ (1432) .خًــد عبــدٙ خًٝفــ١  ،املعًــِ (8

. املًُهـ١ ايعسبٝـ١    زضاي١ َادطتري غـري َٓػـٛز٠   .ايطالبايرتب١ٜٛ ٚ اإلميا١ْٝ  يد٣ 

   .ايطعٛد١ٜ
 .تسب١ٝ ايطفٌ يف اإلضالّ . (2006) .مجاٍ ضبُد ،اهلٓٝدٟ (9

ــدزإ (10 ــٌ املدزضــ١     . (2003) . غــبٌ ،ب ــا قب ــٌ َ ــ١ طف ــ١ َتذــدد٠ يف تسبٝ ــام تسبٜٛ  .آف

 .ايداز املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝايكاٖس٠: 
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 . ايكاٖس٠:يف تسب١ٝ طفٌ َا قبٌ املدزض١االدباٖات اسبدٜج١  .(2002) .غبٌ ،بدزإ (11

 .ايداز املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ
ٍ  بٓــا٤ .(2002) .عبــد ايهــسِٜ ،بهـاز  (12 املًــو فٗــد  َهتبــ١ :ايسٜــاض .1ط ،األدٝـا

 .ايٛط١ٝٓ
 :. عُــإ 1. طَهتبــات األطفــاٍ عؿــس املعًَٛــات. (2006) .ضبُــد َفتــاح ،دٜــاب (13

 .ؾفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع
 داز ايفهس ايعسبٞ. .. ايكاٖس٠ايب١ٝ٦ٝ يطفٌ ايسٚق١ ايرتب١ٝ. (2002) ،ٚفا٤ ،ضال١َ (14
ايفٓـٕٛ ايتػـه١ًٝٝ    ،املطـسح ،تعًِ ايطفـٌ ايدزاَا (. 2005) .ْاٜف أمحد ،ضًُٝإ (15

 داز ؾفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع .  :. عُا1ٕط ،ضٝك٢ٛٚامل
ــٝهٛيٛدٝ .(2006) .َؿـــطف٢ ضبُـــٛد ،ضبُـــد أمحـــد ٚ سٛاَـــد٠ ،ؾـــٛاسب١ (16  ١ضـ

 داز ؾفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع  :عُإ .ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ
ــد٠ ،ؾــاحل (17 ــد٣ أطفــاٍ      ( . 2001) ،عا٥ ــ١ ي ــِٝ األخالقٝ ــ١ ايك ــرتح يتُٓٝ ــاَر َك بسْ

 داَع١ غص٠.  :فًططني، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ .ايسٜاض مبشافع١ غص٠
ٍ  ( . 1983) .عـدْإ عـازف   ،ضبُـد عبـد ايـسسِٝ ٚ َؿـًح     ،عـدع  (18 ، زٜـاض األطفـا

 داز ايٓػس بدٕٚ عُإ: .3ط
إزغـاد ايطفـٌ ٚتٛدٝٗـ٘     .(1997) .ي٢ًٝ ضبُـد  ،ٛاٖب إبساِٖٝ ٚ اشبكسٟعٝاد، َ (19

  .َٓػأ٠ املعازف :اإلضهٓدز١ٜ. يف األضس٠ ٚدٚز اسبكا١ْ
ِ  ،ضباَد٠ (20 ٕ 1، طايرتبٝـ١ ايب٦ٝٝـ١ يطفـٌ ايسٚقـ١     (.2005) .ْد٣ عبد ايـسسٝ  :. عُـا

 .داز ؾفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع
ايٓـد٣   :. قطـس املدزضـ١ نٌ غ٤ٞ عٔ طفٌ َا قبٌ . (2010) .ضبُد ضعٝد ،َسضٞ (21

 .يًٓػس ٚايتٛشٜع
ــِ ايكــِٝ ٚتعًُٝٗــا يف ايفهــس ايرتبــٟٛ اإلضــالَٞ.      (22 ــ١ ضبُــد، زعــد نــسِٜ. تعً صبً

 . 47. ايعددايفتح

 .(77ايعدد ) ،. صب١ً ايٓبأقسا٠٤ يف املٓٗاز ايرتبٟٛ  .2004 .َٓع١ُ اسبٝا٠ ايدٚي١ٝ (23
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 املراجا األجنبًُ:

1) Al-Hooly,Abeer and Al-Shammari, Zaid. 2007. Teaching and 

learning moral values through kindergarten 

curriculum.Education,Vol.129,No3.  

2) Barone,t.Bajunid,I.2001.Malaysia:Streng the Ning Religious 

Moral Values. CERC Students Studies in Comparative 
Education10.Hong Kong: Comparative Education Research 

Center 
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