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  : مHIص

ضـــة�ـــ اســـة التعـــرف ع&ـــ% أ�ـــداف الت�ـــشئة �جتماعيـــة ال�ـــ� ي�ب�ـــ� إكـــسا��ا ألطفـــال الر ودفت الد . ر

ضــة 0ــ� إكــساب .طفــال أ�ــداف الت�ــشئة �جتماعيــة روتقــديم تــصو . ووتوضـيح إســ5ام معلمــات الر

ضـــــة 0ـــــ� إكـــــساب .طفـــــال أ�ـــــداف الت�ـــــشئة �جتماعيـــــة ــــات الر ـــة تفعيـــــل إســـــ5ام معلمـ . وعـــــن كيفيــ

ا سات و.@شطة ال�� تقوم ��ـا معلمـات رواستخدمت الد رسة املنFG الوصفي املس�C �0 تحليل املما

ضـــة مــــن أجـــل إكــــساب طال��ـــا أ�ــــداف الت�ـــشئة �جتماعيــــة، مـــن خــــالل أداة �ســـLبانة وذلــــك  والر

ضــات 0ــ� مدينــة خمــTس مــشيط ومــن خــالل مــا توصــلت إليــھ . وبتطبيق5ــا ع&ــ% عينــة مــن معلمــات الر

اسـة مــن نتــائج طرحــت ا ضــة جــزء مــن .@ــشطة : لباحثــة عــدة توصـياترالد وتخــصيص معلمــات الر

̀يمــــــان ــــال التعرdــــــف بأرaــــــان  ـــر  . لتعزdــــــز إكــــــساب .طفــ ضــــــة مــــــن خــــــالل الطـــ ـــــات الر قتركfــــــe معلمـ و

لية dب .طفال ع&ـ% تحمـل املـسؤ jسية ع&% تد وو.ساليب التد ر dـاض .طفـال فيمـا . ر رتطـوdر بـرامج 

اسـية و.@ـشطة  الطالبيـة بمـا rـس5م 0ـ� qعزdـز قـيم الت�ـشئة �جتماعيـة لـدى ريتعلق باlmتوdـات الد

ات تنظـيم الوقـت . .طفـال ضـة بـالtuكef ع&ـ% إكـساب .طفـال م5ـا رتوعيـة معلمـات الر ه(و ). راســLثما

�yاث الوطtuفاظ ع&% الl|ضة إ~% تفعيل .@شطة ال�� تكسب .طفال ا حث . وتوجيھ معلمات الر

ـــة وإكـــــسا ضـــــة ع&ـــــ% تنميــ ـــات الر توجيـــــھ معلمـــــات . ب .طفـــــال جانـــــب ��تمـــــام بـــــصلة الـــــرحمومعلمــ

ضة إ~% ��تمام بجانب qعوdد الطفل ع&% التفكtf العل��   .والر

̀سالمية: الKلمات املفتاحية ضة، .طفال، قيم الت�شئة �جتماعية، الtuبية    .ومعلمات الر
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The contribution of kindergarten teachers to providing 
children with the values of socialization from the 

perspective of Islamic education 

Wafaa Marei' Ali Al-Qahtani 
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Department of Education, College of Education, King's University. 

Email: zmlh1413@gmail.com 

summary: 

The study aimed to identify the objectives of socialization that should 
be given to kindergarten children. And to clarify the contribution of 
kindergarten teachers in providing children with the objectives of 
socialization. And provide a vision of how to activate the contribution 
of kindergarten teachers in providing children with the objectives of 
socialization. The study used the descriptive survey method to analyze 
the practices and activities carried out by kindergarten teachers in 
order to provide their students with the objectives of socialization, 
through the questionnaire tool, by applying it to a sample of 
kindergarten teachers in the city of Khamis Mushait. Through the 
results of the study, the researcher made several recommendations: 
Assigning kindergarten teachers is part of the activities to enhance the 
children's knowledge of the pillars of faith. Focusing kindergarten 
teachers through teaching methods and methods on training children to 
take responsibility. Developing kindergarten programs with regard to 
academic contents and student activities in a way that contributes to 
promoting the values of socialization among children. Awareness of 
kindergarten teachers to focus on providing children with time 
management skills (investing it). Directing kindergarten teachers to 
activate activities that help children preserve the national heritage. 
Urging kindergarten teachers to develop and teach children about the 
relationship of the womb. Directing kindergarten teachers to pay 
attention to accustoming the child to scientific thinking. 

Keywords: Kindergarten teachers, children, socialization values, 
Islamic education. 
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اسة   :رمقدمة الد

dــاض .طفــال مــن أ�ــم املراحــل ال�ـــ� تت�ــو ف��ــا ��ــصية الطفــل وتتحــدد ف��ـــا  نإن مرحلــة  ر
اتجا�اتــھ 0ـــ� املـــستقبل وميولـــھ وقيمـــھ بمـــا يـــتالءم مـــع قـــيم ا�mتمـــع،  و�ـــ� ال�ـــ� تـــنظم للطفـــل حياتـــھ 

  ). tf��2016ة و�وقطاية،  (�جتماعية،  وqس5ل لھ عملية التكيف املتبادل 

ضا خصبة ملساعدة الطفل ع&% النمو املت�امل،  من خالل ��تمام لذا،   ضة تمثل أ رفالر و
كمـا تكمــن . بجميـع جوانـب النمـو،  وتـصميم ا|�طـط وال�ـtامج ال�ـ� qـساعد ع&ـ% تحقيـق ذلـك ال5ـدف

ات النمو بال توقف؛ ألنھ إذا ما حـدث توقـف  ضة a �0و��ا مثل البوصلة ال�� توجھ مسا رأ�مية الر و
مر �0 املراحل التالية للنمـو مـضاعفة ا|�5ـود،  وقـد rـس�ب تـأخرا 0ـ� النمـو الالحـق؛ ممـا سTتطلب .

ن  وقـــد يقلـــل مـــن فـــرص ت�ـــوdن ال��ـــصية املت�املـــة للطفـــل،  وت�ـــو النLيجـــة صـــعو�ة مواج5ـــة شـــؤ ن
ضة أ�مي��ا القصو  ىا|lياة �0 مراحل النمو التالية،  و�ذا ما يضفي ع&% الر   ). 2003عفيفي،  (و

 ملا ل5ـا مـن قيمـة أساسـية 0ـ� ؛ الطفولة املبكرة من املراحل امل5مة �0 حياة الطفلqعد مرحلة
مھ طـوال  زت�وdن ��صTتھ وqـشكيل الـسمات الذ�نيـة وا|�لقيـة و�نفعاليـة و�جتماعيـة ال�ـ� سـتال

 وألن aـل مـا يتعلمـھ الطفـل أثنـاء �ـذه املرحلـة ومــا يتعـرض لـھ مـن مواقـف ومـا يحـيط بـھ مــن ، حياتـھ
ف تت ٌأصــل aل5ــا 0ــ� نفــسھ،  و�ــذلك ينطبــع لديــھ ســلوك خــاص بــھ 0ــ� مراحــل حياتــھوظــر  .مــر الــذي ؛ٌ

dـاض .طفـال ملـا ل5ـا مـن أ�ميـة خاصـة 0ـ� نمـو الطفـل رجعل علماء النفس والtuبية  �تمو بمرحلـة  . ن
dــــاض .طفـــــال مــــن املراحـــــل امل5مــــة ـــا جــــزءا مـــــن ��تمــــام با|lاضـــــر ؛روألن مرحلــــة  ً rعـــــد ��تمــــام ��ــ ُ

   ).۱۹۹۳أبو مtfزا وعدس،  (ستقبل معا وامل

dاض .طفال مؤسسة تر�وdة واجتماعيـة م5مـة  aو��ـا qـس§% إ~ـ% مـساعدة الطفـل ؛ركما qعد 
ات وخ�ـــtات جديـــدة بـــاء ر0ـــ� اكLـــساب م5ـــا ªـــادة الـــو©� الtuبـــو العـــام 0ـــ� ا�mتمعـــات أصـــبح̈  ي،  ومـــع  ز

الطفـل انفعالیـا واجتماعیـا مـن خـالل حرªصfن ع&% إ|lاق أطفال5م ��ذه املؤسسات ال�� یرتقي ف��ا 
ً ً

وحیـث إن الطفـل 0ــ� سـنواتھ .و~ـ% أقــدر ع&ـ% التكیـف وحــب  .مواقـف احت�اكـھ مـع غfــtه مـن ال�ـشر
̀بـداع 0ـ� تلــك املرحلـة ¯ـش�ل كبfـt،  وأحــوج مـا ی�ـو إ~ــ%  ن�سـتطالع والبحـث والـسؤال،  وأقــدر ع&ـ% 

ªــاض .طفـــال مطلــب حت�ــ�؛ .مـــر اللعــب الــذي قــد یقـــوده إ~ــ% �ستكــشاف؛ لــذا فـــإن ا|lاجــ ٌة إ~ــ%  ٌ ر
ªـاض .طفـال ف��ـا،  والعمـل ع&ـ% تطوªر�ـا لLـسایر  رالذي جعل الدو تكثف ا�تمام5ـا لزªـادة أعـداد  ل
رالتطـــو العل�ــــ� والتقyــــ� الـــذي ²ــــش5ده العــــالم 0ــــ� ¨ونـــة .خfــــtة والــــذي لــــم یتوقـــف عنــــد حــــد معــــfن 

)  ،   ). 63م،  ص2002يا|lرdر

dجيا ع&ــــ% مبـــادئ الــــدين وqعمـــل البTئـــة التعلي ميــــة بإشـــراف املعلمــــة ع&ـــ% ت�ـــشئة الطفــــل تـــد
ً

ر
ه  ـــــعو ـــــليمة وســــــلوك ´ــــــlيح،  وتنميــــــة شـ ــــ% ت�ــــــوdن عــــــادات سـ ـــــساعدتھ ع&ــ ر̀ســــــالمي ا|lنيــــــف،  ومـ
لية و�ندماج والتعاو ل�ي يـتخلص مـن التمركـز حـو الـذات،  وإعطائـھ فرصـة ل�ـي rعـTش  لباملسؤ ن و

  . سعيدا ومتكيفا

ضــــة والقــــائموqــــس5م  اتــــھ وقــــواه والر مــــة لتنميــــة قد رو عل��ــــا 0ــــ� إعطــــاء الطفــــل الtuبيــــة الال ز ن
ــــــة  ــــــالظوا�ر الطبيعيــ ـــeات و.@ــــــــشطة املتعلقــــــــة بــ ـــــق التجf5ـــــ ـــــــشاف إم�اناتــــــــھ عــــــــن طرdـــ ـــة واكLـ العقليـــــ

   ).۲۰۰۷العتي¶�،  ( كما qس5م �0 ت�وdن ��صية الطفل ، و�جتماعية �0 العالم اlmيط بھ

ضةإن تحقيق تلك .�داف يتوقف ¯ش�ل كب ؛ ف�º القدوة واملثل .ع&%،  وtf ع&% معلمة الر
ـــة و�تجا�ـــــات  ـــل العـــــادات الطيبــ �ـــــا وإعـــــداد�ا اســـــتطاعت أن qغـــــرس 0ـــــ� الطفــ ــــسن اختيا رفـــــإن أحـ

ُ

  ). 2011دمحم و�صفر،  (البناءة،  وأن تكسبھ ا|�صال الكرdمة والسلوك القوdم 
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ئTــسة،  ومــن �ــذه .دوار أ��ــ ضــة تقــوم ¯عــدة أدوار  رفمعلمــة الر ا qعمــل كممثلــة للمجتمــع،  و
زو�ــذا الــدو يتطلــب م½�ــا أن تقــوم بــدو .م،  qعــز القــيم واملواقــف `@ــسانية الــسائدة 0ــ� ا�mتمــع،   ر ر
ــــدوة ا|lـــــسنة 0ـــــ� املظ5ـــــر والــــــسلوك  ـــي القـ ـــة وqعطــ ̀يجابيــ ــــسلوكية  ــادات الـ وqـــــس§% إ~ـــــ% تكـــــرjس العـــ

اغبــا 0ــ� املــسا�مة 0ــ� واملــشاعر `@ــسانية الــصادقة؛ لي�ــشأ الطفــل محبــا �mتمعــھ،  ممــث رال لقيمــھ،  
  . بنائھ وتطوdره

ة ع&ــ% التواصـل �جتمـا©�،  لــTس  �ا �ـذا،  ال بــد أن ت�ـو قـاد رول�ـي qـستطيع أن تقــوم بـدو ن ر
فقط مع الطفل،  بل مع أسرتھ كذلك؛ فالت�شئة �جتماعية تبدأ 0ـ� البTـت،  ومـن امل5ـم أن يتحقـق 

a �0 ن أساليب الت�شئة املتبعةfستطيع املعلمة أن تؤدي �ذا التوافق بq ضة،  وال ول من البTت والر
رالدو امل5م �0 ت�شئة .طفال إال إذا aانت �� نفس5ا ع&% قدر من الن¿F �جتما©� وا|�لقي يؤ�ل5ا 
ألن ت�و نموذجا إيجابيا لألطفال وقـدوة يحتـذى ��ـا 0ـ� aـل تـصرفا�Àا،  ملمـة بثقافـة ا�mتمـع وتراثـھ 

ً ً
ن

  ). 174،  ص2011ناشف،  ال(ومتقبلة لقيمھ 

ـــھ،  وميولـــــھ،   ـــرد و0ــــ� ت�ــــوdن اتجا�اتـ ا م5مــــا 0ــــ� qــــشكيل الفـ روتلعــــب الت�ــــشئة �جتماعيــــة دو
فـاملواقف �جتماعيـة املؤملـة واملفرحـة ال�ـ� يتعـرض . ونظرتھ إ~% نفسھ،  ونظرتھ إ~% ا|lياة من حولھ

املستقبل،  وكذلك ل5ا .ثر �0 نموه ل5ا الطفل �0 سنواتھ .و~%،  ل5ا أثر كبtf �0 ت�وdن ��صTتھ �0 
  . �نفعا~�

̀طــار الثقــا�0 العـــام اlmــيط بــھ،  و�ـــذه  والت�ــشئة �جتماعيــة �ــ� عمليـــة إدمــاج الطفــل 0ـــ� 
dب الطفـــل ع&ـــ% نمـــاذج الـــسلوك املقبولـــة اجتماعيـــا،   رالعمليـــة قـــد تـــتم ¯ـــش�ل مباشـــر عـــن طرdـــق تـــد

وقد تتم ¯ـش�ل غfـt مباشـر عـن طرdـق تقليـد الطفـل قوqعوdده ع&% طر التفكtf السائد �0 ا�mتمع،  
ومحاaاتـھ لــسلوك الكبـار مــن أفـراد ا�mتمــع بحيــث يـصبح الuــtاث الثقـا�0 الــسائد جـزءا ال يتجــزأ مــن 

  ).1993ا|�طيب،  (عناصر ��صTتھ 

وqعــد الت�ــشئة �جتماعيــة عمليــة �ادفــة qــس§% مــن خــالل املراحــل .و~ــ% لlÅيــاة إ~ــ% إشــباع 
طالبھ،  ثم qس��دف املراحل التالية مجموعة مـن .�ـداف qعمـل باسـتمرار ع&ـ% حاجات الطفل وم

 : تحقيق5ا وأ�م �ذه .�داف

ـــل وذلـــــك مــــن خــــالل تحوdلـــــھ مــــن aـــــائن  -1 ت�ــــوdن ال��ــــصية `@ـــــسانية وت�ــــوdن ذات الطفـ
 FــÆه 0ــ� إشــباع حاجاتــھ .وليــة إ~ــ% فــرد ناtــfمتمركــز حــو ذاتــھ ومعتمــد ع&ــ% غ �Çلبيولــو

ل   .ية �جتماعية وdلeuم بالقيم واملعايtf �جتماعية السائدةويتحمل املسؤ

ف والتوج��ات ال�� تصو سلوكھ من �نحرافات �جتماعية -2 dد الفرد باملعا نتز ر  .و

ـــھ،  و�ــــذه .دوار  -3 ه �جتمــــا©� ليحــــافظ ا�mتمــــع ع&ــــ% ذاتـ رتمكــــfن الفــــرد مــــن للقيــــام بــــدو
 .تختلف حسب السن وامل5نة وثقافة ا�mتمع

ومعــايtf وأ�ــداف ا|�ماعــة ال�ــ� ي�ت�ــ� إل��ــا الفــرد خاصــة تلــك القــيم واملعــايtf غــرس قــيم  -4
ف عل��ا q �0شكيل ثقافة ا�mتمع   ). 61،  ص2004عمر،  (رو.�داف املتعا

وتختلف أساليب الت�شئة �جتماعية السوdة من مجتمع إ~% آخر ومن عصر إ~% عصر،  ومـن 
  :�أساليب الت�شئة �جتماعية السوdة ما ي&
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أسلوب القدوة و�و من أ�م أساليب الت�شئة �جتماعية للطفل،  ألن الطفل يتأثر بمن  -
�م قــــدوة لــــھ ونموذجــــا للكمــــال أو النجــــاح أو الــــش5رة عــــن طرdــــق التقليــــد  ريــــرا�م باعتبــــا

 .واlmاaاة

-   ، eــــÌام ��ــــصية الطفــــل 0ــــ� املtــــuعتمــــد ع&ــــ% احr ـــذا .ســــلوب ل.ســــلوب الــــديمقراطي و�ـ
 ��صTتھ وتـوفtf جميـع aافـة املعلومـات ال�ـ� يرdـد�ا الطفـل،  وإتاحـة والعمل ع&% تنمية

نھ  ات بال�ــــسبة لــــشؤ أيــــھ،  وqــــ��يعھ بــــالرأي 0ــــ� اتخــــاذ القــــرا والفرصــــة لــــھ للتعبfــــt عــــن  ر ر
 . ا|�اصة أو مشاركة الرأي مع الوالدين

أسلوب القصة و�و من أ�م أساليب الت�شئة �جتماعيـة الـسليمة وذلـك ملـا للقـصة مـن  -
 tfباه تأثLن�شد r وخلقي �0 .فراد وخاصة .طفال إذا ما وضعت �0 قالب مشو �ÍÎقنف

أبـو (وdؤثر �0 العواطف والوجدان و�ذه آلية ت�شئة ناlÏة تؤqي أaل5ـا طيلـة حيـاة الفـرد 
 ).2004جاد، 

اسة   :رمشKلة الد

ضـة،  وتمثـل الدعامـة الرئTـسة امل5مـة 0ـ� تو ضة العمـود الفقـر للر وqش�ل معلمة الر جيـھ يو
ئـTس 0ـ�  ك .سـرة ¯ـش�ل  ضة نحـو تحقيـق م5ام5ـا الtuبوdـة و.خالقيـة؛ فاملعلمـة املتمكنـة qـشا رالر ر و

  .بناء القاعدة النفسية واملعرفية .ساسية للطفل

ة إعــــداد بــــرامج تر�وdــــة متمfــــeة لألطفــــال 0ــــ� مرحلــــة الطفولــــة ) 2006(أوÑــــÐÍ الزغ¶ــــ�  وربــــضر
dاض .طفال؛ ��د   .ف تنمية ��صيات .طفال بجوان�Òا ا�mتلفةراملبكرة،  وتوف�tfا �0 

dــاض .طفـــال تقــوم بــأدوار متعــددة،  تختلــف عـــن أدوار ) 2007(وأكــد العتي¶ــ�  رأن معلمــة 
؛ فإنھ يوaل إل��ا عملية �ستعداد الشامل للطفل،   اسية .خر ىسوا�ا من املعلمات �0 املراحل الد ر

ملـام بجميـع جوانــب الـتعلم والتعلــيم،  إال  ملــام ̀و أن قلـة مـن املعلمــات rعطـfن .�ميــة واملعرفـة ̀و
  . بتلك الكفايات التعليمية

ســـــان  اســـــة الر ووقـــــد توصـــــلت د ـــل واملعلمـــــة 0ـــــ� ) 2009(ر إ~ـــــ% وجـــــود أثـــــر للعالقـــــة بـــــfن الطفــ
ضة   .و�ستعداد �جتما©� �نفعا~� لطفل الر

dــاض .طفــال تقــوم بــدو إيجـاÓي فعــال،  وأ��ــا) 2009(وذكـر ونــاس  رأن   qــسا�م 0ــ� الت�ــشئة ر
  .�جتماعية لألطفال إ~% جانب .سرة

ا أساســيا 0ــ� اكLــساب الفــرد ) 2011(وأكــد الز�ــار وشــكر  أن الت�ــشئة �جتماعيــة تلعــب دو
ً ً

ر
جملـة مــن املعـايtf والقــيم و�تجا�ــات ال�ـ� تحفــل ��ــا ثقافـة ا�mتمــع،  حيــث إن ل�ـل مرحلــة ت�ــشئة 

  .ىخاصة ��ا تختلف عن .خر

اســـة يـــو@س وقـــد توصـــ ا لل�ـــtامج التعليميـــة و.@ـــشطة ا|lـــرة ) 2017(رلت د إ~ـــ% أن �نـــاك دو
ً
ر

dاض .طفال �0 الت�شئة �جتماعية   . رال�� تقام �0 

ضـة أثـرا 0ـ� الت�ـشئة �جتماعيـة للطفــل،   ضـة وال�ـtامج التعليميـة 0ـ� الر و�مـا أن ملعلمـة الر
ً

و و
dـ-وملا الحظتھ الباحثة   مـن مـدى تـأثر .طفـال بمعلمـ��م –اض .طفـال ر من خالل عمل5ا معلمة �0 

ق�0 حرaا�Àا وإيماءا�Àا وألفاظ5ا وسلوكيا�Àا وأخالقيا�Àا تأثtfا يفو تأثtf املقر�fن م½�م؛ فإن ذلك أثار 
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ـــال أ�ــــــــداف الت�ــــــــشئة  ـــــساب .طفـــــ ــــــة 0ــــــــ� إكـــ ضــ ــــــة دو املعلمــــــــات بالر ـــــو معرفــ ــــة نحـــ ــــام الباحثــــ ـ وا�تمــ ر
  .�جتماعية

اسة   :رأسئلة الد

̀جابة عن .سئلة ¨تيةيمكن تحديد اسة �0    :ر مش�لة الد

ضة ؟ -1  وما أ�داف الت�شئة �جتماعية ال�� ي�ب�� إكسا��ا ألطفال الر

ضة �0 إكساب .طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية؟ -2  وما واقع إس5ام معلمات الر

ضـة حـسب املتغfـtات  -3 ق ذات داللة إحصائية بـfن اسـتجابات معلمـات الر و�ل توجد فر و
jسھ -  املؤ�ل العل�� -التخصص :  (ة¨تي ر املستو الذي تقوم بتد   عدد سنوات -ى

 ؟ )ا|��tة

ضــــــة 0ــــــ� إكــــــساب .طفــــــال أ�ــــــداف الت�ــــــشئة  -4 وكيــــــف يمكــــــن تفعيــــــل إســــــ5ام معلمــــــات الر
 �جتماعية؟

اسة   :رأNداف الد

اسة q¨ �0ي  :رتتمثل أ�داف الد

ضةالتعرف ع&% أ�داف الت�شئة �جتماعية ال�� ي�ب�� إكسا�� -1  . وا ألطفال الر

ضة �0 إكساب .طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية -2  .وتوضيح إس5ام معلمات الر

ضــة حـــسب  -3 ̀حــصائية بـــfن اســتجابات معلمـــات الر ق ذات الداللـــة  والكــشف عـــن الفــر و
jـــسھ -  املؤ�ـــل العل�ـــ� -التخـــصص : ( املتغfـــtات ¨تيـــة ر  املـــستو الـــذي تقـــوم بتد   -ى

 ).عدد سنوات ا|��tة

ضـــة 0ـــ� إكـــساب .طفـــال أ�ــــداف تقـــديم -4 و تـــصو عـــن كيفيـــة تفعيـــل إســــ5ام معلمـــات الر ر
 .الت�شئة �جتماعية

اسة   :رأNمية الد

اسة q¨ �0ي   :رتتمثل أ�مية الد

أ�مية مرحلة الطفولة املبكرة ال�� qعد أساسا �0 ت�وdن ��صية الطفل - 1
ً

. 

صية الفـــرد 0ـــ� رأ�ميـــة الت�ـــشئة �جتماعيـــة 0ـــ� aو��ـــا تقـــوم بـــدو أساÖـــ�Í 0ـــ� qـــشكيل ��ـــ - 2
 .و�0 ت�وdن �تجا�ات �جتماعية لديھ, املستقبل

اســــة أوليـــاء .مـــو 0ــــ� معرفـــة مـــدى ا�تمــــام  - 3 رمـــن املـــأمو أن rـــستفيد مــــن نتـــائج �ـــذه الد ر ل
 .املعلمات بأطفال5م من الناحية �جتماعية



 إسهام معلمات الروضة في إكساب األطفال قيم التنشئة االجتماعية 
  القحطاني وفاء مريع علي / أ من منظور التربية اإلسالمية

 

 

148 

اســـة - 4 ة التعلـــيم مـــن نتـــائج �ـــذه الد ا رإفـــادة و ر ربتعـــرdف5م بالـــدو الـــذي تقـــوم بـــھ معلمـــات , ز
  .dاض .طفالر

اسة وأدواOPا   :رمنQR الد

اسة ع&% املنFG الوصفي املس�C الذي عرفھ العساف  ذلـك : "بأنـھ) �ــ1409(رqعتمد �ذه الد
النـوع مــن البحـوث الــذي يـتم بواســطتھ اسـتجواب جميــع أفـراد مجتمــع البحـث أو عينــة كبfـtة مــ½�م؛ 

جـــة وجود ســة مـــن حيـــث طبيع��ــا ود روذلــك ��ـــدف وصــف الظـــا�رة املدر ز�ــا فقـــط،  دو أن يتجـــاو و ن
اسة العالقة أو است�تاج .سباب مثال   ).179ص" (رذلك إ~% د

اســتھ مــن : "املــنFG الوصــفي بأنــھ) �ـــ1421(وعــرف ديوdــدي  رطرdقــة لوصــف املوضــوع املــراد د
قميــة مع�ـــtة  رخــالل من�Gيــة علميــة ´ــlيحة،  وتــصوdر النتــائج ال�ــ� يــتم التوصــل إل��ــا ع&ــ% أشــ�ال 

  ).193ص" (يمكن تفس�tfا

ـــا اســـــات املـــــlÙية بأ��ــ روعرفـــــت الد
َ
ِ
ّ ـــع معلومـــــات و�يانـــــات عـــــن ظـــــا�رة؛ للتعـــــرف عل��ـــــا: "ُ , جمــ

" وتحديد وضع5ا،  ومعرفة جوانب الضعف والقوة ف��ا؛ ملعرفة مدى ا|lاجة إ~% إجراء qغيtfات ف��ا
  ).193ص(

سـات و.@ــشطة ال�ــ� تقـوم ��ــا  معلمــات رلـذا  سLــستخدم الباحثـة �ــذا املــنFG 0ـ� تحليــل املما
ضة من أجل إكساب طال��ا أ�داف الت�شئة �جتماعية من خالل أداة �سLبانة ال�� qس��دف , والر

ضــــة 0ــــ� إكــــساب .طفــــال أ�ــــداف الت�ــــشئة �جتماعيــــة،  وذلــــك  والكــــشف عــــن إســــ5ام معلمــــات الر
ضات �0 مدينة خمTس مشيط   .وبتطبيق5ا ع&% عينة من معلمات الر

اسة   :رحدود الد

ضــــة أ�ــــداف : وعيةاTUـــدود املوضــــ - والوقــــوف ع&ــــ% واقــــع `ســــ5ام 0ــــ� إكــــساب أطفــــال الر
 .الت�شئة �جتماعية

ضة �0 مدينة خمTس مشيط:اTUدود الWشرVة -  .و معلمات الر

ضات .طفال �0 مدينة خمTس مشيط: اTUدود املKانية -   .ور

اســة : اTUــدود الزمانيــة - اÖـــ�Í ) �ســLبانة(ريقتــصر تطبيــق أداة �ــذه الد رع&ــ% الفــصل الد
  .م2020/�ـ1441لثا@ي من العام ا|�ام§� ا

اسة   :رمصطTIات الد

  :إس�ام -1

aــان إســ5امھ 0ــ� : »أســ5م«مــصدر ): س ه م(ِإســ5ام : "0ــ� م�Þمــھ أن) 2013(ذكــر أبــو العــزم 
  ).68ص" (مشاركتھ aان ل5ا نصTب وافر: العمل إيجابيا

ل إكـساب أطفــال ̀جــراءات و.سـاليب ال�ــ� تLبع5ـا املعلمــة مـن أجــ: واملقـصود باإلســ5ام �نـا
ضة أ�داف الت�شئة �جتماعية   .والر
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ضة -2   :ومعلمة الر

وف  ـــدالر ـــة بـــــأ��ن) م2008(ؤعـــــرف عبـــ ضـــ �ن : "ومعلمـــــات الر ر��ــــــصيات تر�وdـــــة تــــــم اختيــــــا
¯عنايـــة بالغـــة مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن املعـــايtf ا|�اصـــة بالـــسمات وا|�ـــصائص ا|�ـــسمية والعقليـــة 

dبا ت�امليـا 0ـ� aليـات و�جتماعيـة و�نفعاليـة املناسـبة مل5نـة تر�يـ ة الطفـل،  حيـث تلقـfن إعـدادا وتـد
ً ً ً

ر
سة ليات العمل الtuبو �0 مؤسسات تر�ية ما قبل املد رجامعية وعالية ليتولfن مسؤ ي   ).63ص" (و

ـــدر  ــــا) م2009(وقـــــد عـــــرف بــ ضـــــة بأ��ـ ــــة الtuبوdـــــة التعليميـــــة 0ـــــ� : " ومعلمـــــة الر عـــــصب العمليـ
ضة؛ فع&% عاتق5ا يقع العبء .ك�t �0 ت ضة،  ونجاح املعلمة �0 م5ن��ا �0 �ذه والر سالة الر وحقيق  ر

ـــداف5ا ـــق أ�ـــ ضـــــة 0ـــــ� تحقيــ ــــة امل5مـــــة والـــــصعبة وا|lرجـــــة مـــــن حيـــــاة الطفـــــل rعـــــد نجاحـــــا للر " واملرحلـ
  ).285ص(

ضــة بأ��ــا) م1998(وعــرف أيــضا ســالمة  معلمــة .طفــال الــصغار الــذين تuــtاوح : "ومعلمــة الر
�م بfن الرا¯عة والسادسة وdتم إعدا dاض .طفـال أو شـعب رأعما رد�ا �0 الوقت ا|lاضر a �0ليات 

ضات س ¯عد تخرج5ا qعليم الصغار �0 الر اسية،  تما Óع سنوات د والطفولة ب�ليات الtuبية ملدة أ ر ر " ر
  ).45ص(

ا    ضـة إجرائيـا بأ��ـ وعرفت معلمة الر
ً

�ـة لتتعامـل مـع .طفـال الـذين تuـtاوح : و رمعلمـة متخصـصة ومد
�م بـــfن dـــد�م بـــا|��tات املتنوعـــة لإلســـ5ام 0ـــ� عمليـــة نمـــو�م مـــن  ســـنوات،6-4رأعمـــا و  مـــن خـــالل تز

  .جميع ا|�وانب

  :الت�شئة �جتماعية -3

@ــشأ الــ�شء،  وال�ــشأة إحــداث الــ�Íçء : "لالت�ــشئة لغوdــا فيقــو) �ـــr)1412عــرف .صــف5ا@ي 
ٰ﴿ولقد علمتم ال�شأة �وa`﴾ : وتر�Tتھ،  وقولھ qعا~% َ َُ ْ ََّ َ ْ ُ ُْ َ

ِ
َ ْ ة الواقعة(َ @شأ فالن،  :  وdقال). 62 ¨ية :رسو

@شاء �و إيجاد ال�Íçء وتر�Tتھ   ).807ص" (والناèÍé يراد بھ الشباب،  ̀و

ــــراد: "ىوdـــــر علمـــــاء علـــــم الـــــنفس أن الت�ـــــشئة �جتماعيـــــة �ـــــ�  -العمليـــــة ال�ـــــ� rـــــستطيع .فـ
ـــــا ن اجتماعيــ ــــع،  ونظامـــــــھ -وامل�ـــــــشؤ ــــق متطلبـــــــات ا�mتمـــ ـــا وفـــ ا�Àم،  وتنظيم5ــــ ــــز ــــضا�ا كـــــــبح نـــ و بمقتـــ

�و سلوك5م مناقضا لسلوك .فراد غtf امل�شئfن اجتماعيـا،  والـذين تـؤدي �dجتما©� السائد،  و
ً

ن
̀ضرار باآلخرdن وÓسالمة ا�mتمع ا�Àم إ~%    ). 343،  ص1977حسن،  " (وأناني��م �0 إشباع نز

�ــران  عمليـة qعلــم وqعلــيم وتر�يــة،  تقــوم ع&ــ% : "الت�ــشئة �جتماعيــة بأ��ــا) م2000(زوعـرف 
التفاعـل �جتمـا©�،  و�Àــدف إ~ـ% إكـساب الفــرد سـلوaا ومعـايtf واتجا�ــات مناسـبة ألدوار اجتماعيــة 
معينة،  تمكنھ من مسايرة جماعتھ والتوافق �جتما©� مع5ـا،  وتكـسبھ الطـا¯ع �جتمـا©�،  وتTـسر 

  ).303ص" (لھ �ندماج �0 ا|lياة �جتماعية

العمليــة ال�ــ� عــن طرdق5ــا يكLــسب : "اعيــة بأ��ــاالت�ــشئة �جتم) �ـــ1418(وقــد عــرف الــسيد 
ـــــصية  ــــــــات وا|�ـــــــــصائص ال��ــــ ــــر التفكfـــــــــt،  والتوقعـ ـــــــدوافع وطـــــ ــــــيم والــ ـــــــات والقـــ قالطفـــــــــل �تجا�ــ

و�ذا التعرdـف �ـو ). 50ص" (�جتماعية ال�� ستمefه كفرد �0 ا�mتمع �0 املرحلة القادمة من نموه
عمليـة qعلـم : شئة �جتماعيـة إجرائيـا بأ��ـاما تت�ناه الباحثة �0 �ذا البحث حيـث qعـرف عمليـة الت�ـ



 إسهام معلمات الروضة في إكساب األطفال قيم التنشئة االجتماعية 
  القحطاني وفاء مريع علي / أ من منظور التربية اإلسالمية

 

 

150 

ـــن  ـــا©�؛ إلكــــساب الطفــــل ســــلوaا ومعــــايtf واتجا�ــــات تمكنــــھ مــ وqعلــــيم qعتمــــد ع&ــــ% التفاعــــل �جتمـ
  .التوافق �جتما©�،  وتTسر لھ �ندماج �0 ا|lياة �جتماعية

اسات السابقة   :رالد

تبـاط بموضـوع الت�ــشئ ة �جتماعيـة وجــدت رمـن خـالل البحــث 0ـ� أدبيـات البحــث ذات �
اســــات  اســـات عديـــدة 0ـــ� �ـــذا ا�mـــال وستقتـــصر الباحثـــة فيمـــا ي&ـــ� ع&ـــ% ¯عـــض مـــن الد رالباحثـــة د ر
ســـة،  مراعيـــة 0ـــ� ذلـــك  رالـــسابقة ال�ـــ� تناولـــت الت�ـــشئة �جتماعيـــة ومـــا يتعلـــق بمرحلـــة مـــا قبـــل املد

  : ترتي�Òا من .حدث إ~% .قدم

اســـــــة القر@ـــــــي ــــــدفت د ــــوح qعـــــــرف أســـــــاليب الت): 2021(ر�ـ ــــ� جنـــ ــــــا 0ـــ �ـ ر�ـــــــشئة .ســـــــرdة ودو
.حــداث،  واســتخدم البحــث مــنFG املــíÙ �جتمــا©�،  وطبـــق ع&ــ% عينــة مــن .حــداث الÌــeالء بـــدار 

0ـــــ� مدينــــــة جـــــدة والبــــــالغ عـــــدد�م ــــة  ــــLبانة أداة |�مــــــع ) 34(املالحظـ ـــدثا،  واســـــتخدم البحــــــث �سـ حـــ
ً

اســة أن أفـراد العينــة مـوافقfن أح يانــا ع&ـ% مــدى أسـلوب معاملــة رالبيانـات،  وقـد أســفرت نتـائج الد
ً

.ب لlÅـدث،  والــذي يؤكــد أن لألســاليب ال�ــ� rعامــل ��ـا .ب تــؤثر 0ــ� جنــوح ا|lــدث،  وكمــا أكــدت 
رنتائج البحث أن أسلوب معاملة .م لھ دو �0 جنوح .حداث،  وأيضا من ضمن النتائج أكد أغلب 

ن با|lـــب والرعايـــة و��تمـــام بـــدو .حـــداث وجـــود أســـلوب معاملـــھ إيجـــاÓي مـــن قبـــل .م بمعـــامل��م
،  وأسفرت )أسلوب ا|lب والتقبل(تفرقة بي½�م و�fن إخو�Àم وتف5م مشاaل5م و�موم5م واملتمثل �0 

ق ذات داللــة إحــصائية بـfن أعمــار أفــراد العينــة 0ــ�  ق،  عــن عـدم وجــود فــر والنتـائج املتعلقــة بــالفر و
اسة عند مستو داللة إحصاïي  ىمحاو أداة الد ر ق ذات داللة إحـصائية ،)0.05(ر و  وعدم وجود فر

اســة عنــد مــستو داللــة  ىبــfن املــستوdات التعليميــة ألفــراد العينــة لــTس ل5ــا تــأثtf 0ــ� محــاو أداة الد ر ر
̀خوة و.خوات �0 محاو أداة )0.05(إحصاïي  ق ذات داللة إحصائية بfن عدد  ر،  وعدم وجود فر و

اسة عنـد مـستو داللـة إحـصاïي  ىالد ق ذات داللـة إحـصائية بـfن وضـع،  وعـدم)0.05(ر  و وجـود فـر
اسة عند مستو داللة إحصاïي  أسرة ى.بوdن �0 محاو أداة الد ر ق ذات داللـة )0.05(ر و،  وجـود فـر

اســة عنـد مــستو داللـة إحــصاïي  التعليميـة إحـصائية بـfن ا|lالــة ىلــألب 0ـ� اlmـو .و ألداة الد رل ر
ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــfن)0.05( اســـة عنـــد و،  وعـــدم وجـــود فـــر ر عمـــل الوالـــد 0ـــ� محـــاو أداة الد ر

ق ذات داللة إحصائية بfن ا|lالة التعليمية لألم )0.05(ىمستو داللة إحصاïي  و،  وعدم وجود فر
ــــة إحـــــصاïي  اســـــة عنـــــد مـــــستو داللـ ى0ـــــ� محـــــاو أداة الد ر ق ذات داللـــــة )0.05(ر و،  وعـــــدم وجـــــود فـــــر

اســة عنـــد مـــس رإحــصائية بـــfن عمـــل الوالــدة 0ـــ� محـــاو أداة الد ،  وعـــدم )0.05(ىتو داللــة إحـــصاïي ر
ق ذات داللة إحصائية بfن مدى إيداع .حداث 0ـ� دار املالحظـة مـن قبـل 0ـ� محـاو أداة  روجود فر و

اسة عند مستو داللة إحصاïي  ىالد   ).0.05(ر

اسة قمرة  ال�� �دفت إ~% التعرف ع&% العالقة بfن استخدام وسائل التواصل ) 2019(رد
ــــا©� والت�ــــــشئة � ــــة لألبنـــــاء�جتمـ ــــنFG الوصـــــفي التحلي&ــــــ� مــــــن خــــــالل . جتماعيــ ــــتخدمت املــ وقــــــد اســ

ــــ%  ـــــل �جتمـــــــا©�  ) 240(اســــــLبانتfن تــــــم تطبيق5مــــــا ع&ــ أســـــــرة،  اســــــLبانة الســــــتخدام وســــــائل التواصـ
اسـة. واسLبانة الت�شئة �جتماعية لألبناء تباطيـة عكـسية : روaـان مـن أ�ـم نتـائج الد روجـود عالقـة ا

ىالعوامـل املـؤثرة ع&ـ% الت�ـشئة �جتماعيـة لألبنـاء املـستو التعلي�ـ� الـالم بfن �سLبانتfن،  وأن من 
   %.67.9،  ثم وظيفة .ب ب�سبة  % 73.2ى،  ثم املستو التعلي�� لألب ب�سبة  %80.5ب�سبة 

اســـــة عوjـــــشة ونTبـــــوش ـــا ) 2019(ركمـــــا �ـــــدفت د ـــ% مـــــدى تـــــأثtf تكنولوجيــ إ~ـــــ% التعـــــرف ع&ــ
ة لطفل دو السادسة نظرا إ~% أ�ميـة �ـذه الفuـtة 0ـ� qـشكيل الشاشة �0 عملية الت�شئة �جتماعي

ً
ن
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ــــفي . ��ـــــصTتھ،  و�نـــــاء �وdتـــــھ الثقافيـــــة واندماجـــــھ �جتمـــــا©� ـــنFG الوصـ اســـــة املــ رواســـــتخدمت الد
اسة إ~ـ%. التحلي&�،  ع&% عينة من أم5ات ا|�زائر العاصمة أن معظـم .م5ـات يuـtكن : روتوصلت الد

ىدة تفـــو بكثfـــt مـــا أوÑـــÐÍ بـــھ ا|��ـــtاء ع&ـــ% املـــستو العـــال�� أطفـــال5ن عرضـــة ل5ـــذه التكنولوجيـــا ملـــ ق
اســـة وجـــود عالقـــة بـــfن مـــدة qعـــرض .طفـــال  ر¯ـــس�ب qعـــدد م5ـــام5ن اليوميـــة،  وقـــد بي�ـــت نتـــائج الد

وجود عالقة بـfن و©ـ� .م بمخـاطر تكنولوجيـا الـشاشة،  : لتكنولوجيا الشاشة وÓعض العوامل مثل
ظيفة .م،  وتوصلت النتائج أيـضا إ~ـ% وجـود عالقـة بـfن متغfـt ىاملستو التعلي�� لألم،  سن .م،  و

ً

عــدد .طفـــال ومــدة اســـتخدام5م لتكنولوجيــا الـــشاشة،  وأن qعــرض .طفـــال لتكنولوجيــا الـــشاشة 
ســ��م : ترتــب عنــھ العديــد مــن ¨ثــار الــسلبية مثــل رالتقليــد .ع�ــÐ ل5ــؤالء .طفــال ملــا شــا�دوه،  مما

  .نادأفعال العنف،  التمرد والع

اســة ســامية ف5ــدفت إ~ــ% التعــرف ع&ــ% مــدى تــأثtf الت�ــشئة �جتماعيــة ع&ــ% ) 2018(رأمــا د
اســة الوصــفية التحليليــة أن الت�ــشئة �جتماعيــة �ــ� عمليــة . الطفــل روaــان مــن أ�ــم نتــائج �ــذه الد

مستمرة ال تتوقف عند مرحلـة طفولـة الفـرد ،  وإنمـا qـستمر طـوال حياتـھ منـذ مـيالده وح�ـÐ وفاتـھ،  
اتـھ ودوافعـھ واتجا�اتـھ بحيـث تتفـق مـع ثقافـة ا�mتمـع وdـتم و رتLش�ل من خالل5ا معايtf الفـرد وم5ا

عــــن طرdق5ــــا تر�يــــة وإعــــداد الطفــــل ل�ــــي يــــصبح عــــضوا صــــا|lا 0ــــ� ا�mتمــــع،  وdكLــــسب ا|�ــــصائص 
ق.ساسية �0 مجتمعھ وطر التفكtf،  وqسا�م �0 ذلك العديد من املؤسسات �جتماعية ا�mتلفة 

ر وجــــود عمليــــة للتنظـــيم والت�ــــسيق بــــfن توج5ــــات aــــل مــــن املؤســــسات ،  و يلـــذلك فإنــــھ مــــن الــــضر و
املعنية بالت�شئة �جتماعيـة ح�ـÐ ي�ـشأ الطفـل ¯عيـدا عـن القلـق والتـوتر و�نفـصال بـfن مـا يتعلمـھ 
سـة ومـا يتعلمــھ مـن خـالل جماعـة الرفــاق ،  ومـا ي�ـث إليـھ مــن  روjعرفـھ 0ـ� .سـرة ومـا يتعلمــھ 0ـ� املد

̀عالمخ  . الل وسائل 

اســة ��fــtة وأمينــة  ضــة مــن أ�ميــة 0ــ� حيــاة الطفــل ) 2017(رو�ــدفت د وإ~ــ% إظ5ــار مــا للر
�ا تن�ـ� اجتماعيـة الطفـل وaـان . رمن خالل برامج5ا الtuبوdة،  و��تمام بال�شاطات الtuبوdة باعتبا

ا 0ـــ� توجيـــھ اســـة الوصـــفية التحليليـــة أن للمر�يـــات دو مـــن أ�ـــم نتـــائج �ـــذه الد
ً
ر  وضـــبط ســـلوكيات ر

ات واســتعدادات �ائلــة  روتــصرفات الطفــل وذلــك ألن الطفــل 0ــ� �ــذه املرحلــة مــن حياتــھ يتمتــع بقــد
تحتاج ألن تصقل وتوجھ،  ولذلك فأي خطأ يرتكب �0 ت�شئة الطفل �0 �ذه املرحلة سوف تنعكس 

ُ ُ

dـو�ه ع&ـ% الطفـل وا�mتمـع 0ـ� املـستقبل،  كمـا أظ5ـرت النتـائج أن ا|��ـtة والت ن للمر�يـات يمـثالن رآثـا
العامل .سا�ÍÖ لفاعلية ال�tنامج ع&% اختالف أ�دافھ وطرقھ،  وأن .@شطة و.ساليب تقدم مـن 
أجــل إشـــباع حاجـــات الطفــل وتحقيـــق .�ـــداف امل�ــشودة،  حيـــث تنجـــز �ــذه .@ـــشطة املتمثلـــة 0ـــ� 

ـــيقى ف الطفــــل بقيــــادة مــــن طــــر.. القــــصص،  .شــــغال اليدوdــــة،  .لعــــاب الtuبوdــــة،  الرســــم،  املوسـ
اتــــھ  ،  وأي )العقليـــة و�جتماعيــــة وا|�ــــسدية(راملر�يـــة؛ ف5ــــذه .@ـــشطة تمكنــــھ مـــن تنميــــة جميـــع قد

ح �نتقام   . وحرمان �0 �ذه املرحلة يؤدي ا~% ا|�نوح �جتما©� وتنمية ر

ثــة  اســة باصــرة و�احا رأمــا د dــاض أطفــال ) 2015(ر رف5ــدفت إ~ــ% التعــرف ع&ــ% دو مر�يــات  ر
اسـة ). `يمانية،  .خالقيـة،  الثقافيـة،  �جتماعيـة(  �0 تنمية القيم مدينة املكال رواسـتخدمت الد

اسـة  dـاض .طفـال 0ـ� 50راملنFG الوصفي،  وتم تطبيـق اسـLبانة ع&ـ% عينـة الد ر معلمـة مـن معلمـات 
ت أع&% متوسط حساÓي : وقد توصلت إ~% عدة نتائج،  م½�ا. املكال ̀يمانية حا ،  �0 )4,72(زأن القيم 

ق،  أمـا الطــر ال�ـ� مــن خالل5ـا تن�ــÐ )4,15(حـfن حـصلت القــيم الثقافيـة ع&ــ% أد@ـى متوســط حـساÓي 
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ت طرdقـــة اللعـــب أع&ـــ% متوســـط حـــساÓي  ،  وطرdقـــة مـــسرح العـــراïس )4,74(زاملر�يــة القـــيم فقـــد حـــا
  ).  3,5(أد@ى متوسط حساÓي 

اسـة  م الtuبيـة تحـسfن جلـسات القـصص لـدع ،  (Keup & Mulote, 2014)رو�ـدفت د
dـــاض .طفـــال وذلـــك مـــن خـــالل جلـــسات مناقـــشة إلعطـــاء فرصـــة لألطفـــال للتفكfـــt . ر.خالقيـــة 0ـــ� 

مال�üم اء مع  زوتبادل ¨ اسة مـن مجموعـة مـن . ر �م 10 إ~ـ% 6روت�ونت عينة الد ر أطفـال تuـtاوح أعمـا
اسـة  dــاض .طفـال بمدينــة aـام¶�،   وتوصــلت الد رمـا بـfن خمــس إ~ـ% ســت سـنوات 0ــ� إحـدى  إ~ــ% أن ر

 tــــfعــــد .داة الفعالــــة للتنميــــة .خالقيــــة،   ومــــن خــــالل إعطــــاء الفرصــــة لألطفــــال للتفكq القــــصص
اسـة أن .طفـال اسـتطاعوا تــذكر املـآز .خالقيـة 0ـ� القــصة  مال�üـم أظ5ــرت الد اء مـع  قوتبـادل ¨ ر ز ر

 .¯عد عدة أسابيع

س  اسـة ا|�ـر ووسـعت د  .سـرdة ئةالت�ـش أسـاليب بـfن العالقـة عـن للكـشف): 2013(ر
حمـص،  وت�ونـت  محافظـة 0ـ� (.دÓي-العل��) يالثانو الثا@ي الصف طلبة العدوا@ي لدى والسلوك

اسـة طالبـا ( 310 ) مـن رعينـة الد
ً

وطالبـة 
ً

 حمـص مـن محافظـة 0ـ� يالثـانو الثـا@ي الـصف طلبـة مـن 
̀نـاث رالـذaو  �ـشئةالت أسـاليب مقيـاس: الباحثـة  اسـتخدمت.و.دÓـي العل�ـ� الفـرعfن ومـن و

 أكþـt �ـو �سـتقالل أسـلوب أن النتـائج أظ5ـرت العـدوا@ي،  وقـد للـسلوك باظـة ومقيـاس .سـرdة، 
جـة وaانـت أفـراد العينـة،  نظـر وج5ـة مـن سـيادة .شـ�ال  أكþـt �ـ� املـنخفض العـدوا@ي الـسلوك رد

ا،  و�ي�ت انLشا
ً
 كمـا العدوا@ي،   والسلوك)الرفض-التقبل( أسلوب بfن دالة عكسية وجود عالقة ر
تباطيـة وجـدت  ، ) الLـسلط-الديمقراطيـة(و )التقييـد -�سـتقالل(بـfن  دالـة غfـt سـالبة رعالقـة ا

جـود العـدوا@ي،  والـسلوك )`�مـال -ا|lمايـة الزائـدة(و ق وو أسـلوب  0ـ� و.دÓـي العل�ـ� بـfن وفـر
جود العل��،  لصا|í ،  وذلك)الرفض -التقبل( ق وو نـاث رالـذaو بـfن وفـر  عـدوا@يالـسلوك ال 0ـ� ̀و

í|لـصا  ، ق تظ5ـر ولـم رالـذaو نـاث رالـذaو بـfن وفـر  aـان ولكـن الت�ـشئة الوالديـة،  أسـاليب 0ـ� ̀و
ق �ناك   .العل�� لصا|í طالب العدوا@ي السلوك �0 و.دÓي العل�� بfن وفر

اسـة   برنـامج قـائم ع&ـ% -تـأثtf القـصة: "¯عنـوان ،  )(Rahiem& Rahim, 2012روجـاءت د
dــاض .طفــالتنميــة القــيم .خالقيــة dـــاض "ر 0ــ�  ر،   �ــدفت التعــرف ع&ــ% بيــان  كيــف يمكــن ملعل�ــ� 

اســـة مــن . .طفــال أن يقــدموا الtuبيـــة .خالقيــة بواســـطة القــصص ضـــة ) 20(روت�ونـــت عينــة الد ور
اســة إ~ــ% أن عــددا قلــيال مــن معل�ــ� . إسـالمية أ�ليــة 0ــ� جنــوب تــا@غtfا@غ 0ــ� إندونTــسيا وتوصـلت الد

ً ً ر
ــــصص للtuبيــــــة .خالقيــــــةرdــــــاض .طفــــــال rــــــستخدم اســــــة كــــــذلك أن . نو أســــــلوب القــ روأظ5ــــــرت الد

�ط5ــا بحيـــا�Àم  راملعلمــfن يواج5ــو تحــديا 0ـــ� استكــشاف محتــو القــصص ومـــساعدة .طفــال ع&ــ%  ى ًن

  .اليومية

ــــاس ـــة ونــ اســـ ــــال 0ــــــ� الت�ــــــشئة ) 2009(رأمــــــا د dــــــاض .طفــ ــــ% دو  رف5ــــــدفت إ~ــــــ% التعــــــرف ع&ــ ر
dــاض .طفــال واستقــصاء �جتماعيـة للطفــل وتلبيــة حاجاتــھ الtuبوdــة ر مــن خـالل معاينــة ومالحظــة 

اء aل من .ولياء واملر�يات Lبانة طبقـت ع&ـ% . رآ اسـة املـنFG الوصـفي مـن خـالل اسـ رواسـتخدمت الد
ضـات 0ـ� واليـة باتنـة) 5(مر�ية �0) 26(و~� أمر و) 124( اسـة إ~ـ%. ور dـاض .طفـال : روتوصـلت الد رأن 

  . س�يا �0 الت�شئة �جتماعية لألطفال إ~% جانب .سرةرتقوم بدو إيجاÓي وفعال،  وqسا�م @

اســة �ــدفت إ~ــ% استقــصاء أثــر الت�ــشئة ) .2005Almajali, H(وقــام ا�mــا~�  ر،  بــإجراء د
اسـة مـن  ̀بدا©� لدى طلبة الصف التاسع،  وقد ت�ونت عينـة الد  tfة والتفكdطالبـة ) 309(ر.سر

�م بطرdقــة عــشوائ. طالبــا) 228(و رتــم اختيــا ات العر�يــة،  ّ ̀مــا ̀عداديــة 0ــ�  س املرحلــة  رية مــن مــدا ر
ـــر ومقيـــــاس  تــ ا@س ومقيـــــاس مركـــــز الــــضبط لر ̀بـــــدا©� لتــــو  tـــــfوواســــتخدم الباحـــــث مقيــــاس التفك ر
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اسة،  وأظ5رت النتائج أن الطلبة .كtþ إبداعا aانوا من ذو الضبط  يالت�شئة .سرdة aأدوات للد
ً

ر
تبـــاط دالــــة بـــfن نمــــط الـــداخ&� وغـــالبي��م @ــــشأوا 0ـــ� أســــر ديمق رراطيـــة،  0ــــ� حـــfن aانـــت معــــامالت �

�Ç مـن ج5ـة و�ـfن تـد@ي مـستو التفكfـt �بت�ـار لـدى  يالت�ـشئة املLـسلط و�ـfن مركـز الـضبط ا|�ـا ى ر
  .ىالطلبة من ا|�5ة .خر

اســـــات الـــــسابقة 0ـــــ�  ــــة تتفـــــق مـــــع الد اســـــة ا|lاليـ ــــfن أن الد ـــتعراض مـــــا ســـــبق،  يLبـ رو�اســ ر
 �جتماعية وتوضيح أثر ¯عض املتغtfات عل��ا،  وكذلك �0 اتباع أغلب تأكيد�ا ع&% أ�مية الت�شئة

اسـات للمـنFG الوصـفي اسـات الـسابقة 0ـ� أ��ـا تبحــث . رالد اسـة ا|lاليـة تختلــف عـن الد رإال أن الد ر
ضـــــة 0ــــ� إكـــــساب .طفـــــال أ�ــــداف الت�ـــــشئة �جتماعيــــة ـــن إســـــ5ام معلمــــات الر وعمومـــــا،  فقـــــد . وعـ

اســة ا|lاليــة مـن ة املــش�لة ا|lاليـة،  ومعرفــة أثــر ¯عــض راسـتفادت الد اســات الــسابقة 0ـ� بلــو ر الد ر
  . املتغtfات ع&% الت�شئة �جتماعية

  :ي&طار النظر

̀طار النظر العناصر  اسة،  يLناو  تباط بموضوع الد يمن خالل استقراء أدبيات البحث ذات � ل ر ر

  :¨تية

أوال
ً

 : أNداف الت�شئة �جتماعية للطفل: 

  ):57،  ص1996إبرا�يم، (جتماعية شكالن أساسيان �ما للت�شئة �

ـــة املقــــــصودة  - أ ـــية �ــــــ� :  الت�ـــــشئة �جتماعيــ ــــسات وظيف��ــــــا .ساســ و�ـــــ� ال�ــــــ� تـــــتم 0ــــــ� مؤسـ
الت�شئة وم5م��ا نقل النظام الثقا�0 و@سق املعايtf والقـيم و�ـذا الـنمط يـتم خاصـة 

سة   .ر�0 .سرة واملد

ـــن خــــالل املؤســـــسات املــــسا�مة 0ـــــ� عمليـــــة وتــــتم: الت�ــــشئة �جتماعيـــــة غfــــt املقـــــصودة  - ب  مــ
̀عالم من إذاعة وتلفزdو ومسرح سائل  نالت�شئة �جتماعية aاملساجد و  . و

ا  ــ ومـــع اخـــتالف أشـــ�ال الت�ـــشئة �جتماعيـــة فإ��ـــا تـــتم ع&ـــ% مراحـــل؛ إذ إن `@ـــسان يولـــد aائنـ
اصر عضوdة،  ومن نعضوdا،  أي ي�و مخلوقا ¯شرdا يأaل وjشرب،  وLdنفس وdخرج،  و�ذه aل5ا عن

ثــــم يبــــدأ 0ــــ� �نتقــــال مــــن �ــــذه ا|lالــــة إ~ــــ% ا|lالــــة �جتماعيــــة؛ أي يبــــدأ بــــالتطبع بطبــــاع ا|�ماعــــة 
تباط اجتما©� لھ،  وقد قسم  راlmيطة بھ،  و�نا يبدأ مع أمھ ال�� ترضعھ وqعت�y بھ فيعد �ذا أو ا ل

ن،  يالشناو (علماء �جتماع مراحل الت�شئة �جتماعية إ~% ما يأqي    ):47-45م،  2001ووآخر

نوت�ـــو �ـــذه املرحلـــة 0ـــ� بدايـــة حيـــاة الطفـــل،  أي منـــذ والدتـــھ : �ســـتجابة اTUـــسية: املرحلـــة �وaـــ`
فLشمل عالقاتھ بأمھ وأسرتھ و0ـ� �ـذه البTئـة تبـدأ أو~ـ% خطـوات الت�ـشئة �جتماعيـة فيتعـرف ع&ـ% 

إلحـساس �جتمـا©� نحـو والـده ومـن أمھ ال�� qستجيب إلحساسھ بإطعامھ والعنايـة بـھ،  ثـم يبـدأ با
جـــة .و~ـــ% لل�ـــشر كمـــا qعتمـــد ع&ـــ%  رحولــھ،  أي إ��ـــا عمليـــة حـــسية qعتمـــد ع&ـــ% الغرdـــزة ال�ــشرdة بالد

  .ا|lواس ا|�مس لل�شر

ســـة الفعليــة: املرحلــة الثانيـــة و�ـــ� املرحلـــة ال�ـــ� تبــدأ ¯عـــد معرفـــة جميــع aافـــة أفـــراد العائلـــة : راملما
 وقـــيم5م وأســـلوب حيـــا�Àم،  فيبـــدأ بـــالتكيف مـــع العائلـــة وطرdقـــة والتعامـــل مع5ـــم ومعرفـــة طبـــاع5م
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سـة حياتـھ �جتماعيـة 0ــ�  رعTـش5ا،  وqعت�ـt �ـذه املرحلـة مـن املراحـل امل5مــة،  إذ إن الطفـل يبـدأ مما
سـتھ �جتماعيـة ال�ـ� qعتمـد 0ـ� مجمل5ـا ع&ـ%  ه �جتما©� وتت¿í مما رعائلتھ و�fن أقرانھ وdظ5ر دو ر

dيعابھ وLاتھ واس ه �0 جماعتھ الصغtfة والعائلةرقد   .رصبح لھ مركز اجتما©� معfن يمليھ عليھ دو

و�ـــ� املرحلـــة ال�ـــ� ينطلـــق ف��ـــا الفـــرد إ~ـــ% ا�mتمـــع .ك�ـــt ففـــي : �نـــدماج والتمثـــل: املرحلـــة الثالثـــة
فـاق اللعـب،  ثـم العمــل،  وعنـدما يـصل إ~ـ% �ـذه املرحلـة يتطبـع بطبــاع  سـة،  ثـم  رالبدايـة ت�ـو املد ر ن

�ـا بمـا يليــق ��ـا أو rعــدل مـا يحتــاج ا|�ماعـ س ثقافتــھ ¯عـد أن rعرف5ــا جيـدا،  و �ــضم5ا وdفر زة وdمـا ر
نإ~ـ% qعــديل 0ــ� عناصــر�ا،  ومــن ثــم rعطــي لآلخـرdن،  وdت�ــو لديــھ مــا rــس�Ð بالــذات �جتماعيــة ال�ــ�  ّ

�ا مو مزا من  زتثمر ت�شئة اجتماعية،  وdندمج مع ا|�ماعة وdصبح  ر  .                    ر

ع qعــدد أشــ�ال ومراحـل الت�ــشئة �جتماعيــة؛ فºــ� عمليـة معقــدة مLــشعبة .�ــداف،  ومـ
لqس��دف م5اما كثtfة وتحاو بمختلف الوسائل تحقيق ما تصبو إليھ،  وdرجع ذلـك إ~ـ% أ�ميـة تلـك  َّ

�ا الكبtf �0 خلق مجتمع خال من �نحرافـات ا|�لقيـة ولعمليـة الت�ـشئة �جتماعيـة . رالعملية ودو
شــد،  شـــيخوخة(إكــساب .فــراد 0ــ� مختلـــف مراحــل نمــو�م  : م �ــو�ــدف عــا ) رطفولــة،  مرا�قــة،  

أســاليب ســلوكية معينــة،  تتفـــق مــع معــايtf ا|�ماعـــة وقــيم ا�mتمــع،  ح�ـــÐ يتحقــق ل5ــؤالء التفاعـــل 
وdتحقق �ذا ال5دف العام من خالل . نوالتوافق �0 ا|lياة �جتماعية �0 ا�mتمع الذي rعTشو فيھ

) �41ـــــ،  ص1435ا|�ــــدعا@ي، ) (25-22م، ص ص 2017إبــــرا�يم،  (ن .�ــــداف،  م½�ـــا مجموعـــة مــــ
  ): 164م،  ص1990النقيب،  ) (60م،  ص2000الشر�ي�y وصادق، (

دعم وتأصيل القيم الدي�ية �0 ذات الطفل مثل سالمة العقيـدة وإقامـة الـشعائر والـدعوة إ~ـ%  .1
ف والن�º عن املنكر وحب الدي  .ن والوالء لھوهللا و.مر باملعر

لت�ـوdن ال��ـصية `@ــسانية،  حيـث يـتم تحوdــل الطفـل مــن aـائن بيولـو�Ç متمركــز حـو ذاتــھ  .2
ة ع&ـ%  رإ~% aائن قادر ع&% التفاعل مـن خـالل احت�اكـھ بـاآلخرdن،  بمعyـÐ إعـداد فـرد لديـھ القـد

 .التفاعل �جتما©� ا|lقيقي مع aل من البTئة الطبيعية و�جتماعية

نادر مـــستقبال ع&ـــ% حـــل املـــشكالت ح�ــÐ ي�ـــو نافعـــا لنفـــسھ وفـــردا إيجابيـــا 0ـــ� ت�ــوdن الفـــرد القـــ .3
ه د�ا رمجتمعھ وjعمل ع&% تطوdره وا  .ز

qشكيل سلوك الطفل وضبطھ وتوج��ھ مـن خـالل إكـساب الطفـل للقـيم واملعـايtf �جتماعيـة  .4
̀خـاء،  وتحمـل املـ: `يجابيـة مثـل ُّ�سـتقالل وا|lرdـة والتعـاو وت�ـوdن الـصداقات و لية،  ن وسؤ

ـــ� يت�نا�ــــا ا�mتمــــع،   ـــل القــــيم واملعــــايtf ال�ـ وأســــاليب التعامــــل والتفكfــــt ا�mتمعــــة،  بحيــــث يمثـ
َوتصبح قيما ومعايtf خاصة بھ،  وdؤدي سلوكھ بأساليب تLسق مع5ا،  بما يحقق لھ املزdد من 

 .التوافق النف�ÍÎ والتكيف �جتما©�

ــــة و�ـــــ� ال�ـــــ� ي .5 ـــال .دوار �جتماعيـ ـــيم .طفــ ــــسن qعلــ ســـــ5ا .فـــــراد وا|�ماعـــــات بـــــاختالف الــ رما
 tfتمـــع وفقــــا للنظـــام الثقـــا�0 الــــسائد،  وإكـــسابھ @ــــسقا مـــن املعــــاي�mوا|�ـــ�س وامل5نـــة وثقافــــة ا

 ..خالقية ال�� تنظم العالقات بfن الفرد وأعضاء ا|�ماعة

ب نت�ـــوdن  املفـــا�يم والقـــيم .خالقيـــة .ساســـية لـــدى الطفـــل aالـــصدق و.مانـــة والتعـــاو وحـــ .6
̈خــرdن،  وا|lرdــة و�ســتقالل و�عuــeاز بــالنفس واحuــtام الكبfــt والتأكيــد ع&ــ% مف5ــوم الــذات 
ن`يجـــاÓي،  وغـــرس القـــيم الدي�يـــة وتنمي��ـــا لت�ـــو 0ـــ� الطفـــل الـــضمtf الCـــ�،  وأفـــضل أســـلوب 
إلقامـــة @ــــسق الــــضمtf 0ــــ� ذات الطفـــل أن ي�ــــو .بــــوان قــــدوة ألبنا�üمـــا بــــأال يــــأqي أحــــد�ما أو 

َّ
ن

داب �جتماعيةكال�  .ما بنمط سلوaي مخالف للقيم الدي�ية ̈و
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ــــن املـــــــشكالت  .7 ـــة خاليــــــة مـــ ـــــ� بTئــــ ــــل والعـــــــTش 0ـ ـــــ�ÍÎ للطفـــ ــــص�C والنـــــــ¿F النفـ تحقيــــــق .مـــــــن الــ
و�ضـــطرابات النفـــسية،  وت�ـــوdن طفـــل ســـليم ا|�ـــسم والعقـــل؛ ممـــا rـــس5م 0ـــ� ت�ـــوdن مـــواطن 

ن بـــد أن ت�ــو .ســـرة ســـليمة ولتحقيـــق النــ¿F النفـــ�ÍÎ،  ال. ســليم الب�يـــة ا|�ــسمية والنفـــسية
نمتمتعة بالlة النفسية،  وأن ت�و العالقات السائدة بfن �ذه العناصر مeuنـة سـليمة وإال 
qعtþ الطفل �0 نموه النف�ÍÎ،  والواقع أن .سـرة تـن�í 0ـ� تحقيـق النـ¿F النفـ�ÍÎ للطفـل إذا 

اك5مــا ا|lقيقــي: مــا ن�lــت 0ــ� تــوفtf العناصــر التاليــة  0ــ� معاملــة الطفــل،  رتف5ــم الوالــدين وإد
ع��مــا بحاجــات الطفــل الــسي�ولوجية والعاطفيــة املرتبطــة بنمــوه،  وتطــو  اك الوالـدين و روإد و ر
ــــل  ــــدين لرغبـــــات الطفـ اك الوالـ ــــسھ وعـــــن عالقتـــــھ ¯غfـــــtه مـــــن النـــــاس،  وإد رنمـــــو فكرتـــــھ عـــــن نفـ

اء سلوكھ وال�� قد �Þrز عن التعبtf ع½�ا رودوافعھ ال�� ت�و و  .ن

ات .8 ات .ساسـية رإكساب الطفل امل5ا ر .ساسـية باالشـtuاك 0ـ� ال�ـشاط ا|�مـا©�،  وqعلـم امل5ـا
ه،  مـا  dة،  والتعاو مع أعضائھ،  و�شtuاك 0ـ� نـوا�� ال�ـشاط ا�mتلفـة وqعليمـھ أدوا رالضر نر و
نلھ وما عليھ،  وطرdقة الت�سيق بي½�ما و�fن تصرفاتھ �0 مختلف املواقف،  وqعليمھ كيف ي�و 

�mعضوا نافعا �0 ا
ً ً

 .تمع وتقوdم وضبط سلوكھ

إكـــساب الطفـــل ��ـــصية 0ـــ� ا�mتمـــع حيـــث تمكنـــھ الت�ـــشئة �جتماعيـــة الـــسليمة مـــن ت�ـــوdن  .9
ً

ـــ% الت�بـــــــؤ  ة ع&ـــ لية �جتماعيــــــة والقــــــد ̀حـــــــساس باملــــــسؤ ـــــا©� الــــــذي يتــــــضمن  ـــــلوكھ �جتمـ رسـ و
̈خرdن  .باستجابات 

مــع مــن خــالل عمليــة حيــث يقــوم ا�mت: qـ��يع وتقوdــة ¯عــض .نمــاط الــسلوكية املرغــوب ف��ــا .10
رالت�شئة �جتماعية بدو م5م ��q �0يع وتقوdـة ¯عـض .نمـاط الـسلوكية املرغـوب ف��ـا وال�ـ� 
 tـــfحـــبط أنماطـــا أخـــر مـــن الـــسلوك غdن يقـــاوم وfتھ،  0ـــ� حـــ ىتتوافـــق مـــع قـــيم ا�mتمـــع وحـــضا

ً
ر

 .املرغوب فيھ

ل��ــ��Í،  و�نــا إكــساب الطفــل العناصــر الثقافيــة ل�Åماعــة وال�ــ� تــصبح جــزءا مــن ت�وdنــھ ا .11
ــــة تمثــــــل الفـــــرد لألنمــــــاط الثقافيــــــة،   جــ ــــاط ال��ــــــصية،  ع&ــــــ% أســـــاس د ريظ5ـــــر التبــــــاين 0ــــــ� أنمـ

ق الفردية و�جتماعية   .وباإلضافة إ~% الفر

̀ســــراف وحـــسن تـــدبtf املــــال،   .12 مـــساعدة الطفـــل ع&ــــ% اكLـــساب القـــيم �قتــــصادية مثـــل عـــدم 
̀نفاق �0 س�يل هللا  .ومساعدة اlmتاجfن واملساكfن و

̈خـر  .13 ت�وdن القيم السياسية لدى الطفـل مثـل الـوالء و�نتمـاء للـوطن وحبـھ،  واحuـtام الـرأي 
�yاث الوطtuفاظ ع&% الl|و.خذ برأي .غلبية وا. 

qعديل وصقل الذaاء لدى الطفل وذلك باتباع .سلوب العل�� �0 معاملة الطفل وت�ش�تھ من  .14
  . بدء حياتھ

  . سب الطفل عادات مجتمعيھ وقيمھ وتقاليدهفيكL: التعلم �جتما©� للطفل .15

ـــ% عنــــــد الطفـــــل .16 ـــا .ع&ـــ ــــوdن .نــــــا و.نــ ــــt عمليــــــة ت�ـــــوdن .نــــــا مــــــن أ�ـــــم نتــــــائج الت�ــــــشئة : ت�ـ qعت�ــ
 .�جتماعية،  وjشتق الطفل .نا .ع&% سماعيا من أوامر .ب ونوا�يھ
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.طفال مواج5ة وذلك ألن الت�شئة الlيحة ترا©� تجنTب : التحكم �0 العدوان عند الطفل .17
املثfـــtات ال�ــــ� تـــؤدي إ~ــــ% العـــدوان وتج�ــــt ا�mـــارج ع&ــــ% تفرjـــغ الــــ�lنات العدوانيـــة أو البــــدائل 

 .التنفTسية

ت�تºــــ� الت�ـــــشئة �جتماعيــــة لألطفــــال بــــأن qعلم5ــــم كيـــــف : qعلــــم .طفــــال لــــألدوار �جتماعيــــة .18
 ..).ر دو .خ–ر دو التلميذ –ردو �بن (نrسل�و بما يتفق مع أدوار اجتماعية معينة 

تصل الت�شئة �جتماعية بإيجاد ضوابط تأqي من داخل الطفل : qعلم الطفل ضبط السلوك .19
،  ضــبط الب�ــاء والــصراخ،  اكLــساب : توج5ــھ إ~ــ% الــسلوك املتقبــل 0ــ� بي�تــھ مثــل لضــبط التبــو

  ..¨داب العامة ومبادئ �ذه ¨داب

شده،  rس§% ألن ي�و ع&ـ% إن الفرد خالل مراحل نموه من طف: qعلم الطفل التعلق .20 نولتھ إ~%  ر
مقر�ــة مــن ¯عـــض .فــراد،  وdنفــصل أيـــضا عــن آخـــرdن أو ي�تعــد عــ½�م،  و�ـــذلك تتخــذ ت�ـــش�تھ 

 .وج��5ا السوdة

خـــالل عمليـــة الت�ـــشئة يتغfـــt ســـلوك الطفـــل ليLـــسق وdقuـــtب مـــن : التوافـــق �جتمـــا©� للطفـــل .21
ب الطفولــة املتــأخرة إ~ــ% توافــق ســياق ا|�ماعــة ال�ــ� rعــTش مع5ــا أو وســط5ا،  وdــصل .مــر قــر

 .اجتما©� إذا aانت الت�شئة قد اتخذت وج��5ا الlيحة

 .qعمل الت�شئة السوdة ع&% إكساب الفرد ثقافة من سبقھ: نقل ثقافة .جيال .22

تــصل الت�ــشئة �جتماعيــة باألطفــال إ~ــ% عــدم غلبــة ¯عــض ا|lاجــات : الــسمو بحاجــات الطفــل .23
 . ع أو `تيان ¯سلوك حميدالبيولوجية مثل الطعام ع&% اتبا

̈خــرdن .24 حيــث إن الـــسلوك : qعلــيم الطفــل �عتمـــاد ع&ــ% الــنفس وعـــدم �ت�اليــة ال�املــة ع&ـــ% 
�ت�ا~� يرتبط لدى .م5ات باإلفراط الزائد �0 حماية أطفال5ن،  و�و ما ال تؤكد عليھ الت�شئة 

 .السوdة

ثانيا
ً

ضةالعوامل املؤثرة $# الت�شئة �جتماعية ألطفا:     :ول الر

تتم عملية الت�شئة عن طرdق مؤسسات اجتماعية متعددة،  وتختلف الت�شئة من مجتمع إ~% 
  :آخر وح�Ð داخل ا�mتمع الواحد،  حيث تؤثر عوامل عديدة �0 الت�شئة �جتماعية م½�ا

ن ل�ل مجتمع ثقافتھ ا|�اصة املمefة لھ وال�� ت�و ل5ا صـلة وثيقـة ¯��ـصيات :ثقافة اuvتمع -1
يحتـــضنھ مــن .فـــراد،  لــذلك فثقافـــة ا�mتمـــع تــؤثر ¯ـــش�ل أساÖــ�Í 0ـــ� الت�ــشئة و0ـــ� صـــنع مــن 

 ).م2017إبرا�يم، (ال��صية القومية 

 تــؤثر العالقــات .ســرdة 0ــ� عمليــة الت�ــشئة �جتماعيــة للطفــل،  حيـــث :نــوع العالقــة �ســرVة -2
جيــــة إ~ــــ% تماســــك .ســــرة،  ممــــا يخلــــق جــــوا rــــساعد ع&ــــ%  تــــؤدي الــــسعادة الز

ً
نمــــو الطفــــل إ~ــــ% و

ا م5ما �0 عملية الت�ـشئة . ��صية مت�املة مeuنة فالعالقة .سرdة qعد ركefة أساسية ومحو
ً ً

ر
�جتماعية للطفل �0 .سرة،  وaلما aانت العالقة .سرdة rسود�ا التفا�م والت�افؤ الثقا�0؛ 

ا كبfــــtا 0ــــ� ت. ا@عكـــس ذلــــك ع&ــــ% ت�ــــشئة الطفــــل ابط الوالديــــة دو وتلعــــب الــــر
ً ً

ر �ــــوdن ��ــــصية و
ـــاو الوالــــدين واتفاق5مــــا و�حتفــــاظ بكيــــان .ســــرة يوجــــد جــــوا �ادئــــا ي�ــــشأ فيــــھ  .بنــــاء،  فتعـ

ً ً
ن

الطفل مeuنـا،  و�ـذا �تـزان العـائ&� يtuتـب عليـھ غالبـا إعطـاء الطفـل ثقـة 0ـ� نفـسھ و0ـ� العـالم 
ً ً

% جانب أ��ـا فاالختالفات الوالدية تضعف ثقة الطفل بوالديھ إ~. الذي يتعامل معھ ¯عد ذلك
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ا 0ــ�  جيــة والطمأنTنـة 0ــ� البTــت،  ممــا يبــدو أثــره ضــا qعطـي الطفــل فكــرة ســTئة عــن ا|lيــاة الز
ً
ر و

،  أو الــــضعف الثقــــا�0 لألســــرة أو كþــــtة .بنــــاء مــــع ضــــعف . مــــستقبل حياتــــھ يفالتفكــــك .ســــر
د الفعـــل ع&ـــ% .بنـــاء فـــال  رالـــدخل يـــؤدي إ~ـــ% إحـــداث تـــصدع 0ـــ� العالقـــات .ســـرdة،  وdـــنعكس 

 ).م2015شرdف،  (يتقم وال qستو تر�ي��مqس

 يــؤثر ��ــم .ســرة 0ــ� عمليــة الت�ــشئة �جتماعيــة للطفــل،  وخاصــة 0ــ� أســاليب :uxــم �ســرة -3
ســة عمليــة الت�ـــشئة �جتماعيــة للطفـــل،  حيــث إن تنــاقص ��ـــم .ســرة rعـــد عــامال مـــن  مما

ً
ر

اد ا�ت dادة الرعاية املبذولة للطفل ف�لما قل ��م .سر  زعوامل  مام ¨باء برعاي��ا وت�شئ��ا ز
 ).م2015شرdف،  (ت�شئة اجتماعية سوdة 

 qعت�t الت�شئة �جتماعية من ناحية تخصيص أدوار ):ذكر أو أن|}(النظرة إa` ج�س الطفل  -4
ب التعليميـة للطفــل الـصغtf،  و.ن�ـÐ عمومـا 0ــ�  للـذaو وأخـر لإلنـاث واحـدة مــن أ�ـم التجـا

ً
ر ى ر

نعــات الرdفيــة بــصفة خاصــة ت�ــو 0ــ� ت�ــشئ��ا �جتماعيــة التبعيــة مجتمعاتنــا الــشرقية وا�mتم
ات  ــــاذ القــــــرا لية واتخــ ــــادة أو املـــــسؤ ـــ� ال تتعــــــود منـــــذ الــــــصغر ع&ــــــ% القيــ ــــا،  فºـــ ردائمـ و

ً
شــــــرdف،  (

 ).م2015

dــب أنــھ aلمــا aــان �نــاك ت�ــافؤ 0ــ� املــستو التعلي�ــ� :ىاملــستو التعلي�ــ� والثقــا$# لألســرة -5 ى ال  ر
ادت مساحة التفا�م املشtuك بfن الوالدينوالثقا�0 للوالدين aانت . ا،  و زسرة أكtþ استقرا

ً
. ر

ض أســـاليب الtuبيـــة واملطالـــب ال�ـــ� يفرضـــ5ا الكبـــار ع&ـــ% الطفـــل مـــع تـــصرفا�Àم �ـــم  روقـــد تتعـــا
رأنفس5م،  فيعا@ي الطفل من جراء ذلك،  وتتعرض ��صTتھ للضر و�نحراف،  ومن ثم فإن 

ة مـــع القـــدوة 0ـــ� بTئـــة الطفـــل أمـــر بـــالغ .�ميـــة لت�ـــشئة التناســـق بـــfن أســـاليب الtuبيـــة ا�mتلفـــ
ـــة الثقافــــة .ســـــرdة 0ــــ� ت�ـــــوdن . الطفــــل وت�امـــــل ��ــــصTتھ ـــرة وأ�ميــ و��ـــــذا تتــــ¿í أ�ميـــــة .سـ

��ـــصيات .بنـــاء ع&ـــ% أســـس ســـوdة،  فاألســـرة �ـــ� ال�ـــ� تـــضع .ســـاس الـــذي يقـــوم عليـــھ بنـــاء 
ا يمثـــل ركfـــeة أساســية 0ـــ� توجيـــھ ىالــذات وال��ـــصية للطفـــل،  واملــستو التعلي�ـــ� والثقـــا�0 ل5ــ

اك5ــا . الطفـل وت�ـش�تھ ت�ـشئة اجتماعيــة سـوdة رواملـستو الثقــا�0 لألسـرة يـؤثر 0ــ� ع&ـ% مـدى إد ى
|lاجــات الطفـــل وكيفيـــة إشـــباع5ا،  وكـــذلك 0ــ� أســـاليب الت�ـــشئة �جتماعيـــة املـــستخدمة مـــع 

جة مت�افئة qعليميا أدى ذلك إ~% اس الطفل،  فإذا aان الوالدان ع&% د
ً

تخدام أساليب تر�وdة ر
0ـــ� الت�ــــشئة املتبعــــة مــــع الطفــــل مثــــل أســـلوب ا|lرdــــة والديمقراطيــــة 0ــــ� ال��ــــصية،  وكــــذلك 
لاستخدام .سلوب الذي يحقق .من النف�ÍÎ للطفل والذي يقوم ع&% عناصر ا|lب والقبو 

 شـــرdف، . (و�ســتقرار مـــع مراعـــاة ثبـــوت نوعيـــة التعامـــل وعــدم الذبذبـــة ال�ـــ� تـــؤدي إ~ـــ% الـــشك
 ).م2015

 ¯ـــس�ب نقــــص خ�tتـــھ با|lيــــاة –ر مــــن أ�ـــم .مــــو ال�ـــ� يحتــــاج إل��ـــا الطفــــل :املتا�عـــة الوالديـــة -6
̀خــــالص ح�ــــÐ يـــتم التقبــــل املتبــــادل بTنـــھ و�ــــfن ا�mتمــــع،  –�جتماعيـــة   التوجيــــھ القــــائم ع&ـــ% 

اغبــان فيــھ لديــة والرعايــة الوا. رومثــل �ــذا التوجيــھ ال يــوفره إال أبــوان تلقيــا �ــذا الطفــل و�مــا 
 للطفـل �مــا اللــذان يكفـالن تحقيــق النمـو تحقيقــا ســليما - خاصــة مـن جانــب .م –والتوجيـھ 

ً ً

ىيضمن الوصو بھ إ~% أفضل مستو من مستوdات النمو ا|�س�� والنف�ÍÎ،  وdحتاج إشباع  ل
ا 0ــ� حـــfن أن غيــاب .م ¯ـــس�ب  عاي��مـــ ر�ــذه ا|lاجـــة إ~ــ% أن يحـــيط الوالــدان طفل5مـــا بح�Òمــا و

ف العمل،  وخاصة �0 حالة عمل .م،  وا@شغال5ا عن الطفل يـؤثر املوت أو � ونفصال أو ظر
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تـــأثtfا ســـTئا 0ـــ� حيـــاة الطفـــل
ً ً

فاألســـرة ال بـــد أن تـــوفر ألبنا�üـــا أســـباب الtuبيـــة والنمـــاء والرعايـــة . 
و.ســرة �ــ� البTئـــة الوحيــدة ال�ـــ� يمكــن ف��ــا ت�ـــشئة .طفــال مـــسلمfن صــا|flن،  وال qـــستطيع 

رعية أخر أن تقوم بـدو .سـرة،  0ـ� qـشكيل5ا ل��ـصية الطفـل ومتا¯ع��ـا لـھ 0ـ� منظمة اجتما ى
 ).م2015شرdف،  (سنfن حياتھ .و~% ع&% .قل

ا ولديـــھ :الوضــع الــسيا��� و�قتــصادي للمجتمـــع -7  ف�لمــا aــان ا�mتمــع أكþـــt �ــدوءا واســتقرا
ً ً
ر

ـــا�م ذلــــك ¯ـــــش�ل إيجـــــاÓي 0ـــــ� الت�ــــشئة �جتماعيـــــ ة،  وaلمـــــا اكتنفتـــــھ الكفايــــة �قتـــــصادية؛ ســ
ــــصادي،  aــــــان العكــــــس �ــــــو الــــــlيح ـــتقرار الــــــسيا�ÍÖ و�قتــ إبــــــرا�يم،  (الفو�ــــــÐÍ وعــــــدم �ســـ

 ).م2017

ـــباع ا|lاجــــات النفـــــسية :وســــائل &عــــالم - 8 ـــ� @ـــــشر املعلومــــات املتنوعــــة،  وإشـ �ــــا 0ـ ر يــــت�Åص دو
ـــق 0ــــــ � ا�mتلفـــــة ودعـــــم �تجا�ــــــات النفـــــسية وqعزdــــــز القـــــيم واملعتقـــــدات أو qعــــــديل5ا،  والتوافــ

 ).م2017إبرا�يم،  (املواقف ا|�ديدة 

ثالثا
ً

ضة $# الت�شئة �جتماعية لألطفال:  ودو معلمات الر   : ر

ضة -1  :واHUصائص ال�Hصية ملعلمة الر

جــة .و~ــ%،  كمــا ال يتوقــف  ضــة ع&ــ% التعلــيم؛ بـل �ــ� مر�يــة بالد رال تقتـصر وظيفــة معلمــة الر و
ا�Àا ضة ع&% .طفال وال ع&% م5ا رتأثtf معلمة الر  الفنية وإتقا��ا للمواد العلمية فحسب؛ بل يرتكز و

ـــا ومعتقـــــدا�Àا وميول5ــــا ال��ـــــصية ال�ــــ� تـــــنعكس ع&ــــ% ســـــلوك5ا،  ومــــن ثـــــم ع&ـــــ%  ـــ% اتجا�5ـــــا وقيم5ـ ع&ـ
ــــدوة واملثـــــل .ع&ـــــ% ــــث rعت�tو��ـــــا القـ ن، (تـــــصرفات .طفـــــال حيـ ــــا ي&ـــــ� ). م1992وحـــــسان وآخـــــر وفيمـ

ضة    ):م2011ناشف،  ال(وا|�صائص ال�� ي�ب�� أن تتوفر �0 معلمة الر

ن أن ت�ـــــو الئقـــــة طبيـــــا،  ســـــليمة ا|lـــــواس،  وأن تتمتـــــع باللياقـــــة :اHUـــــصائص اuUـــــسمية  -أ 
البدنيــة؛ إذ يتوقـــع .طفـــال مـــن املعلمـــة أن qـــشارك5م لعـــ�Òم و@ـــشاط5م،  وأن تتـــوافر ف��ـــا 
نا|lيوdـة وال�ـشاط،  وأن �Àـتم بمظ5ر�ـا و�نـدام5ا دو املبالغـة بحيـث تتـو�% ال�ـساطة 0ـ� 

 ..لوان

ن أن ت�و ع&% قدر من الذaاء rساعد�ا ع&% التصرف ا|lكيم وحل :HUصائص العقليةا  -ب 
املــشكالت ال�ــ� تـــصادف5ا 0ــ� املواقـــف التعليميــة ا�mتلفـــة،  وأن تتمfــe بدقـــة 0ــ� املالحظـــة 
اك املفـا�يم .ساسـية  ة والقابليـة إلد رتمك½�ا من متا¯عـة أطفال5ـا،  وأن ت�ـو لـد �ا القـد ر ن

اســية واحــدة،  نوأن ت�ــو ذات خلفيــة  رثقافيــة عامــة أكþــt مــن aو��ــا متخصــصة 0ــ� مــادة د
ة ع&ـ%  ة ع&% �بت�ار والتجديد املستمر 0ـ� ا|�ـو التعلي�ـ�،  وأن ت�ـو قـاد روأن ت�و قاد نر ن

 .مالحقة ا|�ديد �0 برامج تر�ية الطفولة املبكرة

جـــة عاليـــة مـــن �تـــزان �نفعـــا~� :اHUـــصائص النفـــسية و�جتماعيـــة  -ج  ح�ـــÐ ر أن تتمتـــع بد
ة ع&% العمل  رqستطيع أن تحقق التوافق النف�ÍÎ لنفس5ا،  وأن ت�و محبة لألطفال قاد ن
ح العطــف والــص�t،  وأال ت�ــو قاســية 0ــ� �Àــذي�Òا لــسلوك .طفــال وأن تحــسن  نمع5ــم بــر و
إثابــة الطفــل ومدحــھ ع&ــ% مـــا يــأqي مــن أفعــال حـــسنة،  وأن تتمتــع بالثقــة بــالنفس ولـــد �ا 

ـــ% إقامـــــة عالقــــات إ@ـــــسانية ســـــوdة مـــــع مف5ــــوم إيجـــــاÓي عـــــن نفـــــس5ا،  ة ع&ــ ر وأن ت�ــــو قـــــاد ن
ــــل  ،  وغfــــــ�tم مــــــن .�ــــــ�اص الــــــذين rــــــستد©� العمــ ـــاء .مــــــو ر.طفــــــال والــــــزميالت وأوليـــ

 .�تصال ��م
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نأن ت�ــــو متقبلـــة لقـــيم ا�mتمــــع وعاداتـــھ،  وأن تحuـــtم أخالقيــــات : اHUـــصائص اHUلقيـــة  - د 
ح الدي�يـــة 0ــــ� امل5نـــة وتلuـــeم بقواعـــد�ا وqعuــــe باالنتمـــاء إل��ـــا،  و وأن qعمـــل ع&ــــ% تقوdـــة الـــر

نفوس .طفال وqس§% إ~% ت�شئ��م �0 ظل qعاليم الدين ومبادئـھ،  وأن تجعـل مـن نفـس5ا 
رقدوة حسنة a �0ل تصرفا�Àا تقديرا م½�ا للدو الكبtf الذي تلعبھ �0 بنـاء ��ـصية طفـل 

ضة وتوجيھ سلوكھ   .والر

ضة -2  :و�دوار ال�� تقوم �Oا معلمة الر

 �ــم اســLثمار للمــستقبل،  ومــن ثــم فــإن ت�ــشئ��م qعت�ــt 0ــ� مقدمــة .ولوdــات ألي أمــة .طفــال
ومــع الLــسليم بأ�ميــة مرحلــة الطفولــة 0ــ� حيــاة الفــرد،  في�ــو بــد �يا أن . تخطــط ملــستقبل أفــضل

ً
ن

dـــاض .طفـــال،  حيـــث تـــتم ف��ـــا  عايـــة أطفال5ـــا عـــن طرdـــق مؤســـسات  رتحتـــاج .ســـرة إ~ـــ% العـــو 0ـــ�  ر ن
 التعليميــة املقــصودة وغfــt املقــصودة ال5ادفــة إ~ــ% تنميــة ��ــصية الطفــل بجميــع معظــم العمليــات

،  وم5مـــا aانـــت . جوان�Òـــا dـــاض .طفـــال جـــو�ر العمليـــة التعليميـــة وعمود�ـــا الفقـــر يوqعت�ـــt معلمـــة  ر
سائل5ا واlÆة محددة؛  فإ��ا لن تتحقق  ضة وسياسا�Àا وخطط5ا الtuبوdة وإم�انا�Àا و وأ�داف الر و

dــــاض .طفــــال بـــاألدوار ا�mتلفــــة املوaلــــة إل��ــــا،  ومـــن �ــــذه  .دوار امل5مــــةإال بقيـــام مع كفــــا�0 (رلمــــة 
ن،     ):م2011دمحم و�صفر،  ) (2008ووآخر

dاض .طفال كمتخذة قرار فيما يختص بالتخطيط والتحضtf لغرض التعلم -  .رمعلمة 

dــاض .طفــال كمعــدة ومــصممة للمــنFG الــذي  �ــدف إ~ــ% تحقيــق أ�ــداف ت - ر�وdـــة رمعلمــة 
 .م5مة ومناسبة للمجتمع وتوقعاتھ

dـــاض .طفـــال كمنظمـــة لعمليـــة الـــتعلم مـــن خـــالل مالحظ��ـــا وتقوdم5ـــا |lاجـــات  - رمعلمـــة 
 ..طفال

ات .طفال وحدود�م من خالل مراقب��ـا العمليـة  - dاض .طفال كم��صة لقد رمعلمة  ر
  .وتقوdم5ا للنمو الفردي لألطفال

dاض .طفال كمدبرة لعملية -  . التعلمرمعلمة 

dاض .طفال كممثلة لقيم ا�mتمع -  .رمعلمة 

dاض .طفال كمرشدة وموج5ة -  . رمعلمة 

ردو املعلمـة 0ـ� تـدعيم العالقـات `@ـسانية،  مـن خـالل إقامـة عالقـات إ@ـسانية طيبـة مــع  -
ضة وتوظيف �ذه العالقات من أجـل تـوفtf فـرص النمـو والتعلـيم  وال5يئة العاملة �0 الر

 .لألطفال

علمة �0 تنمية ذا�Àا م5نياردو امل -
ً

. 

ق �جتماعية و�قتصادية والثقافية بfن .طفال -  .ومراعاة الفر

 .نالتعاو مع أسرة الطفل -



 إسهام معلمات الروضة في إكساب األطفال قيم التنشئة االجتماعية 
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ضة $# الت�شئة �جتماعية -3  :وأساليب معلمات الر

   ): 2008فت�C والزليت�y،  (تنقسم أساليب الت�شئة �جتماعية بصفة عامة إ~%

ـــلوب الLــــــسلطي  -أ  r  ،�Çعتمــــــد �ــــــذا .:  .ســـ ــــ% ال��ديــــــد والوعــــــد،  التأنTــــــب ا|�ــــــا رســــــلوب ع&ــ
،  ومراجع قمعية،  وتخوdفية،  و�� أمو سلبية  رالصراخ عن طرdق استحضار صو ر
ُل5ــا الطــا¯ع ال�Gــومي و rــستخدم 0ــ� �ــذا أســلوب القــسوة والعنــف بطرdقــة العقــاب 

  .البد@ي والنفa  ،�ÍÎالضرب،  والتو�يخ

ـــلوب الـــــــــذي: ي.ســـــــــلوب  ا|lـــــــــوار  -ب  ـــــــو .ســــــ ـــــــشة و�ــ ـــتف5م وا|lـــــــــوار واملناقــ  rعتمـــــــــد ع&ـــــــــ% الــــــ
لالديمقراطيــة بقبــو ¯عــض �نتقــادات املقدمــة ¯ــش�ل موضــو©�،  فاملر�يــة 0ــ� �ــذه 
اء .طفـال و�ـذلك تـصبح  ة و�سـتماع آل را|lالة ال qعتمد ع&% `لزام بل ع&% اlmاو ر

ن �0 جـو ك5ـذا �ـم أفـراد يتمfـeون بالت لقائيـة واملر�ية صديق��م و.فراد الذين ي�شؤ
ن ع&ـــ% مواج5ــــة الــــضغوط  و@ـــشطو ��وميــــا،  فـــضوليو ميــــالو إ~ــــ% الـــ��كم قــــادر ن ن ن

ـــا تفـــــصيال،  فتتعـــــدد أســـــاليب الت�ـــــشئة �جتماعيـــــة . وتقبـــــل املعـــــايtf �جتماعيـــــة أمــ
ً

ضة إ~%   : ولطفل الر

  .أسلوب القدوة ومتا�عة النموذج -1

فـل يالحـظ اlmيطـfن فالط. رللقدوة دو م5م �0 الtuبية و�ـصفة خاصـة 0ـ� مرحلـة الطفولـة   
  .نبھ وdقلد�م وdقتدي ��م سواء أaان �ؤالء اlmيطو بھ الوالدين أم املعلمة أم الكبار

،  ومــن ذلــك قولــھ qعــا~% ِ﴿ لقــد aــان لكــم 0ــ� :لوالقــرآن الكــرdم حثنــا ع&ــ% �قتــداء بالرســو
ْ ُ ََ َ َْ

سو ا� أسوة حسنة﴾
ٌ َ َ َ ْ َُ ٌ ُ

ِ
َّ ِل ناملر�و .وائل إ~% استخدام أسلوب ن،  وقد دعا املسلمو و )21:  .حزاب(َر

̈خرdن و�قتداء ��م غبتھ �0 تقليد    .   رالقدوة �0 الtuبية مع الطفل إلشباع 

dاض .طفال تصمم ع&% أساس ف5م ديناميـات التعلـيم لـدى  ركما أن ال�tامج املقدمة �0 
تنميــــة الــــسلوك الطفــــل مــــن خــــالل اlmاaــــاة والتعلــــيم �جتمــــا©� وتوظيــــف �ــــذه ال�ــــtامج كخ�ــــtات ل

ضـة مـن أ@ــشطة  و̀يجـاÓي عنـد .طفـال وdظ5ـر ذلـك عنـد تنفيــذ املعلمـات لأل@ـشطة املتنوعـة 0ـ� الر
إ|ـــ�،  حيـــث تمثـــل 0ـــ� . . حركيـــة وأ@ـــشطة فنيـــة وأ@ـــشطة قصـــصية وأ@ـــشطة دي�يـــة وأ@ـــشطة موج5ـــة

عـھ مجموعة خ�tات تراكمية للطفل تثقل ��صTتھ وتمـده بكثfـt مـن املفـا�يم والقـضايا عـن مجتم
  ). 2015شرdف، ( و�ي�تھ

   .أسلوب الثواب والعقاب -2

أســلوب الثــواب والعقــاب مــن أشــ�ال الtuبيــة والــضبط �جتمــا©� وتوجيــھ الــسلوك،  فــالثواب 
وقـــد أكـــدت نظرdـــات علـــم . يrـــساعد 0ـــ� تث�يـــت الـــسلوك الـــسو وتدعيمـــھ،  وتحـــسfن .داء وتقوdمـــھ

̀يجــــاÓي؛ فحينمــــا ن�ــــا0� رالـــنفس 0ــــ� مجــــال التعلــــيم ع&ـــ% دو `ثابــــة والLــــ��يع 0ــــ � qعزdـــز الــــسلوك 
لأطفالنا ع&% سـلوكيا�Àم ا|lـسنة،  ونقابل5ـا باالستحـسان والقبـو خاصـة 0ـ� سـنfن عمـر�م املبكـرة؛ 
فإننا بذلك ن�ث الثقة �0 نفوس5م و@��ع5م ع&% مزdد من التعلم ا|�يد،  فقـد aـان الن¶ـ� صـ&% هللا 

ة  @شاط .طفال للقيام برdاضة الLسابق،  ول�ي يدعم رعليھ وسلم rستخدم امل�افأة والثواب �0 إثا
ن،  فTسLبقو )من سبق فلھ كذا: ( ل�ذا ال�شاط وdث�ت qعلم5م لھ،  aان عليھ الصالة والسالم يقو

ه،  فيقبل5م وdلeuم5م رإليھ،  وdقعو ع&% ظ5ره وصد   .ن
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ـــا اســـــتخدام العقـــــاب فأوÑـــــÐÍ املر�ـــــو املــــسلمو ¯عـــــدم ال�Åـــــوء إليـــــھ وحـــــده إال إذا نأمـ  فـــــشلت ن
أســـاليب الtuغيـــب؛ فالـــشكر والثنـــاء و�ستحـــسان،  وتقـــديم ¯عـــض ال5ـــدايا ال�ـــسيطة وغ�tfـــا يـــدفع 
لالتلميـذ إ~ــ% املزdــد مــن النجــاح،  أمــا العقــاب وحـده فإنــھ يــدفع إ~ــ% ا|�مــو وضــعف .داء،  وتث�ــيط 

ة،  ومــ ̀شــا ق فرديــة،  فمـــ½�م مــن تر�بــھ  رال5مــة،  وdجــب مراعــاة مــا بـــfن .طفــال مــن فــر ½�م مـــن ال و
  .يردعھ إال ا|�5ر الصرdح

lيح مــسار عمليــة الت�ــشئة،  فــنحن إذا aافأنــا الطفــل  وللثــواب والعقــاب أ�ميــة خاصــة 0ــ� تــ
زع&% سلوكھ السو وأنبأناه بھ،  تأكـد �ـذا الـسلوك وqعـز وداوم الطفـل عليـھ ج . ي ووإذا فوجئنـا بخـر

تكبــھ الطفــل،  فالعقــاب الطفــل ع&ــ% �ــذا الــسلوك عاقبنــاه بمــا يتفــق مــع ��ــم �ــذا ا|�ــرم  رالــذي ا
جاتھ ومستوdاتھ املتفاوتة �و الكفيل بتlيح �ذا املسار،  وتبصره بموطن ا|�طـأ 0ـ� سـلوكھ؛  ربد

ض التوج��ــات مــع مبــدأ الثــواب والعقــاب . ح�ــÐ يمكــن التغلــب عليــھ مــستقبال روقــد يحــدث أن تتعــا
مع5ا 0ــ� الــشارع،  ولكنــھ قــد خــالل تر�يــة الطفــل،  فــنحن @عاقــب الطفــل ع&ــ% تكــرار aلمــة بذيئــة rــس

rسمع ال�لمة نفس5ا يقول5ا والده،  و�نا يحدث التناقض �0 عملية الت�شئة �جتماعية بال�سبة إ~% 
الطفـل،  وال rـستطيع أن يمfــe بـfن الــصواب وا|�طـأ؛ نظـرا إ~ــ% تنـاقض القــدوة واملثـل،  و�ــو .ب أو 

ً

̈بــاء واملعلمـــfن مراجعــة أن. املعلــم فـــس5م وتــصوdب مـــا يقــع مـــ½�م مــن أخطـــاء أمـــام و�نـــا يتعــfن ع&ـــ% 
�yd،  (.طفال    ). م1993رالد

   .  أسلوب اTUوار واملناقشة-3 

طرdقــــة qعليميـــــة تفاعليــــة تقـــــوم ع&ـــــ% : "أســــلوب املناقـــــشة بأنـــــھ) م2015(عــــرف rغمـــــوش  
ا|lـــوار بـــfن الطفـــل واملعلمـــة أو بـــfن .طفـــال فيمــــا بيـــ½�م،  ��ـــدف إكـــساب الطفـــل املعرفـــة وا|��ــــtة 

ات �تصال والتواصل باآلخرdن والتعبtf اللغو والعـاطفي وا|lـوار مـن و يالسلوكيات العملية وم5ا ر
اء واملناقشة �0 مواضيع متنوعة   ).100ص".(رخالل تبادل .ف�ار ̈و

ا  نو�ـ� أفـضل طرdقــة الكLـساب املعلومـات والــتعلم،  و�ـ� مــن أ�ـم الطرائـق ال�ــ� ي�ـو ف��ــ
حيث قيامھ بنفسھ باكLساب املعلومة وامتالك الـسلوك املناسـب،  رللطفل دو فعال أو إيجاÓي من 

dا ألي طرdقـة qعليميــة مـن أجـل توصــيل .ف�ـار واملعلومـات املطلو�ــة  ورفاملناقـشة تمثـل مــدخال ضـر
لو�� املنطلق .سا�ÍÖ لتعليم .طفال،  فما يجـر حقيقـة 0ـ� عمليـة الـتعلم أن aـل طفـل يحـاو أن  ي

كـذلك تـأqي أ�ميـة اتبـاع . م يقـوم بتوظيف5ـا وتطبيق5ـا 0ـ� مواقـف جديـدةيتعلم بطرdقتھ ا|�اصة،  ث
ا مقـدما ألسـئلة وأجو�ـة  �ذه الطرdقة مع الطفل من aو��ا تجعـل الطفـل متحـدثا ومـستمعا ومحـاو

ً ً ً ً
ر

ة  ـــt عـــــن الــــرأي وم5ـــــا ة التعبfـ ـــادة نمــــوه اللغـــــو وdكــــسب الطفــــل م5ـــــا dــ روحلــــو و�ــــذا rـــــساعد ع&ــــ%  ر يز ل
ة 0ـــ� طـــرح ا|lلـــو ملـــا يـــتم طرحـــھ ممـــا rعـــز ثقتـــھ بنفـــسھ املـــشاركة باألحاديـــث والنق زاشـــات،  واملبـــاد ل ر

̈خرdن والتواصل مع5م ة ع&% التفاعل مع    .رواستقالليتھ وdجعلھ أكtþ قد

dاض .طفال aوننا نتعامل مع مرحلة  روال بد من ا|lوار والنقاش بأي طرdقة qعليمية �0  ّ

تقوم ع&% التواصل عـن طرdـق ا|lـوار بـfن املعلمـة عمرdة مبكرة،  تحتاج ألساليب qعليمية خاصة،  
ات،  و�مــــا أن طرdقــــة املناقــــشة طرdقــــة  ف وامل5ــــا رو.طفــــال و�ــــfن .طفــــال أنفــــس5م الكLــــساب املعــــا ر
qعليميـــة تفاعليـــة،  تقـــوم ع&ـــ% .ســـئلة و.جو�ـــة؛ فـــإن ذلـــك rـــسمح لألطفـــال بالتواصـــل فيمـــا بيـــ½�م 

اء ¯عـــض5م واحuـــtام نوdن�ــ� لـــد �م حـــب املــشاركة والتعـــاو والتواصـــ رل فيمــا بيـــ½�م مـــن خــالل تقبـــل آ
ن̈خـر واللباقـة �جتماعيـة 0ــ� التعامـل وإبـداء الــرأي دو مقاطعـة مـن قبــل أطفـال آخـرdن،  وqعــرف 
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̀جابـــة إال ¯عــــد أخــــذ إذن املعلمـــة،  كــــذلك يــــتعلم الطفـــل بالنقــــاش كيفيــــة  آداب ا|lـــديث،  وعــــدم 
ات العمــــل معا|�ــــة ¯عــــض املواضــــيع �جتماعيــــة وكيــــف تــــتم ر العالقــــات �جتماعيــــة وdكLــــسب م5ــــا

ـــات والقواعـــــد �جتماعيـــــة  ــــاو العالقــ لاملـــــشtuك،  وذلـــــك بقيـــــام املعلمـــــة بطـــــرح مواضـــــيع وأف�ـــــار تLنـ
�ايات أو املشكالت ال�� تتطلب حال من الطفـل،  والطلـب مـن l|املقبولة،  من خالل القصص أو ا

ً

 طرdقـة املناقـشة طرdقـة تفاعليـة مناسـبة لعمـر و��ذا نجـد أن. لالطفل اقtuاح ��ايات وحلو جديدة
ـــل ومــــا يمتـــــاز بــــھ خيالـــــھ ا|�ــــصب،  وqـــــساعد ع&ــــ% نمــــو الطفـــــل 0ــــ� جوانـــــب مختلفــــة اللغوdـــــة،   الطفـ

 ).105-100م،  ص ص 2015املغوش،  (العقلية،  �نفعالية،  �جتماعية

 . أسلوب الرحالت -4

ســـة ¯ـــش�ل عـــام ولtuبTتـــھ رترجـــع أ�ميـــة الـــرحالت aأســـلوب م5ـــم لtuبيـــة طفـــل مـــا قبـــل املد
البي�ية ¯ش�ل خاص إ~% ا�تمام5ا با|��tة املباشرة ومخاطبة حواس الطفل كمـدخل أساÖـ�Í لtuبيـة 

ســـة dـــاض .طفـــال �ـــ� ا|�ولـــة ال�ـــ� تنظم5ـــا املعلمـــات . رطفـــل مـــا قبـــل املد روالـــرحالت التعليميـــة 0ـــ� 
اlÆة،  يصطح�ن ف��ا .طفال خارج ضة إ~% ووdخططن ل5ا؛ لتحقيق أ�داف محددة و ان الر و جد ر

جية   . رالبTئة ا|�ا

  :ومن فوائد الرحالت

 . qعد الرحالت أغ�y مصادر التعليم وا|��tة -1

 .رشعو .طفال باملتعة والب�Gة وا|�مال أثناء الرحالت -2

̀يجابية مثل التعاو وا|lب و�نتماء -3  .نتكسب .طفال القيم 

 .لتكشف الرحالت عن ميو واتجا�ات وموا�ب .طفال -4

  .  حاجة .طفال إ~% البحث و�ستطالع و�ستكشافqشبع -5

ىوdجـــب أن يخطـــط للرحلــــة التعليميـــة مــــسبقا وت�ـــو أ�ـــداف5ا واÆــــlة وتـــرتبط بمحتــــو  ن
ً

ك ف��ا وdتعاو مع5ا أولياء .مو aلما أمكن ذلك رأ@شطة املنFG وأن rشا ن   . ر

الواقعيــــة ال�ــــ� والـــرحالت تحفــــز .طفــــال ع&ــــ% التفكfــــt 0ــــ� البTئـــة والتعبfــــt عــــن ا|��ــــtات    
ن ��ـــا و�ســـتفادة م½�ـــا،  كمـــا أ��ـــا تــوفر فرصـــا مناســـبة لألطفـــال الكLـــساب ا|lقـــائق واملفـــا�يم  يمــر

ً
و

 tfيطة ��م،  كما أ��ا فرصة للتجديد والتغيlmجتماعية ا�ة وdاملتعلقة بالظوا�ر الطبيعية وال�شر
ضـ��م و�يــو�Àم،  روإ¯عـاد الـشعو بامللــل 0ـ� نفــوس .طفـال باالنتقــال إ~ـ% أمـاكن أخــر و مختلفـة عــن ر ى

فتتــاح ل5ــم فرصــة �نطــالق والتعبfــt عــن ذوا�Àــم ممــا يــوفر للمعلمــات فرصــة حقيقيــة للتعــرف ع&ــ% 
  ).  2015شرdف، ( .طفال وتوج��5م وتقييم5م

  .  أسلوب القصص و�ناشيد-5

ع أدب الطفــل،  و�ــ� ـ أي القـصة ـ شـ�ل فyــ� وأدÓــي ل5ــا  وqعت�ـt قــصص .طفــال أحـد فــر
ـــات فنيـــــة أ�م5ـــــا ـــد ومقومــ ـــرة الرئTـــــسية،  والبنـــــاء وا|lبكـــــة و.ســـــلوب وال��ـــــصيات:  (قواعــ ،  )الفكــ

dة إبداعية والتـأثtf 0ـ� اللفـظ واملعyـÐ،  فتuـtك 0ـ� الـنفس متعـة فنيـة وqعمـل  ؤوالقصة qشتمل ع&% ر
  ع&% إحداث qغيtf �0 الواقع  

tـfبا�ــھ،  وتثLانــت مناســبة للطفـل فإ��ــا تجــذب انa خيالــھ،  وتكــسبھ العديــد والقـصة إذا 
،  كما توفر للطفل فرص  dح تر�و يمن القيم بما تحملھ من أ�داف علمية أو خلقية أو لغوdة أو تر و
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ـــــا�0  ــــ�ÍÎ و�جتمــــــا©� والعق&ــــــ� وا|�ــــــس�� وا|lرaــــــي والثقـ ــــددة aا|�انــــــب النفــ النمــــــو 0ــــــ� مجــــــاالت متعــ
  .  إ|�. .  وا|�ما~�

ط ال�ـــ� يجـــب وضـــع�ا $ـــ# � عتبـــار عنـــد اختيـــار القـــصص ووتوجـــد مجموعـــة مـــن الـــشر
  :لألطفال

يأن ت�و القصة ذات أ�داف واlÆة وإيجابية وتحتو ع&% أف�ار مناسبة للطفل -1   . ن

اك  -2 رأن ت�و مكتو�ة بلغة س5لة وÓسيطة وتتمef بقصر ا|�مل،  ح�r Ðستطيع الطفل إد ن
نأحـدا��ا وتخيل5ــا،  وdجـب أيــضا أن ت�ـو القــصة نفـس5ا قــصtfة ح�ـÐ ال rــشعر الطفــل 

ً

  .لل من متا¯عة أحدا��ا و�ستماع إل��ابامل

̀م�ــان،  وأن  -3 ما��ــا وم�ا��ــا قــدر  زأن ي�ــو عــدد ��ــصيات القــصة قلــيال وdجــب تحديــد 
ً ن

 .نت�و أحدا��ا منطقية qسtf إ~% ��اية طبيعية مقنعة للطفل

ة  -4 ـــصة عقـــــل،  وحــــواس الطفـــــل،  وdرا©ــــ% 0ـــــ� مواقف5ــــا ا�mتلفـــــة عــــدم إثـــــا رأن تخاطــــب القـ
يدة املؤملـــة لديـــھ،  بـــل يجـــب أن تحتـــو قـــصص .طفـــال ع&ـــ% مواقـــف �نفعـــاالت ا|lـــا

ـــز و.لــــم  ـــة 0ــــ� ا|lـ ـــة واملــــرح و.مــــل وعــــدم املبالغـ نانفعاليــــة متنوعــــة تميــــل إ~ــــ% الف�ا�ـ
 .والغضب

ـــ� تحتــــو ع&ـــــ% مـــــضامfن تLنــــا0% مـــــع قــــيم ا�mتمـــــع وعاداتـــــھ  -5 يتجنــــب اختيـــــار القــــصص  ال�ــ
وتقاليده و ��qع  التفرقة العنصرdة مـثال،  أو

ً
 tـfة أو تحقdء إ~ـ% العالقـات .سـر�ÍÎـq 

  . إ|�. . .  ¯عض امل5ن وأ´lا��ا

    �ÍÎــl|ر والتخيــل اdق و�راعــة التـصوdـشوLــسم بالLم م&ـ�ء بالقــصص ال�ـ� تdوالقـرآن الكــر
والقـــصص ال بـــد أن qـــشبع حاجـــة أو أكþـــt مـــن . والقـــدوة،  وتحرdـــك املـــشاعر `@ـــسانية والتـــأثtf ف��ـــا

dشاركھ حاجات الطفل .ساسية،  وjبا من الطفل وdاية القصة أن يجلس قر��ب�� للمرÓي أثناء ح
ً

ات،  وdتطر إ~% الـصو 0ـ� الكتـاب وأن يل5ـب مـشاعر الطفـل وdتفاعـل مـع .حـداث وdتوقـف  رالعبا ق ر
̀جابــة،  فالقــصة يجــب أن qـــشبع عنــد الطفــل ا|lاجــة إ~ـــ%  عنــد مواضــع معينــة يطلــب مـــن الطفــل 

نجــاز و�نتمــ اء إ~ــ% ا|�ماعــة و�ستكــشاف والتفكfــt واملالحظــة القوdــة وأن qــشبع .مــان وا|lــب ̀و
قميولــھ،  وتجيــب عــن العديــد مـــن qــساؤالتھ،  كمــا يجــب أن تن�ــ� الـــذو الفyــ� وا|�مــا~� لديــھ وتزdـــد 
خ�tتــھ عــن العــالم والطبيعــة،  وتن�ــ� العالقــات �جتماعيــة املناســبة بTنــھ و�ــfن .طفــال مثــل ا|lــب 

  .زqعز القيم الدي�ية وتنم��ا وتر��5انواملشاركة والتعاو و

ح بال�ــسبة إ~ــ% لطفــل،  حيــث تــوفر للطفــل  و وع&ــ% املعلمــة أن qعلــم أن القــصة غــذاء الــر
̈خـرdن،   لــذا يجـب عل��ـا اســتخدام فرصـة املـشاركة 0ـ� ا|��ــtة وت�ـوdن عالقـات جيــدة ومرغو�ـة مـع 

اي��ا وإعداد البطاقات واللوحات والتطبيقات ا�mتلفة لتحقيق .�داف   .و.ساليب املناسبة لر

ــاء   أمـــا بال�ــــسبة إ~ـــ% أســــلوب .ناشـــيد،  فالطفــــل يميــــل مـــيال طبيعيــــا إ~ـــ% املوســــيقى والغنــ
ً ً

تلقائيـا 0ـ� سـعادة واÆـlة وdفـرح و.ناشيد،  ف5و �0 طفولتھ املبكرة يبدأ �0 ترديد .صوات املlÅنة 
  .للمداعبات الصوتية و�ستماع إ~% املوسيقى والغناء



 إسهام معلمات الروضة في إكساب األطفال قيم التنشئة االجتماعية 
  القحطاني وفاء مريع علي / أ من منظور التربية اإلسالمية

 

 

164 

ر ومــع تطــو لغــة الطفــل يتطــو غنــاؤه ليبــدأ 0ــ� إصــدار مقــاطع عديمــة املعyــ� كمــا يــدرك5ا  ر
ٍالكبــار،  ولك½�ــا qع�ــt عــن معــان ت�ت�ــ� إ~ــ% عــالم الطفــل،  كــذلك تبــدأ عالقــة الطفــل باملوســيقى منــذ 

،  وقد يبدي رش5و حياتھ  ن.و~%،  فينجذب تلقائيا إ~% صوت الراديو أو ج5از ال�ÙLيل أو التلفزdو
ً

  .غضبھ عند إ¯عاد مصدر الصوت عنھ،  وdظ5ر ذلك �0 ش�ل ب�اء شديد

والطفل �0 سن الثالثة والرا¯عة يميل إ~% ترديـد ال�لمـات امل�ـسطة املنغمـة وا|�مـل ذات املقـاطع 
ان ا|�فيفـــة وdـــردد ذلـــك  أثنـــاء لعبـــھ مـــع أقرانـــھ،  لـــذلك يجـــب أن يرا©ـــ% 0ـــ� .ناشـــيد املقدمـــة زو.و

  :للطفل ما ي&�

 .نأن ت�و ذات مقاطع قصtfة وaلمات س5لة النطق -1

 . الر�ط بfن ال�شيد وموضوع ا|��tة -2

̀يقاعية املع�tة عن معا@ي aلماتھ -3  .   تأدية ال�شيد بمصاحبة ا|lرaات 

سـة،  حيـث إ��ـا qعمـل ع&ـ% وألسلوب .ناشيد أ�داف تر�وdة إيجابيـة  ر0ـ� تر�يـة طفـل مـا قبـل املد
جدانيا وqساعده ع&% تنمية الطفل جسميا وعقليا و

ً ً ً
  : و

 .  qسمية .شياء اlmيطة بھ والتعرف ع&% خصائص5ا •

dادة مفرداتھ اللغوdة • ة ع&% إصدار ال�لمات بدقة و ز القد  .ر

 .  تحسfن نطق ومخارج ال�لمات •

 . ال��اعة �0 نفوس .طفال عالج ¯عض حاالت ا|!�ل و�ث  •

 . ربث الشعو بالسعادة واملرح لدى .طفال •

ح التعاو و�نتماء إ~% ا|�ماعة بfن .طفال • نتقوdة ر  . و

 . تنمية التميef السم§� لدى الطفل بمالحظة تنوع .@غام •

 .نمساعدة الطفل ع&% إطالة فtuة �نLباه ونقلھ من @شاط إ~% آخر دو ملل •

جا�Àا املتنوعــة والتعــرف ع&ــ% .صــوات ال�ــ� تحــدث تلوثــا  تميfــe الطفــل بــ • fن .صــوات بــد
ً

ر
سمعيا ضوضائيا،  و�التا~� يتجنب أداء السلوكيات ال�� تحد��ا 

ً ً
 ).2015شرdف، (

اما �جتماعية -6   .رأسلوب اللعب والد

سة ألنھ يخـدم أ�ـدافا    rعد أسلوب اللعب ركefة أساسية لعملية qعليم طفل ما قبل املد
ً

 ر
ســة  رعديــدة 0ــ� تر�يــة الطفــل،  و�ــو مــن العوامــل ال�ــ� تــدعم الت�ــشئة الــسليمة،  إضــافة إ~ــ% أن مما
ــا إ~ـــ% البنـــاء ال ال5ــــدم،  فلـــو أتيحـــت لتلــــك  .طفـــال للعـــب ف��ـــا اســــ��الك لطاقـــات الطفـــل،  وتوج��5ــ

للعب �و الطاقات منافذ للعب؛ النطلقت تب�y لنا .بطال،  ولصار �ؤالء .بطال قدوة لل�شء،  فا
  ). 1998الناشف، (الس�يل إ~% بناء ال��صية املت�املة لإل@سان 

سھ .طفال داخل غرفة ال�شاط  ضة ما بfن لعب الداخل الذي يما روLdنوع اللعب �0 الر و
ضة سواء أaان لعبا فرديا أم جماعيا،  و.لعاب التعليمية و�� ال�� �Àدف إ~% تحقيـق �ـدف  �0 الر

ً ً ً
و

ات واســـتعدادات الطفـــل وتوســـيع أفقـــھ ¯ـــش�ل عـــام وت�ـــوdن نخـــاص ي�ـــو الغـــرض منـــھ ر تنميـــة م5ـــا
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ر إ~ـــ% قلبـــھ وتزdـــد  غبـــة الطفـــل وتـــدخل الـــسر واتجا�ـــات إيجابيـــة لديـــھ،  و.لعـــاب التعليميـــة qـــشبع  ر
معلوماتــھ وتوســع آفــاق املعرفــة لديــھ،  وتن�ــ� حواســھ وعــضالتھ الدقيقــة والكبfــtة،  وqــساعده ع&ــ% 

ة واملرغو�ــــة،  وqــــساعد ع&ــــ% .ســــلوب العل�ــــ� 0ــــ� التفكfــــt،  وتن�ــــ� اكLــــساب أنمــــاط الــــسلوك ا|�يــــد
ة ع&ـــ% الtuكfـــe و�نLبـــاه لديـــھ كـــذلك �نـــاك .لعـــاب ا|lركيـــة ال�ـــ� qعـــود الطفـــل ع&ـــ% تناســـق . رالقـــد

ــا ¯ـــش�ل خـــاص لتنمـــو مــــن خالل5ـــا عـــضالتھ الكبfـــtة والدقيقـــة وحواســـھ شــــرdف، ( ا|lرaـــات وأدوا�Àـ
2015.(  

اما �    جتماعيــــة فتعــــد مــــن أ�ــــم .لعــــاب 0ــــ� الtuبيــــة �جتماعيــــة للطفــــل،  رأمــــا ألعــــاب الــــد
وqــــشمل �ــــذه .لعــــاب .لعــــاب ` �اميــــة وألعــــاب التقليــــد ل��ــــصية معينــــة،  و�ــــ� ال�ــــ� يقــــوم ��ــــا 
سة،  و�Àدف �ذه الطرdقة إ~% إضفاء املزdد من  اما �جتماعية مثل لعبة العر والطفل،  وألعاب الد ر

مـة لتمكيـ½�م مـن استكـشاف قـضايا الواقعية ع&% املواقـف ال زتعليميـة،  وqعطـي .طفـال ا|��ـtة الال
العالقــــات `@ــــسانية بمــــا 0ــــ� ذلــــك مــــن أحاســــTس،  واتجا�ــــات،  وقــــيم ومعتقــــدات،  وأســــاليب حــــل 
ا مــا  املـشكالت ال�ـ� قـد تواجـھ `@ــسان 0ـ� حياتـھ العاديـة،  و��ـذا فºــ� تفـرض أن ي�ـو للمـتعلم دو

ً
ر ن

كمـا qـساعد الطفـل ع&ـ% اكLـساب . نفـسھ أو عـن أحـد آخـر 0ـ� موقـف محـددaأن يقوم بھ مع�ـtا عـن 
الـــسلوكيات �جتماعيـــة املرغو�ـــة ســـواء أaانـــت تحمـــل مـــشاعر ســـلبية أم إيجابيـــة وذلـــك مـــن خـــالل 
قيامــھ بتقليـــد أدوار .�ـــ�اص اlmيطـــfن بــھ و.شـــياء ال�ـــ� يح�Òـــا ســواء مـــن أســـرتھ أو أصـــدقائھ أو 

ر الطفـــل بخ�ـــtات ومواقـــف حياتيـــة يخت��tـــا الطفـــل واقعيـــا،  حيوانـــات يح�Òـــا،  كمـــا qعمـــل ع&ـــ % مـــر
ً

و
،  الفـــرح،  الغـــضب وتكمــــن . وغ�tfــــا مـــن املــــشاعر تبعـــا ملـــا rــــستدعيھ املوقـــف. ...نrـــشعر ف��ـــا بــــا|lز

  ): 98م، ص 2015املغوش،  (أ�مية لعب .دوار �0 النقاط ¨تية

ات اجتماعيـــة جديـــدة،  وذلـــك مـــن خـــالل التق -1 ليـــد واlmاaـــاة ل��ـــصيات رإكـــساب الطفـــل م5ـــا
�م  .ر̈خرdن وأدوا

نتأسـTس نـوع مـن ا|lيـاة الديمقراطيـة حيـث يتعـاو .طفـال فيمـا بيـ½�م ب�ـل احuـtام؛ ألن لعــب  -2
دا  ̈خــرdن وانتظـار اسـتجابا�Àم وســلوكيا�Àم  .دوار يفـرض ع&ـ% الطفـل التعامــل مـع .طفـال 
ً

ر
 .ع&% قيامھ ¯سلوك معfن

 .لطفل وتمكينھ من التعبtf ا|�يدتطوdر ا|�وانب اللغوdة لدى ا -3
 .�Àيئة جو من املرح والسعادة لدى .طفال -4
يqعلم الطفل من خاللھ دو ضغط فكر أو إكراه -5  .ن
ح التعاو والعمل �0 فرdق -6 نتنمية ر  .و
̈خرdن -7  .مساعدة املشtuكfن ع&% ف5م ذوا�Àم وف5م 
 .qعرdف الطفل عادات ا�mتمع وتقاليده واملفا�يم والقيم �جتماعية -8
 .qعرdف الطفل ذاتھ وتقدير�ا -9

10-  tـþتمـع و.دوار .ك�mانـة الفاضـلة 0ـ� ا�ة ع&% التميef بfن الواقـع وا|�يـال و�ـfن امل رتنمية القد
تقديرا �0 ا�mتمع وأكtþ جاذبية 

ً
 ).68م،  ص2016ا|�5ما@ي،  (

ـــاض  -11 dــ ـــذات وخاصـــــة 0ـــــ� مرحلـــــة  رمــــساعدة الطفـــــل 0ـــــ� الـــــتخلص مـــــن .نانيـــــة والtuكـــــز حـــــو الــ
ً

ل
 .طفال.

 .rعد أداة للتواصل بfن .طفال ¯غض النظر عن اختالفا�Àم اللغوdة والثقافية -12
 .مساعدة �0 عالج العديد من �ضطرابات السلوكية -13
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ثانيا
ً

اسة امليدانية:    :رإجراءات الد

ضــة 0ــ� إكــساب .طفــال أ�ــداف الت�ــشئة �جتماعيــة  وللكــشف عــن إســ5ام معلمــات الر
صــفي الــذي rــس��دف ف5ــم وتحليــل الواقــع كمــا �ــو موجــود،  ¯غـــرض اســتخدمت الباحثــة املــنFG الو

  .لالوصو إ~% است�تاجات qساعد �0 تطوdر �ذا الواقع

 0ـــ� ضـــوء مـــا اســــتفادتھ مـــن .دبيـــات الtuبوdــــة ذات –ولتحقيـــق ذلـــك،  صـــممت الباحثــــة 
تبــاط باملوضــوع  ضــة 0ــ� إكــساب .طفــا-ر� ل و اســLبانة qــس§% إ~ــ% الكــشف عــن إســ5ام معلمــات الر

ضــة 0ــ� مدينــة خمــTس مــشيط وذلــك مــن  وأ�ــداف الت�ــشئة �جتماعيــة مــن وج5ــة نظــر معلمــات الر
  :رخالل سبعة محاو وسؤالfن مفتوحfن،  وذلك ع&% النحو ¨qي

ل اlmو .و- ات(إكساب الطفل املبادئ والقيم الدي�ية : ر   ).روdندرج تحتھ ست عبا

ات(�جتماعية إكساب الطفل املبادئ والقيم : ر اlmو الثا@ي-   ).روdندرج تحتھ qسع عبا

ات(إكساب الطفل املبادئ والقيم �قتصادية : ر اlmو الثالث-   ).روdندرج تحتھ خمس عبا

ات(إكساب الطفل املبادئ والقيم الوطنية والسياسية : ر اlmو الرا¯ع-   ).روdندرج تحتھ خمس عبا

ات(قية إكساب الطفل املبادئ والقيم .خال: ر اlmو ا|�امس-   ).روdندرج تحتھ سبع عبا

ات(إكساب الطفل املبادئ والقيم العلمية والثقافية : ر اlmو السادس-   ).روdندرج تحتھ سبع عبا

ضــة إلكــساب .طفــال أ�ــداف :  ر اlmــو الــسا¯ع- ســات و.ســاليب ال�ــ� تقــوم ��ــا معلمــات الر واملما ر
ة(الت�شئة �جتماعية  ن عبا روdندرج تحتھ عشر   ).و

-mـــو الثــــامن اlضــــة : ر ك كمعلمــــة 0ــــ� إكــــساب أطفــــال الر واملعوقــــات ال�ــــ� تحــــو دو القيــــام بــــأدوا ر ن ل
  ).سؤال مفتوح(أ�داف الت�شئة �جتماعية 

0ـــــ� إكـــــساب .طفـــــال أ�ـــــداف الت�ـــــشئة: ر اlmـــــو التاســـــع- ضـــــة  ـــة الر ومقtuحاتـــــك لتفعيـــــل دو معلمــ  ر
  ).سؤال مفتوح(�جتماعية 

ة ذات استجابات مقيدة وفقا ملقياس ليكـرت ) 59(وقد اشتملت �ذه �سLبانة ع&%  عبا
ً

ر
جة القيام بfن كبtfة ومتوسطة وضعيفة   .رثال"ي .¯عاد،  والذي تتدرج فيھ د

،  تــــم عرضــــ5ا أوال ع&ــــ% ثالثــــة محكمــــfن للتحقــــق مــــن صــــدق5ا صــــدق �ســــ�بانةو|lــــساب 
ً

وع&ــ% تــرابط وÓعــد ا|lكــم ع&ــ% صــدق فقــرات .داة 0ــ� الكــشف عمــا وضــعت مــن أجلــھ،  . يالظــا�ر
ات .داة باlmاو ال�� تندرج تح��ا،  وع&% وضوح5ا وسالمة صياغ��ا،  تم أيضا حـساب صـدق  عبا

ً
ر ر

جات aل محو  تباط د راlmتو أو ما rعرف بصدق �qساق الداخ&� من خالل حساب معامالت ا ر ر ى
جة ال�لية لالسLبانة ال�� ت�ت�� إل��ا اlmاو ربالد ت. ر نبـاط بtfسـو داللـة روقد أوíÆ حساب معامل ا

تباط عنـد مـستو داللـة  ىجميع معامالت � ،  أم ) 0.05 و 0.01(ر جـة aـل محـو ومحـو رسـواء بـfن د ر ر
جة ال�لية لالسLبانة ربfن aل محو والد تباط �ـ� . ر بـfن aـل مـن ) 0.362(روaانت أقل قيمة معامل �

dن  ،  والسادس(راlmو تباط بfن اlmو)ل.و ر،  �0 حfن ��لت قيمة � أع&ـ% ) الرا¯ع وا|�امس(dن ر
تباط  جة ال�لية لالسLبانة ف�انت مرتفعة؛ ). 0.868(رمعامل ا تباط بfن aل محو والد رأما قيمة � رر

جــات �ســLبانة ). 0.940(و) 0.631(حيـث تراوحــت �ــذه القــيم بــfن  روqــشtf تلـك النتــائج إ~ــ% صــدق د
  :لوا|�دو ¨qي يوíÆ ذلك. ٍ¯ش�ل aاف الستخدام5ا
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  ):1(لجدو 

جة الKلية لالس�بانة جات Cل محو والد تباط ب�)سو ب�ن د رمعامالت ا ر رر   ن

 �سLبانة السا¯ع السادس ا|�امس الرا¯ع الثالث الثا@ي ل.و راlmو

ــــساب : ل.و ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ إكـ
ـــــادئ  ــــــــ ـــــــل املبــــ ــــــــ الطفــ

 والقيم الدي�ية
1 0.676** 0.414* 0.365* 0.492** 0.362* 0.513** 0.631** 

ــــــا@ي ــــــــ ــــساب : الثـــ ــــــــ إكـــــ
ـــــاد ــــــــ ـــــــل املبــــ ــــــــ ئ الطفــ

 والقيم �جتماعية
0.676** 1 0.427* 0.605** 0.647** 0.498** 0.750** 0.804** 

ــــــث ــــساب : الثالـــــــ ــــــــ إكــ
ـــــادئ  ــــــــ ـــــــل املبــــ ــــــــ الطفــ
 والقيم �قتصادية

0.414* 0.427* 1 0.634** 0.613** 0.798** 0.578** 0.748** 

ــــــــــع ــــساب : الرا¯ـــــــ ــــــــ إكـــــ
ـــــادئ  ــــــــ ـــــــل املبــــ ــــــــ الطفــ
ــــــــة  ـــــيم الوطنيــــــ والقـــــــــ

 والسياسية

0.365* 0.605** 0.634** 1 0.868** 0.729** 0.781** 0.869** 

ــــساب : ا|�ــــــامس إكــ
ـــــادئ  ــــــــ ـــــــل املبــــ ــــــــ الطفــ

 والقيم .خالقية
0.492** 0.647** 0.613** 0.868** 1 0.548** 0.637** 0.798** 

ــــسادس ــــساب : الــ إكــ
ـــــادئ  ــــــــ ـــــــل املبــــ ــــــــ الطفــ
ــــــــة  ــــــيم العلميــــــــ والقـــــــــ

 والثقافية

0.362* 0.498** 0.798** 0.729** 0.548** 1 0.755** 0.837** 

ســـات : عالـــسا¯ راملما
ــــــــــ�  ـــــــاليب ال�ــــــ و.ســـــــــ
ـــات  تقــــــوم ��ــــــا معلمـــ
ــــساب  ضـــــــة إلكـــ والر
ـــــــداف  ــــال أ�ــــــ .طفــــــــ
ــــــــــشئة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الت�ــــ

 �جتماعية

0.513** 0.750** 0.578** 0.781** 0.637** 0.755** 1 0.940** 

 1 **0.940 **0.837 **0.798 **0.869 **0.748 **0.804 **0.631 �سLبانة

ىدال إحصائيا عند مستو داللة ** 
ً

)0.01(  



 إسهام معلمات الروضة في إكساب األطفال قيم التنشئة االجتماعية 
  القحطاني وفاء مريع علي / أ من منظور التربية اإلسالمية

 

 

168 

نبــاخ للتحقــق مــن �qــساق  ووللتأكــد مــن ثبــات �ســLبانة،  تــم اســتخدام معادلــة ألفــا كر
اسـة .صـ&�) 30(الداخ&�،  وذلك ع&% عينة م�ونة من  وقـد أوÆـí حـساب . رمفردة مـن مجتمـع الد

نباخ بfن  رللمحو ) 0.9440(رللمحو الثالث،  و) 0.7944(ومعامل ثبات �سLبانة تراوح قيم ألفا كر
جة ثبات �سـLبانة إجمـاال عـن . ¯عالسا كذلك لم تقل د

ً
،  .مـر الـذي يـدل ع&ـ% صـالحية )0.9703(ر

اســــة  ر�ســــLبانة فيمــــا وضــــعت لقياســــھ،  مــــع إم�انيــــة ثبــــات النتــــائج ال�ــــ� يمكــــن أن qــــسفر ع½�ــــا الد
�و ذلك مؤشرا جيدا لتعميم نتائج5اdالية،  وl|ا

ً ً
  : لوdوíÆ ا|�دو ¨qي ذلك. ن

  ): 2(لجدو

اسة بطرVقة ��ساق الداخ4# ثبات ر محاو أداة الد نباخ(ر   )وألفا كر

عدد  راlmو
ات  رالعبا

ألفا 
نباخ  وكر

 0.8035 6 إكساب الطفل املبادئ والقيم الدي�ية: ل.و

 0.8254 9 إكساب الطفل املبادئ والقيم �جتماعية: الثا@ي

 0.7944 5 إكساب الطفل املبادئ والقيم �قتصادية: الثالث

 0.8824 5 إكساب الطفل املبادئ والقيم الوطنية والسياسية: الرا¯ع

 0.8751 7 إكساب الطفل املبادئ والقيم .خالقية: ا|�امس

 0.9172 7 إكساب الطفل املبادئ والقيم العلمية والثقافية: السادس

ضة إلكساب : السا¯ع سات و.ساليب ال�� تقوم ��ا معلمات الر واملما ر
 ف الت�شئة �جتماعية.طفال أ�دا

20 0.9440 

 0.9703 59 �سLبانة

 �ÍÖا �Àا ال½�ائية ع&% العينة وذلك �0 الفصل الد jع5ا �0 صو اسة،  تم تو روÓعد تقنfن اسLبانة الد رر ز
ـــ1440/1441الثــــا@ي مــــن العــــام  ــا . �ــ ضــــة) 103(ع&ــــ% عينــــة صــــدفية قوام5ــ وdبــــfن . ومــــن معلمــــات الر

jع أفراد العين زا|�دو ¨qي تو اسة ¯عد تفرjغ العائد من �سLباناتل    :رة بحسب متغtfات الد

  ): 3(لجدو 

اسة 6ع أفراد العينة بحسب متغ�)ات الد رتو   ز

اسة  ال�سبة املئوdة العدد الفئة رمتغtfات الد

اسات عليا  11.7 12 رد
 املؤ�ل العل��

dوس  88.3 91 رب�الو

 58.3 60 رdاض أطفال

�~eÌ5.8 6 اقتصاد م 

 5.8 6 غة عر�يةل

 التخصص

 4.9 5 حاسب آ~�
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اسة  ال�سبة املئوdة العدد الفئة رمتغtfات الد

 2.9 3 رdاضيات

 4.9 5 لأصو الدين

اسات إسالمية  5.8 6 رد

 11.7 12 ىأخر

ىاملستو الذي تقومfن  37.9 39 الثا@ي
jسھ  62.1 64 الثالث ربتد

 16.5 17 سنة

 15.5 16 س�تان

 17.5 18 ثالث سنوات
 عدد سنوات ا|��tة �0 العمل

Óع سنوات ف  50.5 52 أكtþرأ

وÓعـد تطبيــق �سـLبانة،  اعتمــدت الباحثــة 0ـ� تحليل5ــا للبيانــات ع&ـ% املتوســط ا|lــساÓي،  
ــــان وتyــــــــــ�  ــــــار مــــــ ،  واختبــــ ـــار ــــــــراف املعيـــــــ ــــــــ�ال والــــــــــس Z(Mann-Whitney(يو�نحــ ســ و،  واختبــــــــــار كر

)X(Kruskal-Wallis ـــامج ــــالل برنـــ ــــيفيھ وذلــــــك مــــــن خــ وقــــــد |�ــــــأت الباحثــــــة إ~ــــــ% . SPSS،  واختبــــــار شــ
̀حصاء الالمعل�� ¯س�ب اختب ات  اسة ¯ش�ل طبي§�را jع بيانات الد رعدم تناسب تو  .ز

جات القيام ع&% aل اسـتجابة مـن اسـتجابات �سـLبانة  ركما تم حساب مستو ومدى د ى
جة ل�ل استجابة من �ستجابات الثالث وفقا لطرdقة ليكرت عن طرdق إعطاء د

ً
. Likert Methodر

جـــة ) متوســـطة(،  و�ســـتجابة )3(رجـــة qعطـــى الد) كبfـــtة(فاالســـتجابة  ،  و�ســـتجابة )2(رqعطـــى الد
جــــة ) ضــــعيفة( ـــدى �لuــــeام ل�ــــل اســــتجابة 0ـــــ� )1(رqعطــــى الد ـــí مــــستو ومــ ى،  وا|�ـــــدو ¨qــــي يوÆـ ل

  .  �سLبانة

  ): 4(لجدو

  ىمستو ومدى القيام لKل استجابة

ــــدى ىمستو �ستجابة  املــ

 1.66أي ) 0.66+1(   وح�Ð 1من  ضعيفة

 2.33أي ) 0.66 +1.67(   وح�Ð 1.67من  متوسطة

  تقرdبا3أي ) 0.66 +2.34(   وح�Ð 2.34من  كبtfة

  

  

  



 إسهام معلمات الروضة في إكساب األطفال قيم التنشئة االجتماعية 
  القحطاني وفاء مريع علي / أ من منظور التربية اإلسالمية

 

 

170 

ثالثا
ً

اسة امليدانية ومناقش�Oا:    :رنتائج الد

ات �ســLبانة إجمــاال وتفــصيال،  ثــم  اســة نتائج5ــا حــسب ترتTــب محــاو وعبــا qعــرض الد
ً ً

ر رر
اسة،  ي&� ذلك عرض مل�Åص ا   :وفيما يأqي تفصيل ذلك. لنتائج وتفس�tfارحسب متغtfات الد

ما أNداف الت�شئة �جتماعية ال�� ي�ب�# إكسا�Oا :  ل السؤال �و الذي ينص ع4`

اسة ضة ؟ تمت &جابة عنھ من خالل &طار النظر للد رألطفال الر ي   : و

ــ` ــة الــــسؤال الثــــا0ي الــــذي يــــنص ع4ــ ــ# إكــــساب :  إجابــ ــة $ــ ضــ ــ�ام معلمــــات الر ومــــا إســ

Nطفال أ�داف الت�شئة �جتماعية؟ 

Nا كKل .1   .رالنتائج اHUاصة باستجابات أفراد العينة مجملة ع4` �س�بانة ومحاو

ضـــة ع&ـــ% �ســـLبانة مجملـــة أ��ـــن يقمـــن ع&ـــ% إكـــساب  وأوÆـــlت اســـتجابات معلمـــات الر
جـــــة كبfـــــtة ،  حيــــث بلـــــغ متوســـــط اســـــتجابا�Àن  ،  ) 2.64(ر.طفــــال أ�ـــــداف الت�ـــــشئة �جتماعيــــة بد

  :  التا~� يوíÆ ذلكلوا|�دو 

  )5(لجدو 

ــــ�بانة الكـــــشف عـــــن إســـــ�ام  ــــة إلجمـــــاa# محـــــاو اسـ Vـ راملتوســـــطات اTUـــــسابية و�نحرافـــــات املعيا ر
ة مجملة ضة $# إكساب �طفال أNداف الت�شئة �جتماعية بصو رمعلمات الر   و

عدد  راlmو
ات  رالعبا

 املتوسط
�نحراف 

 ياملعيار

 0.396 2.61 6 لدي�يةإكساب الطفل املبادئ والقيم ا: ل.و

 0.372 2.71 9 إكساب الطفل املبادئ والقيم �جتماعية: الثا@ي

 0.507 2.47 5 إكساب الطفل املبادئ والقيم �قتصادية: الثالث

ـــــع ــــة : الرا¯ــــــ ـــيم الوطنيــــــــ ـــادئ والقــــــــ ــــــ إكــــــــــــساب الطفـــــــــــل املبـــ
 والسياسية

5 2.72 0.404 

 0.397 2.73 7 إكساب الطفل املبادئ والقيم .خالقية: ا|�امس

ـــة : الــــــــسادس ــــادئ والقــــــــيم العلميــــــ ـــــــل املبــــ إكــــــــساب الطفــ
 والثقافية

7 2.59 0.453 

ســــات و.ســــاليب ال�ــــ� تقــــوم ��ــــا معلمــــات : الــــسا¯ع راملما
ضة إلكساب .طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية  والر

20 2.64 0.401 

 0.348 2.64 59 �س�بانة

ريت¿í من ا|�دو السابق أن جميع محاو اسLبان ضة 0ـ� إكـساب ل وة إس5ام معلمات الر
جة كبtfة ،  حيث – من وج5ة نظر أفراد العينة –.طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية ر تحققت بد
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ــــا~� محـــــــاو �ســـــــLبانة  ــــساÓي إلجمـــ ـ ـــــراوح املتوســـــــط ا|lـــــــساÓي lmـــــــاو )2.64(ربلـــــــغ املتوســـــــط ا|lــ ر،  وتــ
  ).2.73(و) 2.47(�سLبانة السبعة بfن 

) 2.73(رأن اlmـــو ا|�ـــامس حـــصل ع&ـــ% أع&ـــ% متوســـط حـــساÓي لكمـــا يتـــ¿í مـــن ا|�ـــدو 
ب وج5ــات نظــر أفــراد العينــة واتفــاق5م ع&ــ% تحقـــق )0.397(يوانحــراف معيــار  ر،  ممــا يــدل ع&ــ% تقــا

جة كبtfة   . رإكساب الطفل املبادئ والقيم .خالقية بد

لالنتائج اHUاصة باستجابات أفراد العينة مجملة ع4` محو �س�بانة �و  .2 كـساب إ" ر
  ". الطفل املبادئ والقيم الدي�ية 

ـــLبانة .و  ـــة ع&ــــــ% محـــــو �ســـ ضــ لأوÆـــــlت اســـــتجابات معلمــــــات الر ر ــــل " و إكـــــساب الطفــ
جـــة كبfـــtة ،  " املبـــادئ والقـــيم الدي�يـــة  رأ��ـــن يقمـــن ع&ـــ% إكـــساب الطفـــل املبـــادئ والقـــيم الدي�يـــة بد

    :ل،  وا|�دو التا~� يوíÆ ذلك ) 2.61( حيث بلغ متوسط استجابا�Àن 

  ): 6(لجدو 

ليا ات محو �س�بانة �و ومرتبة تنا Vة لعبا املتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا
ً

ز ر لر   ر

ات اlmو .و لعبا ر  ي�نحراف املعيار املتوسط ر

 0.706 2.41 .التعرdف بأرaان `يمان )1

 0.610 2.63 .التعرdف بأرaان `سالم )2

 0.572 2.56 .إقامة الشعائر الدي�ية )3

ف. )4  0.550 2.59 .ومر باملعر

 0.528 2.61 .الن�º عن املنكر )5

 0.354 2.85 .حب الدين )6

ات اlmـــــو .و ا|�ــــاص بــــــ  ـــدو الــــسابق أن املتوســـــط ا|lــــساÓي لعبــــا ليتــــ¿í مــــن ا|�ــ رل " ر
جـــة كبfــtة وذلـــك حيــث حـــصلت " إكــساب الطفــل املبـــادئ والقــيم الدي�يـــة  ريقــع 0ـــ� مــستو قيــام بد ى

ة  ؛  وتفــسر )0.354(يوأقـل انحـراف معيـار ) 2.85(أع&ـ% متوســط حـساÓي ع&ـ% " حـب الـدين " رالعبـا
�ـن 0ــ� qعزdـز ا|�انــب الـدي�y لــدى .طفـال ممــا عــز  ضـة يــدركن دو ز�ـذه النLيجــة بـأن معلمــات الر رو
اسـة باصـرة  ضة |lـب الـدين وتتفـق �ـذه النLيجـة مـع نLيجـة د رمن إس5ام5ن �0 إكساب أطفال الر و

ثــــة  ة ال�ــــ� بي�ــــت أن ا) 2015(رو�احا ـــ� املرتبــــة .و~ــــ% بTنمــــا حــــصلت العبــــا يمانيــــة جــــاءت 0ـ ـــيم̀  " رلقـ
ـــان  ̀يمــ ــــل متوســـــط حـــــساÓي " التعرdـــــف بأرaـــــان  ؛ )0.706(يوأع&ـــــ% انحـــــراف معيـــــار ) 2.41(ع&ـــــ% أقـ

�ن 0ـ� ت�ـشئة .طفـال ت�ـشئة  ضـة يحرصـن ع&ـ% القيـام بـدو روتفـسر �ـذه النLيجـة بـأن معلمـات الر و
ضـــة بأرaـــان دي�يــة تتماéـــÐÍ مـــع قـــيم الـــدين وا�mتمـــ وع ممـــا عــز مـــن إســـ5ام5ن 0ـــ� qعرdـــف أطفـــال الر ز

  . ̀يمان
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ـــــة ع4ــــــ` محــــــو �ســــــ�بانة الثــــــا0ي  .3 ـــــة مجملـ " رالنتــــــائج اHUاصــــــة باســــــتجابات أفــــــراد العينـ
  ". إكساب الطفل املبادئ والقيم �جتماعية 

ضــــة ع&ـــــ% محــــو �ســــLبانة الثـــــا@ي  ـــات الر ـــتجابات معلمــ رأوÆــــlت اسـ إكــــساب الطفـــــل " و
جــــة " يم �جتماعيـــة املبـــادئ والقـــ رأ��ــــن يقمـــن ع&ـــ% إكـــساب الطفــــل املبـــادئ والقـــيم �جتماعيـــة بد

  :  لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك). 2.71(كبtfة،  حيث بلغ متوسط استجابا�Àن 

  ) 7(لجدو 

ليا ات محو �س�بانة الثا0ي مرتبة تنا Vة لعبا َّاملتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا ز ر   رر

ات اlmو الث رعبا  ي�نحراف املعيار املتوسط ا@ير

 0.442 2.74 ).�ستقاللية(�عتماد ع&% الذات  )1

2( tf0.412 2.79 .نالتعاو مع الغ 

 0.479 2.75 ).̀خاء(ت�وdن الصداقات  )3

 0.473 2.72 .التأدب �0 ا|lوار )4

سة ¨داب �جتماعية )5  0.452 2.72 .رمما

 0.524 2.63 .رلعب الدو �جتما©� املتوقع منھ )6

 0.496 2.66 .�عeuاز بالنفس )7

8( tfام الكبtu0.435 2.79 .اح 

لية )9  0.544 2.62 .وتحمل املسؤ

ات اlmــــو الثــــا@ي ا|�ــــاص بـــــ  ريتـــ¿í مــــن ا|�ــــدو الــــسابق أن املتوســــط ا|lـــساÓي لعبــــا ر " ل
جة كبfـtة وذلـك حيـث حـصلت " إكساب الطفل املبادئ والقيم �جتماعية  ريقع �0 مستو قيام بد ى

ة  ؛ )0.412(يوأقـــل انحـــراف معيـــار ) 2.79(ع&ـــ% أع&ـــ% متوســـط حـــساÓي " نعـــاو مـــع الغfـــt الت" رالعبـــا
ضــة  ح التعــاو لــدى أطفــال الر ضــة يحرصــن ع&ــ% qعزdـز ر ووتفـسر �ــذه النLيجــة بــأن معلمـات الر و نو
زخاصة أن �ذه السمة من السمات املطلوب qعزdز�ا لدى ال�شء مما عز من إس5ام5ن �0 إكساب 

ضـة لقــيم الت اســة سـاميةوأطفـال الر رعـاو مــع الغfـt وتتفــق �ـذه النLيجـة مــع نLيجـة د ال�ــ� ) 2018(ن
بي�ت أن الت�شئة �جتماعية �� عملية مستمرة ال تتوقف عند مرحلة طفولة الفرد ،  وإنما qستمر 
اتـھ ودوافعـھ واتجا�اتـھ  رطوال حياتھ منذ مـيالده وح�ـÐ وفاتـھ وqـش�ل مـن خالل5ـا معـايtf الفـرد وم5ا

قافــة ا�mتمـع وdـتم عـن طرdق5ــا تر�يـة وإعـداد الطفـل ل�ــي يـصبح عـضوا صـا|lا 0ــ� بحيـث تتفـق مـع ث
قا�mتمــع وdكLــسب الفــرد عــن طرdق5ــا ا|�ــصائص .ساســية 0ــ� مجتمعــھ وطــر التفكfــt والتغfــt عــن 

ة  لية " رسلوكھ �0 ا�mتمع،  �0 حfن حصلت العبا ) 2.62(ع&% أقل متوسط حـساÓي  " وتحمل املسؤ
ضــة يحرصـــن ع&ــ% qعزdـــز )0.544(ي وأع&ــ% انحـــراف معيــار و؛ وتفـــسر �ــذه النLيجـــة بــأن معلمـــات الر

ضــة،  خاصــة أن �ــذه الــسمة مــن الــسمات املطلــوب qعزdز�ــا لــدى  لية لــدى أطفــال الر ح املــسؤ ر
ً

و و و
لية ضة لقيم تحمل املسؤ وال�شء مما عز من إس5ام5ن �0 إكساب أطفال الر و   .ز
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ــــائج اHUاصــــــة باســـــتجابات أفــــــراد العينـــــة مجملــــــة .4 " ر ع4ـــــ` محــــــو �ســـــ�بانة الثالــــــث النتـ
  ". إكساب الطفل املبادئ والقيم �قتصادية 

ضــــة ع&ــــ% محــــو �ســــLبانة الثالــــث  رأوÆــــlت اســــتجابات معلمــــات الر إكــــساب الطفــــل " و
جـــة " املبــادئ والقـــيم �قتــصادية  رأ��ـــن يقمــن ع&ـــ% إكــساب الطفـــل املبــادئ والقـــيم �قتــصادية بد

  : لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك). �À)2.47ن كبtfة ،  حيث بلغ متوسط استجابا

  ) 8(لجدو 

ليا ات محو �س�بانة الثالث مرتبة تنا Vة لعبا َّاملتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا ز ر   رر

ات اlmو الثالث رعبا  ي�نحراف املعيار املتوسط ر

 0.566 2.60 .مساعدة اlmتاجfن )1

 0.637 2.44 .̀نفاق �0 س�يل هللا )2

̀سراف(�دخار  )3  0.706 2.33 ).عدم 

ه(تنظيم الوقت  )4  0.714 2.31 ).راسLثما

 0.499 2.65 .اlmافظة ع&% املمتل�ات العامة )5

ات اlmـــو الثالـــث ا|�ـــاص بــــ  ريتـــ¿í مـــن ا|�ـــدو الـــسابق أن املتوســـط ا|lـــساÓي لعبـــا ر " ل
جـة كبfــtة ومـس" إكـساب الطفـل املبــادئ والقـيم �قتـصادية  ريuــtاوح بـfن مــستو قيـام بد ىتو قيــام ى

ة  جة متوسطة وذلك حيث حصلت العبا ربد ع&% أع&% متوسط " اlmافظة ع&% املمتل�ات العامة " ر
ضة rعانو عادة )0.499( يبانحراف معيار  ) 2.65( حساÓي  ن؛ وتفسر �ذه النLيجة بأن أطفال الر و

ســــات إتــــالف املمتل�ــــات العامـــة لقلــــة التوعيــــة؛ .مــــر الـــذي جعــــل املعلمــــات يحرصــــ ن ع&ــــ% رمـــن مما
ضـــــة لقــــيم اlmافظــــة ع&ـــــ%  0ــــ� إكــــساب أطفــــال الر وتــــوعي��م ��ــــذا ا|�انــــب ممـــــا عــــز مــــن إســـــ5ام5ن  ز

اسـة ونـاس dـاض .طفـال ) 2009(راملمتل�ات العامة وتتفق �ذه النLيجة مع نLيجة د رال�ـ� بي�ـت أن 
� حـfن 0ـ. رتقوم بدو إيجاÓي وفعال وqسا�م @س�يا �0 الت�شئة �جتماعية لألطفال إ~% جانـب .سـرة

ة  ه(تنظــــيم الوقـــت " رحـــصلت العبـــا وأع&ـــ% انحــــراف ) 2.31(ع&ــــ% أقـــل متوســـط حــــساÓي  )." راســـLثما
ـــار  ــــن ع&ـــــ% دعـــــم و©ـــــ� أطفـــــال )0.714(يمعيــ ضـــــة يحرصـ و؛ وتفـــــسر �ـــــذه النLيجـــــة بـــــأن معلمـــــات الر

�ا من القـيم امل5مـة للعمـل وللفـرد؛ ممـا عـز مـن إسـ5ام5ن 0ـ� إكـساب  ضة بقيمة الوقت باعتبا زالر رو
ضة لقيم تنظيم الوقت أطفال  ه(والر   ).راسLثما

ـــــ�بانة الرا�ـــــــع  .5 ـــــو �سـ " رالنتــــــائج اHUاصــــــة باســــــتجابات أفــــــراد العينـــــــة مجملــــــة ع4ــــــ` محـ
  ". إكساب الطفل املبادئ والقيم الوطنية والسياسية 

ضــــة ع&ـــــ% محــــو �ســــLبانة الرا¯ـــــع  ـــات الر ـــتجابات معلمــ رأوÆــــlت اسـ إكــــساب الطفـــــل " و
أ��ــــن يقمــــن ع&ــــ% إكــــساب الطفــــل املبــــادئ والقــــيم الوطنيــــة " ية املبــــادئ والقــــيم الوطنيــــة والــــسياس

جة كبtfة ،  حيث بلغ متوسط استجابا�Àن    : لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك). 2.72(روالسياسية بد
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  ) 9(لجدو 
ليا ات محو �س�بانة الرا�ع مرتبة تنا Vة لعبا َّاملتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا ز ر   رر

ات اlmو الرا¯ع رعبا  ي�نحراف املعيار املتوسط ر

 0.334 2.87 .�نتماء للوطن )1
 0.442 2.74 ).النظام(اlmافظة ع&% .من  )2
 ��q 2.69 0.524يع التعبtf عن الرأي  )3
̈خر )4  0.531 2.67 .احtuام الرأي 
5( �yاث الوطtuفاظ ع&% الl|0.562 2.62 .ا 

ات اlmـــ ريتـــ¿í مـــن ا|�ـــدو الـــسابق أن املتوســـط ا|lـــساÓي لعبـــا " رو الرا¯ـــع وا|�ـــاص بــــ ل
جة كبtfة وذلك حيث " إكساب الطفل املبادئ والقيم الوطنية والسياسية  ريقع �0 مستو قيام بد ى

ة  يوأقـــــل انحـــــراف معيـــــار ) 2.87(ع&ـــــ% أع&ـــــ% متوســـــط حـــــساÓي  " �نتمـــــاء للـــــوطن " رحـــــصلت العبـــــا
ضــة يحرصــن ع&ــ% qعزdــز قــيم الــو)0.334( الء الــوط�y لــدى و؛ وتفــسر �ــذه النLيجــة بــأن معلمــات الر

ضــة  ضـة 0ــ� ظـل انLــشار مظـا�ر التطـرف ممــا عـز مــن إسـ5ام5ن 0ـ� إكــساب أطفـال الر وأطفـال الر ز و
اســة ســامية ال�ــ� بي�ــت أن الت�ــشئة ) 2018(رلقـيم �نتمــاء للــوطن وتتفــق �ــذه النLيجــة مــع نLيجــة د

ال حياتھ منذ �جتماعية �� عملية مستمرة ال تتوقف عند مرحلة طفولة الفرد ،  وإنما qستمر طو
اتــھ ودوافعــھ واتجا�اتــھ بحيــث تتفــق مــع  رمــيالده وح�ــÐ وفاتــھ وqــش�ل مــن خالل5ــا معــايtf الفــرد وم5ا

ــــة وإعـــــداد الطفـــــل ل�ـــــي يـــــصبح عـــــضوا صـــــا|lا 0ـــــ� ا�mتمـــــع،   ـــن طرdق5ـــــا تر�يـ ثقافـــــة ا�mتمـــــع وdـــــتم عــ
لوكھ 0ـ� قوdكLسب الفرد عن طرdق5ا ا|�صائص .ساسية �0 مجتمعھ وطر التفكtf والتغfـt عـن سـ

ة  ) 2.62(ع&% أقل متوسـط حـساÓي " ا|lفاظ ع&% الtuاث الوط�y " را�mتمع،  �0 حfن حصلت العبا
ضـــة يحرصـــن ع&ـــ% دعـــم )0.562(يوأع&ـــ% انحـــراف معيـــار  و؛ وتفـــسر �ـــذه النLيجـــة بـــأن معلمـــات الر

ضـــة،  ممـــا عـــز مـــن إســـ5ام5ن 0ـــ� إكـــساب أطفـــال زالقـــيم الوطنيـــة والـــوالء الـــوط�y لـــدى أطفـــال الر  َّو
�yاث الوطtuفاظ ع&% الl|ضة لقيم ا   . والر

" رالنتــــائج اHUاصــــة باســــتجابات أفــــراد العينــــة مجملــــة ع4ــــ` محــــو �ســــ�بانة اHUــــامس  .6
  ". إكساب الطفل املبادئ والقيم �خالقية 

ضـــة ع&ــ% محــو �ســـLبانة ا|�ــامس  رأوÆــlت اســتجابات معلمــات الر إكــساب الطفـــل " و
جـة كبfـtة ،  أ��ن يق" املبادئ والقيم .خالقية  رمن ع&% إكساب الطفل املبـادئ والقـيم .خالقيـة بد

  : لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك). 2.73(حيث بلغ متوسط استجابا�Àن 

  )10(لجدو 
ليا ات محو �س�بانة اHUامس مرتبة تنا Vة لعبا َّ املتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا ز ر   رر

ات اlmو ا|�امس رعبا  يعيار�نحراف امل املتوسط ر

 0.373 2.84 الصدق )1
 0.447 2.77 ..مانة )2
 0.473 2.72 .الوفاء بالع5د )3
̈خرdن(`يثار  )4  0.478 2.71 ).حب 
 0.518 2.65 .ا|lياء )5
 0.469 2.77 الLسامح )6
 0.558 2.64 صلة الرحم )7
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ات اlmــو ا|�ــامس ا|�ــاص بـــ  ريتــ¿í مــن ا|�ــدو الــسابق أن املتوســط ا|lــساÓي لعبــا ر " ل
جـة كبfــtة وذلـك حيـث حــصلت " املبـادئ والقــيم .خالقيـة إكـساب الطفـل  ريقـع 0ــ� مـستو قيـام بد ى

ة  ؛ وتفـسر �ـذه )0.373(يوأقل انحراف معيـار ) 2.84(ع&% أع&% متوسط حساÓي " الصدق " رالعبا
ضــة بالــصدق كقيمــة م5مــة 0ــ� بنــاء  ضــة يــدركن أ�ميــة تمثــل أطفــال الر والنLيجــة بــأن معلمــات الر و

ضة لقيم الصدق وتتفق �ذه النLيجة مع ز��صيا�Àم مما عز من و إس5ام5ن �0 إكساب أطفال الر
اســــة ��fــــtة وأمينـــــة  ا 0ـــــ� توجيــــھ وضــــبط ســـــلوكيات ) 2017(رنLيجــــة د ال�ــــ� بي�ــــت أن للمر�يــــات دو

ً
ر

ات واســتعدادات �ائلــة  روتــصرفات الطفــل وذلــك ألن الطفــل 0ــ� �ــذه املرحلــة مــن حياتــھ يتمتــع بقــد
تحتاج ألن تصقل وتوجھ

ُ ُ
ة �0 ح.  ) 2.64(ع&% أقل متوسط حساÓي " صلة الرحم " رfن حصلت العبا

ضـــة يــدركن ا|lاجـــة إ~ـــ% )0.558(يوأع&ــ% انحـــراف معيــار  و؛  وتفـــسر �ــذه النLيجـــة بـــأن معلمــات الر
زqعزdـز قـيم التماسـك .سـر وا�mتم§ـ� وإكـسا��ا للــ�شء ممـا عـز مـن إسـ5ام5ن 0ـ� إكـساب أطفــال  ي

ضة لقيم صلة الرحم   .والر

" رHUاصــــة باســــتجابات أفــــراد العينــــة مجملــــة ع4ــــ` محــــو �ســــ�بانة الــــسادس النتــــائج ا .7
  ".إكساب الطفل املبادئ والقيم العلمية والثقافية 

ضــة ع&ــ% محــو �ســLبانة الــسادس  رأوÆــlت اســتجابات معلمــات الر إكــساب الطفــل " و
ــــة  ــــادئ والقــــــيم " املبـــــادئ والقــــــيم العلميــــــة والثقافيــ ــــن ع&ــــــ% إكــــــساب الطفـــــل املبــ ــــن يقمــ العلميــــــة أ��ـ

جة كبtfة ،  حيث بلغ متوسط استجابا�Àن    : لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك). 2.59(روالثقافية بد

  )11(لجدو 

ليا ات محو �س�بانة السادس مرتبة تنا Vة لعبا َّ املتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا ز ر   رر

ات اlmو  رعبا  ي�نحراف املعيار املتوسط السادسر

 0.534 2.58 . املشكالتqعوdد الطفل ع&% حل )1

 0.575 2.52 ).تقاليد/عادات/اللغة(التعرdف بثقافة ا�mتمع  )2

سة العادات الlية السليمة )3  0.447 2.73 .رمما

 q. 2.60 0.548عوdد الطفل ع&% ضبط انفعاالتھ )4

 q. 2.47 0.654عوdد الطفل ع&% التفكtf العل�� )5

 q. 2.55 0.606عوdد الطفل ع&% حب القراءة )6

 0.509 2.68 .ظة ع&% البTئةاlmاف )7

ات اlmــو الــسادس ا|�ــاص بـــ  ريتـ¿í مــن ا|�ــدو الــسابق أن املتوســط ا|lـساÓي لعبــا ر " ل
جــة كبfـtة وذلـك حيــث " إكـساب الطفـل املبـادئ والقــيم العلميـة والثقافيـة  ريقــع 0ـ� مـستو قيـام بد ى

ة  ســـة العـــادات الـــlية الـــسليمة " رحـــصلت العبـــا وأقـــل ) 2.73(ع&ـــ% أع&ـــ% متوســـط حـــساÓي " رمما
ضـــة يحرصـــن ع&ـــ% qعزdـــز الـــو©�  ) 0.447(يانحـــراف معيـــار  ووتفـــسر �ـــذه النLيجـــة بـــأن معلمـــات الر

ضــة لقــيم  ضــة ممــا عــز مــن إســ5ام5ن 0ــ� إكــساب أطفــال الر lية لــدى أطفــال الر ســة الــ وواملما ز و ر
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اســة ��fــtة وأمينــة  ســة العــادات الــlية الــسليمة وتتفــق �ــذه النLيجــة مــع نLيجــة د رمما ) 2017(ر
ا �0 توجيھ وضبط سلوكيات وتصرفات الطفل وذلك ألن الطفل �0 �ذه ا ل�� بي�ت أن للمر�يات دو

ً
ر

ات واســتعدادات �ائلــة تحتــاج ألن تـــصقل وتوجــھ املرحلــة مــن حياتــھ يتمتــع بقـــد
ُ ُ

0ــ� حــfن حـــصلت . ر
ة  وأع&ــــ% انحــــراف ) 2.47(ع&ــــ% أقـــل متوســــط حـــساÓي " qعوdــــد الطفـــل ع&ــــ% التفكfـــt العل�ــــ� " رالعبـــا

�ــن العل�ــ� تجــاه أطفــال )0.654(ي معيــار ضــة يــدركن دو ر؛ وتفــسر �ــذه النLيجــة بــأن معلمــات الر و
ضة ع&% التفكtf العل�� ضة مما عز من إس5ام5ن q �0عوdد أطفال الر والر ز   . و

" رالنتـــــائج اHUاصـــــة باســـــتجابات أفــــــراد العينـــــة مجملـــــة ع4ــــــ` محـــــو �ســـــ�بانة الــــــسا�ع  .8
ـــــ� تقــــــوم �Oــــــا معلمــــــ ــــاليب ال�ـ ســــــات و�ســ ضــــــة إلكــــــساب �طفــــــال أNــــــداف راملما وات الر

  ". الت�شئة �جتماعية 
ـــــسا¯ع  ـــــ% محــــــــو �ســــــــLبانة الـــ ـ ــــة ع&ــ ضــــ ـــــات الر ــــــlت اســــــــتجابات معلمـــ رأوÆــ ســــــــات " و راملما

ضـــة إلكـــساب .طفـــال أ�ـــداف الت�ـــشئة �جتماعيـــة  أ��ـــن " وو.ســـاليب ال�ـــ� تقـــوم ��ـــا معلمـــات الر
ســــات و.ســــاليب ال�ــــ� تقــــوم ��ــــا معلمــــ ضــــة إلكــــساب .طفــــال أ�ــــداف رموافقــــات ع&ــــ% املما وات الر

جـة كبfـtة،  حيـث بلـغ متوسـط اسـتجابا�Àن  لوا|�ـدو التـا~� يوÆــí ). 2.64(رالت�ـشئة �جتماعيـة بد
  : ذلك

  )12(لجدو 
ليا ات محو �س�بانة السا�ع مرتبة تنا Vة لعبا َّاملتوسطات اTUسابية و�نحرافات املعيا ز ر   رر

ات اlmو ا|�امس رعبا  يف املعيار�نحرا املتوسط ر

 0.547 2.61 .التخطيط لعملية التعلم )1
 0.516 2.66 .تنظيم عملية التعلم )2
3( FG0.684 2.36 .املشاركة �0 إعداد املن 
ات .طفال )4  0.562 2.62 .ر��qيص قد
 0.564 2.61 .تقوdم النمو الفردي لألطفال )5
 0.498 2.71 .تمثيل قيم ا�mتمع )6
شاد وتوجيھ .طفال )7  0.421 2.81 .رإ
ق �جتماعية بfن .طفالم )8  0.474 2.76 .وراعاة الفر
ق �قتصادية بfن .طفال )9  0.493 2.72 .ومراعاة الفر

ق الثقافية بfن .طفال )10  0.517 2.71 .ومراعاة الفر
 0.528 2.73 .نالتعاو مع أسرة الطفل )11
 0.464 2.74 ).متا¯عة النموذج(استخدام أسلوب القدوة  )12
 0.516 2.66 .لعقاباستخدام أسلوب الثواب وا )13
 0.469 2.73 .استخدام أسلوب ا|lوار واملناقشة )14
 0.797 2.20 .استخدام أسلوب الرحالت )15
 0.592 2.64 .استخدام أسلوب القصة )16
 0.650 2.58 .استخدام أسلوب .ناشيد )17
 0.482 2.70 .استخدام .لعاب التعليمية )18
 0.570 2.66 .استخدام .لعاب ا|lركية )19
اما �جتماعيةاستخدام ألعاب )20  0.684 2.52 .ر الد
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ــ  ات اlmـــو الـــسا¯ع ا|�ـــاص بــ ريتـــ¿í مـــن ا|�ـــدو الـــسابق أن املتوســـط ا|lـــساÓي لعبـــا ر " ل
ضة إلكساب .طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية  سات و.ساليب ال�� تقوم ��ا معلمات الر واملما ر

ة "  جة كبtfة وذلك حيث حصلت العبا ريقع �0 مستو قيام بد ر شاد" ى ع&% أع&% "  وتوجيھ .طفال رإ
ضة )0.421(يوأقل انحراف معيار ) 2.81(متوسط حساÓي  و؛ وتفسر �ذه النLيجة بأن معلمات الر

شــــاد  ــا عــــز مــــن إســــ5ام5ن 0ــــ� إ ضــــة ممــ شــــادي تجــــاه أطفــــال الر �ن ` ريحرصــــن ع&ــــ% القيــــام بــــدو زر و ر
اســــة ســـامية بي�ـــت أن الت�ــــشئة ال�ــــ� ) 2018(روتوجيـــھ .طفـــال،  وتتفــــق �ـــذه النLيجــــة مـــع نLيجـــة د

�جتماعية �� عملية مستمرة ال تتوقف عند مرحلة طفولة الفرد ،  وإنما qستمر طوال حياتھ منذ 
اتــھ ودوافعــھ واتجا�اتــھ بحيــث تتفــق مــع  رمــيالده وح�ــÐ وفاتــھ وqــش�ل مــن خالل5ــا معــايtf الفــرد وم5ا

lا 0ـ� ا�mتمـع وdكLـسب ثقافة ا�mتمع وdتم عن طرdق5ا تر�ية وإعداد الطفل ل�ي يصبح عضوا صا|
. قالفرد عن طرdق5ا ا|�صائص .ساسية 0ـ� مجتمعـھ وطـر التفكfـt والتغfـt عـن سـلوكھ 0ـ� ا�mتمـع

ة  وأع&ـــ% ) 2.20(ع&ـــ% أقـــل متوســـط حـــساÓي " اســـتخدام أســـلوب الـــرحالت " ر0ـــ� حـــfن حـــصلت العبـــا
ضـة ال يجـدن الت)0.797(يانحراف معيار  نعـاو مـن .سـر و؛  وتفسر �ذه النLيجة بـأن معلمـات الر

ضـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام أسـلوب الــرحالت  �ن تجـاه أطفـال الر ضـات 0ـ� القيـام بـدو ة الر ووإدا رو ر
  .مما قلل من استخدام5ن ل5ذا .سلوب

ــــامن  .9 " رالنتـــــائج اHUاصــــــة باســـــتجابات أفــــــراد العينــــــة مجملـــــة ع4ــــــ` محـــــو �ســــــ�بانة الثــ
ك كمعلمـة $ـ# إكـس راملعوقات ال�� تحو دو القيام بـأدوا ن ضـة أNـداف ل واب أطفـال الر

 ". الت�شئة �جتماعية 
  )13(لجدو  

ضــة أNــداف  Nن $ــ# إكــساب أطفــال الر ضــة بــأدوا واملعوقــات ال�ــ� تحــو دو قيــام معلمــات الر رو ن ل
 الت�شئة �جتماعية

�ن 0ــ�  ضــة بــأدوا راملعوقــات ال�ــ� تحــو دو قيــام معلمــات الر و ن ل
ضة أ�داف الت�شئة �جتماعية  وإكساب أطفال الر

 الtuتTب ال�سبة رارالتك

dة للقيـــــــام بـــــــبعض .@ـــــــشطة  ـــــات الـــــــضر ̀م�انيــ ـــــدم تـــــــوفر  ورعـ
سائل التعلم   وو

4 
3.88% 

3 

ضة  1 %19.42 20 .وكtþة عدد .طفال بالفصل الواحد بالر
ــــات  ـــــــع �حتياجــــــــ ــــــأة بجميـــــ ـــ ـــــــبة وم5يـــ ـــــــــة مناســـــ ــــود بTئـــ ـ َّعــــــــــــدم وجـــــــ

ضات  .وبالر
4 

3.88% 
3 

 6 %0.97 1 . نعدم qعاو املعلمة املساعدة وإ�مال5ا
dادة العبء ع&% املعلمات وت�ليف5ن بم5ام أخر ى   5 %2.91 3 .ز

ــــات  ــــاء املعلومـــ ـــة بإعطــ ـــرة الطفـــــــل مــــــع املعلمــــ ن عــــــدم qعـــــــاو أســـ
 ال�افية

16 
15.53% 

2 

dاض .طفال  6 %0.97 1 ر عدم توظيف معلمات تخصص 
ق الفردية بfن .طفال   6 %0.97 1 والفر

ة ̀و  6 %0.97 1 شرافرالقوانfن ال�� تفرض من `دا
 6 %0.97 1 عدم وجود ا|lوافز 
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قم  ريت¿í من ا|�دو  �ن 0ـ� ) 13(ل ضـة بـأدوا رأن أبر املعوقات ال�� تحـو دو قيـام معلمـات الر و نز ل
ضة أ�داف الت�شئة �جتماعية تمثلت �0  كtþة عدد .طفال بالفصل الواحـد (وإكساب أطفال الر

ضـــة  مـــن العينـــة؛ وتفـــسر �ـــذه النLيجـــة بـــأن كþـــtه عـــدد .طفـــال )  20( باملرتبـــة .و~ـــ% بتكـــرار ) وبالر
ق  ضة تزdد من صـعو�ة ضـبط املعلمـات للـصف ومعاملـة .طفـال وفـق الفـر وبالفصل الواحد بالر و

�ا �0 إكساب .طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية رالفردية بي½�م،  مما rعو دو   .ق

قـــم  ركمـــا يتـــ¿í مـــن ا|�ـــدو  ضـــة أن مـــن أقـــل املعوقـــات ال) 13(ل و�ـــ� تحـــو دو قيـــام معلمـــات الر ن ل
ضــــة أ�ــــداف الت�ــــشئة �جتماعيــــة �ــــو  �ن 0ــــ� إكــــساب أطفــــال الر وبــــأدوا عــــدم توظيــــف معلمــــات (ر

dــاض .طفــال مـن العينــة؛ وتفــسر �ــذه النLيجــة بــأن �نــاك  ) 1( باملرتبــة .و~ــ%،  بتكــرار ) رتخـصص 
ا�تمامـا بتوظيـف املعلمـات صــاحبات التخـصص،  ممـا قلــل مـن تـأثtf عا

ً
مــل عـدم توظيـف معلمــات 

�ا �0 إكساب .طفال أ�داف الت�شئة �جتماعية dاض .طفال كمعو rعو دو رتخصص  ق ق   .ر

ــــ�ن :  إجابـــــة الــــــسؤال الثـــــا0ي الــــــذي يـــــنص ع4ــــــ` ق ذات داللـــــة إحــــــصائية بــ ــــر ــــل توجـــــد فــ وNــ
ــــة حــــــسب املتغ�ــــــ)ات ¬تيــــــة ضــ ــــ� -التخــــــصص :(واســــــتجابات معلمــــــات الر - املؤNــــــل العل�ــ

6سھ ىاملستو الذي تقوم ب  ؟ ) عدد سنوات اEHU)ة-رتد

Nـا الفرعيــة  .1 ق بـ�ن اســتجابات أفـراد العينــة ع4ـ` �سـ�بانة مجملــة ومحاو رالفـر و
 .حسب متغ�) املؤNل العل��

ضـــة  ق بـــfن متوســـطات اســـتجابات معلمـــات الر ̀حـــصائية للفـــر وللكـــشف عـــن الداللـــة  و
  �yاملؤ�ل العل�� تم استخدم اختبار مان وت tfحسب متغ)Z :(Mann-Whitney  �~ل،   وا|�دو التا

  : يوíÆ ذلك

  ) 14(لجدو 

  ب�ن متوسطات أفراد الع�ن حسب متغ�) املؤNل العل��) Z(نتائج اختبار 

 فئات املتغ�) راTvاو
متوسط 

 الرتب
 مجموع الرتب

ىومستو ) Z(قيمة 
 الداللة

اسات عليا  486.50 40.54 رد
لاlmو .و  ر

dوس  4869.50 53.51 .رب�الو

-1.453  

  غtf دالة0.146

اسات عليا  539.00 44.92 رد
 راlmو الثا@ي

dوس  4817.00 52.93 .رب�الو

-0.930  

  غtf دالة0.352

اسات عليا  552.00 46.00 رد
 راlmو الثالث

dوس  4804.00 52.79 .رب�الو

-0.762  

  غtf دالة0.446

اسات عليا  530.50 44.21 رد
 راlmو الرا¯ع

dوس  4825.50 53.03 .رب�الو

-1.081  

  غtf دالة0.279

اسات عليا راlmو ا|�امس   0.309- 597.00 49.75 رد
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 فئات املتغ�) راTvاو
متوسط 

 الرتب
 مجموع الرتب

ىومستو ) Z(قيمة 
 الداللة

dوس   غtf دالة0.758 4759.00 52.30 .رب�الو

اسات عليا  638.50 53.21 رد
 راlmو السادس

dوس  4717.50 51.84 .رب�الو

-0.156  

  غtf دالة0.876

اسات عليا  497.00 41.42 رد
 راlmو السا¯ع

dوس  4859.00 53.40 .رب�الو

-1.327  

  غtf دالة0.184

اسات عليا  511.00 42.58 رد
 �سLبانة

dوس  4845.00 53.24 .رب�الو

-1.164  

  غtf دالة0.244

ـــتجابات  ـــة إحــــصائية بــــfن اسـ ق ذات داللـ ويتــــ¿í مــــن ا|�ــــدو الــــسابق أنــــھ ال توجــــد فــــر ل
ضة  ة مجملة،  وكذلك ع&% جميع  ع&% �سLبانة ب- حسب متغtf املؤ�ل العل�� –ومعلمات الر رصو

  . راlmاو

ضـة و�ـاختالف مـؤ�ال�Àن العلميـة rعملـن 0ـ� واقــع  ووتفـسر �ـذه النLيجـة بـأن معلمـات الر
  .العمل ذاتھ؛ مما قلل من �ختالفات فيما بي½�ن باختالف املؤ�ل العل��

Nـا الفرعيـة حـسب  .2 ق ب�ن استجابات أفراد العينة ع4` �سـ�بانة مجملـة ومحاو رالفر و
  .متغ�) التخصص

ضـــة  ق بـــfن متوســـطات اســـتجابات معلمـــات الر ̀حـــصائية للفـــر وللكـــشف عـــن الداللـــة  و
 eــــــfال وال�ــــ ســ ـــار كر ـــــم اســــــتخدم اختبـــ ،   ) Kruskal-Wallis Test" ( وحــــــسب متغfــــــt التخــــــصص تـ

  : لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك

  )15(لجدو  

سKال وال�°(  نتائج اختبار     حسب متغ�) التخصصب�ن متوسطات أفراد الع�ن) وكر

 العينة فئات املتغtf راlmاو
متوسط 

 الرتب

) C2ا(قيمة 
ىومستو 

 الداللة

 49.20 60 رdاض أطفال
�~eÌ65.67 6 اقتصاد م 

 52.08 6 لغة عر�ية
 41.10 5 حاسب آ~�
 52.67 3 رdاضيات

لاlmو .و  ر

 64.90 5 لأصو الدين

4.230  
  غtf دالة0.753
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 العينة فئات املتغtf راlmاو
متوسط 

 الرتب

) C2ا(قيمة 
ىومستو 

 الداللة

اسات إس  61.42 6 الميةرد
 53.42 12 ىأخر

 55.61 60 رdاض أطفال
�~eÌ54.08 6 اقتصاد م 

 44.08 6 لغة عر�ية
 35.10 5 حاسب آ~�
 34.67 3 رdاضيات

 50.50 5 لأصو الدين
اسات إسالمية  52.75 6 رد

 راlmو الثا@ي

 48.50 12 ىأخر

4.663  
  غtf دالة0.701

 53.67 60  أطفالرdاض
�~eÌ59.83 6 اقتصاد م 

 44.42 6 لغة عر�ية
 31.40 5 حاسب آ~�
 43.00 3 رdاضيات

 29.60 5 لأصو الدين
اسات إسالمية  58.67 6 رد

 راlmو الثالث

 60.38 12 ىأخر

8.157  
  غtf دالة0.319

 55.46 60 رdاض أطفال
�~eÌ47.83 6 اقتصاد م 

 43.58 6 لغة عر�ية
 60.20 5 حاسب آ~�

 33.33 3 رdاضيات

 36.40 5 لأصو الدين
اسات إسالمية  47.67 6 رد

 راlmو الرا¯ع

 50.92 12 ىأخر

5.634  
  غtf دالة0.583

 52.07 60 رdاض أطفال
�~eÌ52.08 6 اقتصاد م 

 45.08 6 لغة عر�ية
 59.60 5 حاسب آ~�
 52.50 3 رdاضيات

 35.30 5 لأصو الدين
اسات إسالمية  57.67 6 رد

راlmو 
 ا|�امس

 55.92 12 ىأخر

3.253  
  غtf دالة0.861

  4.806 53.22 60 رdاض أطفالراlmو 
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 العينة فئات املتغtf راlmاو
متوسط 

 الرتب

) C2ا(قيمة 
ىومستو 

 الداللة

�~eÌ61.67 6 اقتصاد م 
 53.92 6 لغة عر�ية
 39.40 5 حاسب آ~�
 46.67 3 رdاضيات

 33.60 5 لأصو الدين
اسات إ  62.00 6 سالميةرد

 السادس

 49.33 12 ىأخر

  غtf دالة0.684

 54.70 60 رdاض أطفال

�~eÌ39.42 6 اقتصاد م 
 51.17 6 لغة عر�ية

 29.70 5 حاسب آ~�

 43.33 3 رdاضيات

 36.80 5 لأصو الدين

اسات إسالمية  55.33 6 رد

 راlmو السا¯ع

 61.33 12 ىأخر

7.379  
  غtf دالة0.391

 53.62 60 فالرdاض أط
�~eÌ51.00 6 اقتصاد م 

 48.67 6 لغة عر�ية
 36.90 5 حاسب آ~�
 45.00 3 رdاضيات

 34.60 5 لأصو الدين
اسات إسالمية  59.67 6 رد

 �سLبانة

 57.54 12 ىأخر

4.221  
  غtf دالة0.754

ـــتجابات  ـــة إحــــصائية بــــfن اسـ ق ذات داللـ ويتــــ¿í مــــن ا|�ــــدو الــــسابق أنــــھ ال توجــــد فــــر ل
ضــة مع ة مجملــة،  وكــذلك ع&ــ% جميــع - حــسب متغfــt التخــصص –ولمــات الر ر ع&ــ% �ســLبانة بــصو

  .راlmاو

ضـة و�ـاختالف تخصـصا�Àن 0ـ� واقـع العمـل ذاتـھ؛  ووتفسر �ذه النLيجة بـأن معلمـات الر
  .مما قلل من �ختالفات فيما بي½�ن باختالف التخصص
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ق ب�ن استجابات أفراد العينة ع4` �سـ�بانة م .3 Nـا الفرعيـة حـسب والفر رجملـة ومحاو
6سھ رمتغ�) املستو الذي يقمن بتد  .ى

ضـــة  ق بـــfن متوســـطات اســـتجابات معلمـــات الر ̀حـــصائية للفـــر وللكـــشف عـــن الداللـــة  و
jسھ تم استخدم اختبار مان وتyـ�   رحسب متغtf املستو الذي يقمن بتد ،    Z :(Mann-Whitney(ى

  : لوا|�دو التا~� يوíÆ ذلك

  )16(لجدو 

6سھ) Z(ختبارنتائج ا رب�ن متوسطات أفراد العينة حسب متغ�) املستو الذي يقمن بتد   ى

 راTvاو
 فئات املتغ�)

متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب
) Z(قيمة 

 ىومستو الداللة

لاlmو .و 1731.50 44.40 الثا@ي  ر

 3624.50 56.63 الثالث

-2.072  

  دالة0.038

 راlmو الثا@ي 1752.00 44.92 الثا@ي

 3604.00 56.31 الثالث

-1.997  

  دالة0.046

 راlmو الثالث 1855.50 47.58 الثا@ي

 3500.50 54.70 الثالث

-1.208  

  غtf دالة0.227

 راlmو الرا¯ع 1747.50 44.81 الثا@ي

 3608.50 56.38 الثالث

-2.146  

  دالة0.032

 راlmو ا|�امس 1827.00 46.85 الثا@ي

 3529.00 55.14 الثالث

-1.520  

  غtf دالة0.129

 راlmو السادس 1807.00 46.33 الثا@ي

 3549.00 55.45 الثالث

-1.570  

  غtf دالة0.116

 راlmو السا¯ع 1659.50 42.55 الثا@ي

 3696.50 57.76 الثالث

-2.548  

  دالة0.011

 �سLبانة 1698.00 43.54 الثا@ي

 3658.00 57.16 الثالث

-2.249  

  دالة0.025

ىدال إحصائيا عند مستو داللة * 
ً

)0.05(  

ـــتجابات  ـــة إحــــصائية بــــfن اسـ ق ذات داللـ ويتــــ¿í مــــن ا|�ــــدو الــــسابق أنــــھ ال توجــــد فــــر ل
ضــة  jــسھ –ومعلمــات الر ر حــسب متغfــt املــستو الــذي يقمــن بتد ة مجملــة –ى ر ع&ــ% �ســLبانة بــصو

ق ذ) الــسادس– ا|�ــامس –الثالــث (روكــذلك ع&ــ% اlmــاو  ات داللــة إحــصائية و،  0ــ� حــfن توجــد فــر
ضـــة  jـــسھ –وبـــfن اســـتجابات معلمـــات الر ر حـــسب متغfـــt املـــستو الـــذي يقمـــن بتد ر ع&ـــ% اlmــــاو –ى

  .الثالثيلصا|í املستو )  السا¯ع– الرا¯ع – الثا@ي –ل.و (
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ســن املــستوdات العليــا تقــل لــد �ن  ضــة الالïــي يد روتفــسر �ــذه النLيجــة بــأن معلمــات الر و
�ن صعو�ات التعليم لك�t سن .ط �Àن ع&ـ% قيـام5ن بـأدوا رفال �0 �ذه املستوdات مما rعز من قد ر ز
  .تجاه .طفال �0 �ذه املستوdات

Nـا الفرعيـة حـسب  .4 ق ب�ن استجابات أفراد العينة ع4` �سـ�بانة مجملـة ومحاو رالفر و
  .متغ�) عدد سنوات اEHU)ة $# العمل

ق بـــfن متوســـطات اســـتجابات معل ̀حـــصائية للفـــر ضـــة وللكـــشف عـــن الداللـــة  ومـــات الر
 eــــfال وال�ســــ -Kruskal" ( وحــــسب متغfــــt عــــدد ســــنوات ا|��ــــtة 0ــــ� العمــــل تــــم اســــتخدم اختبــــار كر

Wallis Test (ذلك íÆل،   وا|�دو التا~� يو :  

  ) 17(لجدو 

سKال وال�°(نتائج اختبار  ب�ن متوسطات أفراد العينة حسب متغ�) عدد سنوات اEHU)ة $# ) وكر
  العمل

 متوسط الرتب لعينةا فئات املتغtf راlmاو
ىومستو ) C2ا(قيمة 

 الداللة

 47.32 17 سنة
 54.94 16 س�تان

 47.58 18 ثالث سنوات
لاlmو .و  ر

tþع سنوات فأكÓ  54.15 52 رأ

1.304  
  غtf دالة0.728

 57.82 17 سنة

 49.69 16 س�تان
 48.67 18 ثالث سنوات

 راlmو الثا@ي

 Ó 52 51.96ع سنوات فأكtþرأ

1.094  
  غtf دالة0.778

 53.76 17 سنة
 47.88 16 س�تان

 42.67 18 ثالث سنوات
 راlmو الثالث

tþع سنوات فأكÓ  55.92 52 رأ

3.202  
  غtf دالة0.362

 54.71 17 سنة
 46.03 16 س�تان

 50.53 18 ثالث سنوات
 راlmو الرا¯ع

tþع سنوات فأكÓ  53.46 52 رأ

1.198  
  غtf دالة0.753

 54.03 17 سنة
 46.31 16 س�تان

 47.36 18 ثالث سنوات
 راlmو ا|�امس

tþع سنوات فأكÓ  54.69 52 رأ

1.873  
  غtf دالة0.599

  2.917 59.79 17 سنة  
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 متوسط الرتب لعينةا فئات املتغtf راlmاو
ىومستو ) C2ا(قيمة 

 الداللة

 47.66 16 س�تان
 44.69 18 ثالث سنوات

 راlmو السادس

tþع سنوات فأكÓ  53.32 52 رأ

  غtf دالة0.405

 69.68 17 سنة

 50.72 16 س�تان
 47.17 18 ثالث سنوات

 ا¯عراlmو الس

tþع سنوات فأكÓ  48.29 52 رأ

7.499  
  غtf دالة0.058

 60.12 17 سنة
 48.78 16 س�تان

 44.44 18 ثالث سنوات
 �سLبانة

tþع سنوات فأكÓ  52.95 52 رأ

2.656  
  غtf دالة0.448

ـــتجابات ليتــــ¿í مــــن ا|�ــــدو الــــسابق أنــــھ ال توجــــ ـــة إحــــصائية بــــfن اسـ ق ذات داللـ ود فــــر
ضــة  ة مجملــة،  - حــسب متغfــt عــدد ســنوات ا|��ــtة 0ــ� العمــل –ومعلمــات الر ر ع&ــ% �ســLبانة بــصو

  .روكذلك ع&% جميع اlmاو

ضــة؛  ضـة 0ـ� ذات مجـال العمـل ذاتـھ بالر ووتفـسر �ـذه النLيجـة بـأن خ�ـtات معلمــات الر و
  .ف متغtf عدد سنوات ا|��tة �0 العملمما قلل من �ختالفات فيما بي½�ن باختال

tـfاسـة .م ق ذات ) 2016(روتختلف �ذه النLيجة مع نLيجـة د وال�ـ� بي�ـت عـدم وجـود فـر
ىداللة إحصائية qعز إ~% ا|��tة التعليمية لدى املعلمات

ُ
 .  

ضـة $ـ# :  "إجابة السؤال الثالث الذي يـنص ع4ـ` وكيـف يمكـن تفعيـل إسـ�ام معلمـات الر
 ".Nداف الت�شئة �جتماعية؟إكساب �طفال أ

املق()حــــات " رالنتـــائج اHUاصــــة باســـتجابات أفــــراد العينــــة مجملـــة ع4ــــ` محــــو �ســـ�بانة التاســــع 
ضة $# إكساب �طفال أNداف الت�شئة �جتماعية ولتفعيل دو معلمة الر  ".ر
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  ):18(لجدو 

اسة وفق متغ�ـ) املق()حـات لتفعيـل دو معلمـة الر 6ع مفردات الد و تو رز ضـة $ـ# إكـساب �طفـال ر
 أNداف الت�شئة �جتماعية 

ضــــة 0ــــ� إكــــساب .طفـــــال  واملقtuحــــات لتفعيــــل دو معلمــــة الر ر
 أ�داف الت�شئة �جتماعية

ال�سبة  التكرار
 املئوdة

 الtuتTب

 3 %5.83 6 تقليص عدد .طفال ل�ل معلمة ح��À Ðتم بجميع .طفال 

Tعطــى املعلمــة البq انيــات بـأن�̀م  tfاملــة  تـوف�ئـة الــصفية املت
 ح�q Ðستطيع إنجاز aامل م5ام5ا ع&% أكمل وجھ

1 
0.97% 

9 

 Ðــــاض أطفــــال ح�ــــd ضــــات وتوظيــــف معلمــــات  رdــــادة عــــدد الر وز
لتحـــصل املعلمـــة ع&ـــ% عـــدد معقـــو ومناســـب لتحقيـــق أ�ـــداف 

 رdاض .طفال 

3 

2.91% 

8 

 1 %9.71 10 نحث .�ل ع&% التعاو مع املعلمة

 9 %0.97 1 ة النفسية للمعلمة �Àيئة امل�ان والراح

 6 %3.88 4 .عدم ت�ليف املعلمات بم5ام غtf م5ام5ن الرئTسة

 4 %4.85 5 نحث املعلمة ع&% أن ت�و قدوة حسنة

ات للمعلمة  6 %3.88 4 ردو

 2 %8.74 9 توفtf .دوات والبTئة املناسبة 

 tfضـــــات ع&ــــــ% تــــــوف ات الر ـــيم وإدا ة التعلـــ ة حــــــرص إدا ــــر وضـ رو ر ر
املعلمــــة؛ مــــن وســــائل qعلــــيم باللعــــب أو ا|lركــــة أو احتياجـــات 

 التقنية؛ لLس5يل عملية التعليم 

5 

4.85% 

4 

 9 %0.97 1 وجود ا|lوافز

قـم  ريتـ¿í مـن ا|�ـدو  ضـة 0ـ� إكــساب ) 18(ل وأن أبـر املقtuحــات لتفعيـل دو معلمـة الر رز
مــة؛ وتفــسر �ــذه ن.طفــال أ�ــداف الت�ــشئة �جتماعيــة تمثلــت 0ــ� حــث .�ــل ع&ــ% التعــاو مــع املعل

نالنLيجـــة بــــأن حــــث .�ــــل ع&ــــ% التعـــاو مــــع املعلمــــة rعــــز مــــن التعـــاو مــــع املعلمــــة،  ممــــا يــــوفر ل5ــــا  زن
�ـا 0ـ� إكـساب .طفـال أ�ـداف الت�ـشئة  راملعلومات ال�افية حو .طفـال،  بمـا rـس5م 0ـ� تفعيـل دو ل

  .�جتماعية

قــــم  ـــدو  ركمــــا يتــــ¿í مــــن ا|�ـ ضــــة 0ــــ� رأن أقــــل املقtuحــــات لتفعيــــل دو م) 18(ل وعلمــــة الر
̀م�انيـات بـأن qعطـى املعلمـة البTئـة   tfجتماعيـة تمثلـت 0ـ� تـوف�إكساب .طفـال أ�ـداف الت�ـشئة 
مة للمعلمات؛ مما  ̀م�انات الال  tfيجة بأن �ناك ا�تماما بتوفLاملة؛ وتفسر �ذه الن�زالصفية املت

ً

  .قلل من ا|lاجة إ~% املقtuحات املتعلقة ��ذا ا|�انب
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اسةتوصيات ال   :رد

اسة امليدانية،  تو�ÍÑ الباحثة بما ي&�   :ر�0 ضوء النتائج ال�� أسفرت ع½�ا الد

ضــة جـزء مـن .@ــشطة لتعزdـز إكـساب .طفــال التعرdـف بأرaــان  - وتخـصيص معلمـات الر
  .̀يمان

dب .طفـال ع&ـ%  - jسية ع&ـ% تـد ضة من خالل الطر  و.ساليب التد رتركef معلمات الر ر ق و
لية  .وتحمل املسؤ

اســية و.@ـــشطة الطالبيــة بمـــا تطــو - dـــاض .طفــال فيمـــا يتعلــق باlmتوdـــات الد رdر بــرامج  ر
  .rس5م q �0عزdز قيم الت�شئة �جتماعية لدى .طفال

ات تنظيم الوقت  - ضة بالtuكef ع&% إكساب .طفال م5ا رتوعية معلمات الر ه(و   ).راسLثما

ضــة إ~ــ% تفعيــل .@ــشطة ال�ــ� تكــسب .طفــ - ال ا|lفــاظ ع&ــ% الuــtاث وتوجيــھ معلمــات الر
�yالوط.  

ضة ع&% تنمية وإكساب .طفال جانب ��تمام بصلة الرحم -   .وحث معلمات الر

ضة إ~% ��تمام بجانب qعوdد الطفل ع&% التفكtf العل�� -   .وتوجيھ معلمات الر

اســة مــن محــددات،  تق(ــ)ح  رواسـتكماال ل�ــذا املــسار،  و$ــ# ضــوء مــا اقتــصرت عليــھ الد
ً

اسات عنالباحثة إجراء    :رد

ـــة الت�ـــــــشئة  - ضــــ ــــات الر ـــــساب معلمـــ ـــد مـــــــن إكــ ـــــ� تحــــ اســـــــات حـــــــو املعوقـــــــات ال�ــ وإجـــــــراء د ل ر
ضة  .و�جتماعية ال�� ي�ب�� إكسا��ا ألطفال الر

ضة  - اسات حو كيفية ا|lد من املعوقات ال�� تحو دو إكساب معلمات الر وإجراء د ن ل ل ر
ضة  .وأ�داف الت�شئة �جتماعية ألطفال الر
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  :قائمة املراجع

  :املراجع العر;ية: أوال

  .مكتبة الرشد: الرdاض. الت�شئة �جتماعية للطفل). م2017(إبرا�يم،  حنان

دن: عمان). 2ط.( يعلم �جتماع الtuبو). 1996(إبرا�يم،  ناصر   .مكتبة الرائد العلمية: ر.

 �yم2013(أبو العزم،  عبد الغ .(�yم الغ�Þوت. مtfدار الكتب العلمية: ب.  

  .دار املسtfة للطباعة وال�شر: عمان. سي�ولوجية الت�شئة �جتماعية). 2004(و،  صا|í أبو جاد

ـــــدس،  دمحم  ــــل؛ عـ dــــــاض .طفــــــال). 1993(أبــــــو مfــــــtزا،  جميــ ـــ� م½�ــــــاج  دار : عمـــــــان). 2ط. (راملرشـــــــد 0ـــ
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