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 :انمهخص

في تعزيز الحكـ األخبلفي لدل  األطفاؿرياض  معّمماتالبحث في ممارسات  ىدفت الدراسة الحالية 

رياض  معّمماتتي: ما ىي ممارسات اإلجابة عمى السؤاؿ اآل بلؿفي محافظة بيت لحـ، مف خ األطفاؿ

ممارسات ختمؼ تىؿ ؟ كيتفرع عنو السؤاؿ التالي: األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلفي لدل  األطفاؿ

المؤىؿ العممي، التخصص،  باختبلؼ ) األطفاؿلدل  خبلقيفي تعزيز الحكـ األ األطفاؿرياض  معّممات

 ات اإلشراؼ( في محافظة بيت لحـ؟الخبرة في التدريس، جي

رؽ التي ؿ الط  فقرة ثمثّ ( 19)نة مف ستبانة مككّ ا، دراسةلم كاتأدثبلث تـ بناء  األسئمةكلئلجابة عمى ىذه 

كصحيفة  ،األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  كالطرؽ معّمماتاليتـ مف خبلليا معرفة ممارسات 

التي  األخبلقيةلؤلحكاـ  معّمماتالنت تسجيؿ استجابات تضمّ حيث  ( فقرة19)نت مف تككّ المبلحظة 

في  األطفاؿرياض  معّمماتؽ في ممارسات أسئمة تتعمّ  ةنة مف خمسإجراء مقابمة مككّ و ،األطفاؿيصدرىا 

 .األطفاؿلحكـ األخبلقي لدل تعزيز ا

أظيرت  كاتد(، كبعد تطبيؽ ىذه األ2019-2018لعاـ)  الثاني الفصؿ الدراسيّ كطبقت الدراسة خبلؿ 

 في محافظة بيت لحـ جاءت بدرجة عالية، كبينت النتائج األطفاؿرياض  معّمماتالنتائج أف ممارسات 

في محافظة  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّمماتممارسات د فركؽ في ك كج

 لمتغير زلعداللة أحصائيان تتكجد فركؽ ال  بينما ،جية اإلشراؼك  المؤىؿ العمميّ متغير تعزل لبيت لحـ 

  .كالخبرة في التدريس التخصص

المحافظة عمى  األطفاؿتشجيع  ت،ىي:الفقرات التي تحقق أفّ  األطفاؿنت نتائج المبلحظة في رياض بيّ ك  

، يمييا تطبيؽ األنشطة (%100)حصمت عمى أعمى نسبة ف ،كاحتراـ الممتمكات العامة،نظافة المكاف 



 د 

 

 األخبلقية األطفاؿ، بينما التي لـ تحقؽ: تعزيز مبادرات (%73.3)راـ بنسبة التي تعزز قيمة االحت

اصدارىا التي تـ ّ  األخبلقية األحكاـعمى تفسير  األطفاؿيمييا تشجيع %(، 66.7)حصمت عمى نسبة 

لفاظ المرغكبة بنسبة عمى استخداـ األ األطفاؿ حد ما، حثّ  إلىكالفقرات التي تحققت  ،(%53.3)بنسبة

 .%(66.3)بنسبة األطفاؿيمييا تطبيؽ األنشطة التي تعزز قيمة الصدؽ عند %( 66.7)

 خبلقيبمصطمح الحكـ األ ف  لـ يسمعْ  األطفاؿرياض  معّممات مف (%88) بأفّ نت ا نتائج المقاببلت بيّ أمّ 

 فّ : أمعّمماتال، ككما ذكرت  نشطةة كمتنكعة مف خبلؿ األيمارسف تعزيزه بطرؽ عدّ  لكف بنفس الكقت

حمة الطفكلة ليا تأثير كبير عمى إصدارات كخصائص النمك لمر ، لبيئات المختمفة التي يعيش فييا الطفؿ ا

لذلؾ يستغمكف  ،بحسب المكقؼ الصادر مف الطفؿ كعدد تكراره لممكقؼتصرؼ ت لذلؾ. األخبلقية األطفاؿ

 مف خبلؿ الحكار في طرح المشاكؿ كمعالجتيا.  الحديث الصباحي اليكميّ 

ات بالمعدّ  األطفاؿ، كتجييز رياض معّمماتة لميّ ة كتدريبىتماـ في إعداد برامج تطكيريّ الباحثة باالكأكصت 

ستراتيجيات، كتصميـ دليؿ عمى تطبيؽ نشاطتيا مف خبلؿ اال المعّممةكالتقنيات الحديثة التي تساعد 

  لطرؽ تعزيز الحكـ األخبلقي. معّمماتر لمتدريبي مصكّ 
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Teachers Practices' of Kindergarten for Reinforcement the Moral 

Judgment in Bethlehem Governorate 
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Supervisor: Dr.Buad Alkales 

Abstract: 

 This study aimed to reinforce the kindergarten teacher’s moral judgment 

practices in Bethlehem governorate by answering the following questions: what 

are the practices the teachers use to reinforce the moral judgment for the 

children? Branching out the next question: do these practices differ from teacher 

to teacher according to (qualification, specialization, experience, and 

supervision) in Bethlehem governorate? 

And for answering these questions, I have built a study tools which are, First: a 

questionnaire consisting of (19) sections representing the methods that we can 

know through the practices and methods which teachers use to reinforce the 

moral judgment for the children, and the study sample formed by (122) 

kindergarten teachers from Bethlehem. Second: Observation paper, consists of 

(19) sections, contained the recording of teachers’ responses to the moral 

judgment issued by the children, and this sample was formed by (15) 

observations in different schools. Third: to do an interview consists of five 

questions concerning teacher 'practices used to strengthen the moral judgment 

of the children, and this sample was formed by (17) interviews in different 

schools.  

These tools were applied in the second semester (2018-2019), and after 

applying these tools, the results showed that the practices of kindergarten 

teachers in Bethlehem governorate came to a high degree. 

The observation results in kindergarten showed that the sections which were 

achieved; encouraging to maintain a clean place and respecting the public 

property had the highest percentage which was (100%), followed by applying 

activities that reinforce the value of respect by (73.3%), and where as didn't 

achieve was: reinforce the moral gestures for children had a percentage of 

(66.7%), followed by encouraging the children to illustrate the moral judgment 
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which had been issued by (53.3%), and the sections which had been achieved to 

some extent were motivated the children to use desired language by (66.7%), 

followed by applying activities that encourage the value of honesty for children( 

66.3%). 

As for the interviews results, have shown that most of the kindergarten teachers 

have never heard of the term(moral judgment) before, but they are practicing 

the reinforcement in so many ways throughout activities, and some teachers 

expressed that the different backgrounds some students have and the growth 

features for their childhood have a great influence for the children moral issues, 

so,teachers take actions according to the child behavior and how many times 

she repeats it, taking advantages of morning discussions by stating the problem 

and how to deal with it. 

 The researcher recommended by taking into consideration to prepare 

development and training programs for teachers, providing the kindergarten 

modern technologies which helps teachers to apply strategic activities, and 

designing an illustrated manual trainings to reinforce the moral Judgment. 
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 انفصم االول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :انمقذمت 1.1

ر كاضح في أشير، كيظير تطكّ  تسعةالعبلقات االجتماعية بعد سف تككيف ك التفاعؿ في يبدأ الطفؿ 

 :مثؿ السمكؾ السمبيّ  أّما العطاء، كالتعاكف، :كيتمّثؿ في ، منيا السمكؾ االيجابيّ السمكؾ االجتماعيّ 

ة. ـ الطفؿ في العمر يصبح أكثر تكاصبلن كتفاعبلن في بيئتو المحيطشياء بالقكة. كمع تقد  لعنؼ، كأخذ األا

 (.2002)سميـ،رة في تنمية الطفؿ، كبناء شخصيتوكتسيـ األس

كتنشئتيـ عمى  النيكض بيـ، إلىكتسعى  سر بتكجيو أبنائيا،األ تقكـ (،2002كار،)بكحسب ما ذكر

المجتمع،  إلىة كاالنتماء ماكف العامّ عمى األ خبلؽ الفاضمة مثؿ الصدؽ كاالمانة كالتسامح كالمحافظةاأل

 فقط ال يكفي، بؿ عمى األىؿ أف تمارس ىذا السمكؾ الحسف أماـ أبنائيـ.لكف ىذا التكجيو 

في حياة الطفؿ؛ مرحمة حاسمة  األطفاؿالركضة حيث تعتبر مرحمة رياض  إلىكينتقؿ الطفؿ مف البيت 

تماـ كلى لشخصيتو كاتجاىاتو كميكلو. لذلؾ ينبغي االىتشكيؿ الصفات األ ر عميو كتسيـ في نيا تؤثّ أل

،   األخبلقيةة في غرس القيـ الركض معّممة(، كىنا يػأتي دكر 2006اليينيدم،و الركضة ألطفاليا)بما تقدم
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أبك طالب ة اآلمنة كالداعمة لنمكه كتطكره)ة مف خبلؿ تكفير البيئة تكامميّ كتنمية الطفؿ تنمية شمكليّ 

 (.2007كالصايغ، 

عداد كالتييئة لممرحمة التالية، تقديـ اإلدكرىا في  مف خبلؿ األطفاؿمعّممة رياض كنستدؿ عمى ممارسات 

التي تتعمؽ بتربية الطفؿ كسيككلكجيتو  في المكادّ  ان ف تككف مؤىمة أكاديميّ ركضة أال معّممةلذلؾ يجب عمى 

الركضة  معّممة( كفايات شخصية ل2010(، لذلؾ حدد)عبد اليادم،2010كالميارات كاألنشطة)عثماف،

كلدييا ثقافة في مجاؿ التربية  األطفاؿى أف تككف عمى دراية بعمـ نفس عمة منيا الصبر، كالكفايات المينيّ 

 كنمك الطفؿ.

لفقرم التي سيبنى عمييا شخصية األجياؿ ساس كالعمكد اىي حجر األ األطفاؿمعّممة رياض  كبما أفّ  

حكـ في تعزيز ال األطفاؿرياض  معّمماتط الضكء عمى ممارسات ت ىذه الدراسة لكي تسمّ القادمة، جاء

كصحيفة  اإلستبانةعمى  معّمماتالجابات سنتعرؼ عمى نتائج البحث مف خبلؿ إخبلقي لدييـ، ك األ

 المبلحظة كالمقابمة معيـ.  

 مشكهت انذراست 1.1

مف المكاضيع الميمة، خاصة بما يتعمؽ في تعزيز الجانب األخبلقي  األطفاؿرياض  معّممات تعد ممارسة

 األخبلقيةلو، لذلؾ يتأثر الطفؿ مف المكاقؼ  قدكةن  المعّممةيعتبر  ألطفاؿا. فالطفؿ في مرحمة رياض لدييـ

جانب األخبلقي، كمستكل ، كينعكس ذلؾ عمى تطكير شخصيتو في الالمعّممةكالسمككية الصادرة مف 

 معرفةمؤّىمة كعمى  أف تككف  المعّممةتخاذ القرارات، كتحقيؽ ذاتو في بيئة الركضة، لذلؾ عمى تفكيره، كا

نو يقع عمى عاتقيا تربية أبناء الجيؿ القادـ. كتتبيف ممارساتيا في تعزيز ّمة بالمياـ المككمة إلييا؛ ألتا

ختيارىا األنشطة كالطرؽ كالكسائؿ المبلئمة لممرحمة  كايـ تدريب الجانب األخبلقي لؤلطفاؿ مف خبلؿ
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نمك التطكر األخبلقي خصائص  األطفاؿرياض  معّممةضركرة معرفة  إلىالعمرية، كتشير الباحثة 

 .اختيار االنشطة المناسبة ليـمف لكي تتمكف  لؤلطفاؿ

عدـ كجكد اىتماـ كبير مف قبؿ المسكؤليف في اختيار باحثة في المدارس، الحظت كمف خبلؿ عمؿ ال 

، معّمماتال، كال يكجد برامج تطكيرية تتناسب مع احتياجات األطفاؿلدييف كفايات في رياض  معّممات

ناؾ نقص في الكسائؿ التعميمية كاستخداـ االستراتيجيات التي تدعـ تعزيز االخبلقيات لدل كأيضا ى

في تعزيز الحكـ  األطفاؿرياض  معّمماتممارسات التعرؼ عمى  مشكمة الدراسة كتتمحكر، األطفاؿ

 .األطفاؿاالخبلقي لدل 

 أسئهت انذراست 1.1

 التالية: األسئمةجاءت الدراسة لتجيب عف 

 الول:السؤال ا

 في محافظة بيت لحـ؟ األطفاؿخبلقي لدل في تعزيز الحكـ األ األطفاؿرياض  معّمماتممارسات ما ال

 السؤال الثاني:

 العممي،ؿ ختبلؼ )المؤىاب خبلقيفي تعزيز الحكـ األ األطفاؿرياض  معّممات ممارساتختمؼ تىؿ      

 (؟شراؼجيات اإل التخصص، الخبرة في التدريس،

 ذراستفرضيبث ان 1.1

( في المتكسطات α  =0،05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ة األولى:الفرضيّ 

 .المؤىؿ العمميّ عزل لمتغير في تعزيز الحكـ ت   األطفاؿرياض  معّممات مارسةملالحسابية 
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في المتكسطات ( α  =0،05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ة الثانية:الفرضيّ 

 .التخصصفي تعزيز الحكـ تعزل لمتغير  األطفاؿرياض  معّممات ممارسةالحسابية ل

( في المتكسطات α  =0،05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ة الثالثة:الفرضيّ 

لمتغير الخبرة في  عزلفي تعزيز الحكـ ت   األطفاؿرياض  معّممات ممارسةالحسابية ل

 .دريسالت

( في المتكسطات α  =0،05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ة الرابعة:الفرضيّ 

 .شراؼجيات اإل في تعزيز الحكـ تعزل لمتغير األطفاؿرياض  معّممات ممارسةالحسابية ل

 أهذاف انذراست 1.1

 ،األطفاؿخبلقي لدل الحكـ األ في تعزيز األطفاؿرياض  معّمماتممارسات  عمى ؼالتعرّ  الدراسةىدفت 

 ليات كالكسائؿاآل إلىالتعرؼ ك ، األخبلقية األحكاـفي إصدار  األطفاؿككيؼ تتصرؼ كتفسر كتساعد 

 .األطفاؿخبلقي لدل ألالتي يتـ فييا تعزيز الحكـ ا نشطةكاأل

 أهميت انذراست 1.1

 :ىي، ك كجانب بحثي عممي: جانب نظرم كجانب مف خبلؿ ثبلث جكانبتكمف أىمية الدراسة الحالية 

 األىمية النظرية: أوال: 

، كتطكر نمك األطفاؿرياض  معّمماتتكفر ىذه الدراسة أدب تربكم، كدراسات سابقة حكؿ ممارسات 

في تطكير  كيتكقع أف تساىـالحكـ األخبلقي لممراحؿ العمرية المختمفة، كالحكـ األخبلقي لممعمميف. 

 . األطفاؿرياض  معّمماتممارسات 
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 ة:مميّ ألىمية الع: ااً انيث

ينية الجامعات الفمسط كالمسؤكليف في كزارة التربية كالتعميـ أّنو عمى تفيد نتائج الدراسة الحالية سكؼ 

رشادية لممعمميف كتطبيؽ استراتيجيات جديدة لتعزيز الحكـ األخبلقي ا  كضع نيج أك برامج تدريبية ك 

 .األطفاؿلرياض 

 :األىمية البحثية

اسات ه الدراسة في فتح الطريؽ أماـ الباحثيف كالميتميف بيذا الشأف إجراء المزيد مف الدر ىذتسيـ  سكؼ

، حيث يمكف لمباحثيف استخداـ منيجيتيا كأدكاتيا األطفاؿرياض  معّمماتالمرتبطة في مجاؿ ممارسات 

 إلجراء دراسات مشابية ليا عمى مناىج دراسية  أخرل.

 حذود انذراست 1.1

 .األطفاؿرياض  معّمماتالدراسة عمى صرت ىذه قتا حدكد بشرية:

 محافظة بيت لحـ.في   األطفاؿرياض حدكد مكانية: 

 2019/  2018 لعاـالثاني  الدراسة في الفصؿ الدراسيّ جريت ىذه أ   حدكد زمانية: 

 فييا. اردةة : تتحدد ىذه الدارسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الك حدكد مفاىيميّ 

 مصطهحبث انذراست 1.1

 :األطفالرياض  ماتمعمّ 

في  ت إعدادان كتدريبان ة تمقّ ة تربكيّ يا شخصيّ بأنّ  األطفاؿمعّممة رياض ( 2008)عبد الرؤكؼ ؼعرّ ي  

ة ة كاالجتماعيّ ة كالعقميّ الخصائص الجسميّ ز بكفؽ سمات كمعايير خاصة ، كتتميّ  اختيارىاكيتـ  الجامعات،
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 .ما قبؿ المدرسةتنشئة الطفؿ ليات ؤك لتتكلى مس، طفؿة المناسبة لمينة تربية النفعاليّ كاإل األخبلقيةك 

 ةكسمككي ةكلغكي ةكاجتماعي ةكانفعالي ةكعقمي ةيّ في تنمية شخصية الطفؿ تنمية جسم تسيـكأيضا 

 (. 125،ص2009لعاؿ،)عبد اةكديني

بينما  الطفؿ،و ة كيكجّ ة التربكيّ الذم يقكد العمميّ ىي القائد  األطفاؿرياض  معّممة ( بأفّ 1993)ر قناكمكتعبّ 

 .معّممةكالن قبؿ أف تككف ىي أـ أ األطفاؿمعّممة رياض  ( أفّ 1990يتعبر عدس)

، حيث يقع عمى األطفاؿ: بأنيا شخصية تربكية، لدييا رسالة سامية كىي تربية وتعرفيا الباحثة إجرائيا

 األطفاؿلتعامؿ مع عاتقيا بناء المجتمعات، لذلؾ يجب أف تككف مؤىمة عمميان كخاضعة لتدريبات تمكنيا ا

 بشكؿ يتناسب مع نمكىـ.

 : األطفالرياض 

ك المتكامؿ تحقيؽ النم إلىتيدؼ  ( سنكات،6-3ة تقكـ بتأىيؿ الطفؿ مف عمر)جتماعيّ ة اسسة تربكيّ مؤ 

) مرحمة التعميـ االبتدائيكتشافيا، كذلؾ استعدادان لدخكؿ كا تدعيـ كتنمية قدراتيـك ، كالمتكازف لؤلطفاؿ

 .(2002الحريرم،

يا نّ حساسة؛ أل فترة ىي األطفاؿ رياض ( بأفّ Denton,Germino,2000)ينتكف كجيرمينكبينما تعرفيا د

 رحمة عالـ في األكلى الخطكة األطفاؿ رياض كتعد مرحمة التعمـ، عمى رالذم يؤثّ  طريؽال في تضعيـ

 التعميـ المدرسي الرسمي.
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( سنكات، حيث 6-3تني بالطفكلة المبكرة مف عمر ): مرحمة ما قبؿ المدرسة، تعوتعرفيا الباحثة إجرائيا

تدربيـ كتؤىميـ كتساعدىـ كتنمي قدراتيـ المغكية كالعقمية لدخكؿ مرحمة اإلبتدائي، كتيتـ أيضا بالجانب 

 العاطفي كاالجتماعي لبلطفاؿ.

 خالقي:الحكم األ

رؼ الصائب عندما يتعرض لتحديد التص يتخذىا الفرد مجمكعة قراراتبأّنو عرؼ ككلبرج الحكـ األخبلقي 

 .(Schffer,E1989ة)مكاجية مكقؼ أك مشكمة خمقيّ  إلى

( تعريؼ شمكلي لمحكـ األخبلقي: "بأنو نتاج لمعكامؿ المعرفية 17،ص2000كنجد في كتاب عبد الفتاح)

كاالجتماعية كالكجدانية كيرتبط بتقييـ شخصي لممكاقؼ كاألفعاؿ كالتصرفات، كيتعمؽ باالستراتيجية التي 

 .نمط التفكير الذم يرتبط بالتقييـ الخمقي لممكاقؼ الخمقية كالحكـ بالصكاب أك الخطأ"  إلىيصؿ بيا الفرد 

بشأف مكقؼ يتعرض لو لتحديد الصكاب مف الخطأ ، كىك  يصدره الطفؿ ـ: حكالباحثة إجرائيا وتعرفو

 اتعكالمشاركة بالمجتم حكر حكؿ الذات كاالنخراطمتطكر النمك االجتماعي لدل الطفؿ لمتخمص مف الت
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 طار النظري والدراسات السابقةلفصل الثاني: اإلا

 طار النظرياإل  2.1

 األطفالرياض  معّممة  2.1.1

 الطفولة المبكرة  2.1.2

 األطفالرياض   2.1.3

  وبياجو نظرية كولبرج: الحكم األخالقي 2.1.4

 بياجوأوجو الشبو واالختالف بين نظرية كولبرج و  2.1.5

 الدراسات السابقة 2.2

  األطفالرياض  معّمماتولت ممارسات أوال: الدراسات التي تنا

 الحكم األخالقي ثانيا: دراسات تناولت

 مناقشة الدراسات السابقة 2.2.1
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 انفصم انثبني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياإلطبر اننظر  1.1

 األطفبلمعهّمت ريبض   1.1.1

ـ، كتنمية تفكيرىـ كبناء شخصيايتيـ كالتأثير بي األطفاؿتمارس معّممة الركضة دكرا جميا في تعميـ 

كمياراتيـ المختمفة، كحتى تتمكف معّممة الركضة مف القياـ بالمياـ الجساـ الممقاة عمى عاتقيا فينبغي أف 

 المعّممةبأنيا الحد االدنى إلمتبلؾ تمتمؾ جممة مف الكفايات، كيقصد في الكفايات كفؽ ما تراه الباحثة 

 ف أداء مياميا بالمستكل المطمكب.المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي تمكنيا م

، حيث األطفاؿتقارير عف سمكؾ تفاعؿ المبلحظة كتسجيؿ الميارة  األطفاؿرياض  معّممةت ياكمف كفا

، كذلؾ (7رقـ مبلحؽقكائـ رصد( لنمكه كتطكره))تشمؿ طفاؿ يـ لؤللدييا تقيالدراسّي  عاـ النياية  يا نّ أ

، كاف يككف طفاؿطفؿ، كميارة التقييـ الجماعي لؤل ـ الفردم لكؿفي ميارة التقيي تقكـف يا يجب أنّ يعني أ

نو يقع عمى ؛ أل ميارة تحديد األىداؼ التدريسيةية ميارة التقييـ الذاتي لؤلطفاؿ، ك لدييا القدرة عمى تنم

ة، كىذا د االستراتجيات كالكسائؿ المطمكبة لكؿ نشاط مع مراعاة الفركؽ الفرديّ يتحدعاتؽ المعممة 

دليؿ معمـ رياض )ؼ مف المشاكؿ السمككية داخؿ الصؼيساعدىا في إدارة الكقت مما يخفّ  التخطيط

 .(2017،األطفاؿ
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، كأف مدة طكيمة األطفاؿمع  يؤىميا لمتعامؿ ان عممي مؤىبلن  كينبغي أف تحمؿ معّممة الركضة 

 (2000)كراز،كتيتـ بمظيرىا كبشاشتيابداع، ى اإلتتمتع بالحيكية كالنشاط كالقدرة عم

تطمؽ ابداعاتيـ ، ك  آرائيـ إلىكاالستماع ، األطفاؿمتابعة نمك  األطفاؿرياض  معّممةر ادك كمف ا

، مما يساعد الطفؿ أف يشعر بأالماف داخؿ تكفير المناخ النفسي المريح لمطفؿ كأف تعمؿ عمى

مراعاة صحة مف خبلؿ  الجسمية كالعقمية كالنفسية األطفاؿإشباع حاجات الصؼ. كتعمؿ عمى 

) عمى التفاعؿ االجتماعي. األطفاؿكليا دك كبير في تشجيع  الجسمية كالنفسية. ألطفاؿا

 (2016القحطاني،أخركف 

 انطفىنت انمبكرة  1.1.1

، حيث ( سنكات 6-3، الممتدة مف عمر)مرحمة الطفكلة المبكرة مرحمة ميمة في حياة الطفؿ تعدّ 

، كيبدأ في ةالطفؿ باالنفصاؿ كاالستقبلليّ ينمك كعي ك  ،كالمغكم يككف سربعان  النمك العقمي إفّ 

، كبزكغ المكتسبة مف األىؿ البيئة المحيطة، كتككيف المفاىيـ االجتماعية إلىمحاكلة التعرؼ 

 .(1998)عكاشة،األنا األعمى، كالتفرقة بيف الصكاب كالخطأ

 أسئمة الطفؿ دؿّ  تما كثر ككمّ  األطفاؿ سئمةأ تكثر مرحمةال في ىذه مطفكلة المبكرة:لالنمك العقمي المعرفي 

م. ضركر أمر طبيعي ك  حيث ف مف نكع السؤاؿ،أك قمقو مف مكضكع ما، كىذا يتبيّ  عمى ذكاء الطفؿ ذلؾ

.(1999أبك حطب، صادؽ،)اكمعرفين  عقميان  ينمك الطفؿ األسئمة كمف خبلؿ  

ير في ( الى خصائص النمر االجتماعي عف أطفاؿ الركضة التي تظ2016كأشار القحطاني، كأخركف)

(:1رقـ )الجدكؿ   
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(1، جدول رقم)خصائص النمو االجتماعي عند أطفال الروضة  

سنوات 5طفل   البند طفل 3 سنوات طفل 4 سنوات 

متعاكنكف مع الكبار 

كيظيركف الكالء ليا 

 كلمعّمماتيـ

ييتـ باألطفاؿ الذيف بنفس 

 أعمارىـ

منطمؽ ذاتي - يتمركز عالـ 

 كؿ طفؿ حكؿ نفسو

 كيؼ يركف األمكر؟

يمعبكف مع أطفاؿ في 

مختمؼ األعمار أصغر أك 

 أكبر منيـ عامان 

 

 يمعبكف في مجمكعات صغيرة

 يفضمكف المعب الفردم

يحبكف مصادقة الكبار 

 كالصغار

ال يكجد عندىـ صداقات 

ك يظيركف الفرحة لكجكد طفؿ 

 أك أكثر

 الصداقات

تخفؼ مشاكؿ المعب في 

المجمكعات فيـ قادركف 

عمى اتباع األنظمة أك 

التفكير بأنظمة جديدة 

مناسبة يظيركف ميارة 

أكثر في التنقؿ مف األدكار 

 القيادية .

يمعبكف بتعاكف كمشاركة 

 كتبدأ النز اعات القيادية

 المشاركة تصعب عمييـ المشاركة

الشعكر بالتعاطؼ نحك  ينتمكف لمجمكعتيـ.

 غيرىـ

 المشاعر أسرتيـ مصدر أماف كطمأنينة
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قادركف عمى فيـ ك تكضيح 

األدكار المختمفة التي 

يمعبكنيا في عائمتيـ كالتي 

تحدد المسؤكليات 

 كالكاجبات المختمفة فييا

صفات متناقضة، متعاكيف، 

عنيديف، كأحيانا يصعب 

 التعامؿ  معيـ

 يحتاجكف إلى االرشاد

 

 االرشاد

يبدعكف بالمعب الخيالي 

 كالتمثيمي

 ينطمقكف مف محكر اكتشاؼ العالـ مف حكليـ المعب الخيالي

 

 األطفبلريبض   1.1.1

ما قبؿ المدرسة ،  مّ أسنكات ة خمس إلى ةبرنامج يأتي في فترة الطفكلة المبكرة ما بيف ثبلثىك 

ز عمى ركّ يدمج ما بيف التعميـ كالمعب، ي ديره مجمكعة مف المدربيف كالمؤىميف مينيان، حيث ي  

 .Barnett,2003 )) تطكير ميارات الطفؿ كتعميمو

 

 األطفالعميم في رياض الت

كمنيا التي تمثؿ الخبرات ، مجمكعة مف المكاقؼ المختمفة األطفاؿفي رياض الطفؿ يتعرض 

بط كيتعمـ السمكؾ الصحيح كيتدرب عمى الض ،أمامو معّمماتالاالحتراـ مف خبلؿ ممارسات 

تشاؼ اك إلى، باإلضافة مف حؿ المشاكؿ يضا تمكنوالذاتي لنفسو مف خبلؿ األنشطة التي أ

، احتراـ الدكربحيث يتعمـ الطفؿ كيفية ، ستعداد لممدرسةكيؤىميـ اال. خراآلالذات كالمعب مع 

كيبدأ الطفؿ التعرؼ عمى الحركؼ . ، مف خبلؿ قراءة القصصمع المعمـكاالنتباه  التركيزك 
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، ، تشجعومجمكعةن مف المفردات يتعمـأف  إلىكمخارجيا، ككيفية كتابتيا مع بعض الكممات، 

 ة كاألرقاـ،مف خبلؿ تعمـ القراءة كالكتاب األطفاؿة عند الميارات المغكيّ  معّمماتالز تعزّ يث ح

شجع الطفؿ عمى التعمـ. حيث يت ،ءالغناجذب مثؿ الليات ككسائؿ اآل المعّممةستخدـ كت  

McClure,2018)) كNAEYC,2019) ). 

 

 األطفالة رياض أىميّ 

ىميا الثقة بالنفس، حيث يعتمد عمى نفسو دكف أميارات،  األطفاؿيكتسب الطفؿ في رياض 

حس لديو ر تطكّ ، مما يالحماـ إلى، مثؿ غسؿ يديو، كالذىاب المعّممةمساعدة  إلىالحاجة 

مع ر ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ تطكّ كيساعده عمى التعبير عف نفسو، كت ةة كاالستقبلليّ المسؤكليّ 

 عمى ه ساعدكذلؾ ي ي شعكر الطفؿ باألماف،خريف كاحتراـ أفكارىـ، كما تساىـ الركضة فاآل

 .( ,2019mvcc) ةبناء عبلقات كصداقات جديدك  اإلبداع

 

 :األطفالطرق التعميم في رياض  

رؤية ك  األطفاؿتحقيؽ الميارات لدل  إلىلمكصكؿ  ىداؼنة مف عّدة أمككّ  ةتساعد كضع خطة منظمّ 

طفاؿ  كالفركقات كاالحتياجات المختمفة لؤللمبكرة  في مرحمة الطفكلة ا المعّممة، حيث تدرؾ نتيجة تعّمميـ

نشطة يجب أف تراعي الخصائص النمك كالفركقات الفردية األىداؼ كاأل المعّممةالفردية، حيث عند كضع 

لدل كؿ طفؿ، كتختار ما يبلئـ القدرة المعرفية عند الطفؿ، كذلؾ في سبيؿ تمبية احتياجات الطفؿ. كيتـ 

 .كتدكيف المبلحظات ، لقياس مدل تقّدـ الطفؿ كتجاكبوطفؿ لم ـمّ راقبة المعالطفؿ مف خبلؿ م تقييـ

البرامج التفاعمّية  استراتيجياتكمنيا، ستراتيجياتاالك ب ساليكمف الطرؽ الحديثة في التعميـ استخداـ األ
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التي  ،ألطفاؿاـ بدمج التكنكلكجيا مع التعميـ لتطكير ميارات يقكـ المعمّ ، حيث كالطرؽ التعميمّية المبتكرة

، األطفاؿاستخداـ التعميـ التعاكني في مرحمة رياض ت. كيتـ المعمكما إلىؿ االتصاؿ كالكصكؿ تسيّ 

مكاف  إلى األطفاؿلتشجيع تفاعؿ كالتشارؾ بالميمات مع بعضيـ البعض، حيث تتحكؿ بيئة رياض 

عند الطفؿ ت ر القدرة عمى حؿ المشكبليطكّ  األسئمةكالتعميـ باستخداـ طرح  نشيط. حيكمّ 

(2018Reinen,). 

  األخالقيانحكم 1.1.1
 نظرية كولبرج حول النمو الخمقي:

ر ككلبرج في صياغة نظريتو بالكثير مف عتبر ىذه النظرية مف أىـ نظريات النمك الخمقي، حيث تأثّ ت  

النمك ر بصياغة النظرية في النمك المعرفي كمفيكـ مراحؿ عمماء النفس، أىميـ جاف بياجيو، حيث تأثّ 

 كمنيجيتو في البحث.

جو في نظرية النمك المعرفي، حيث أّنيا لبيا اعتمادهالحكـ األخبلقي بناءان عمى  ككلبرج نظريتو في ككضع

عتبر أيضا المفيـك األساسي ، كامراحؿ متتابعة كتجمعية، ككؿ مرحمة سابقة تمييد لممرحمة الجديدة تعد

خبلؽ الخارجية، كأ يو مف ناحية األخبلؽ ) األخبلؽة بياجر ككلبرج نظريلمنمك الخمقي ىك العدؿ. كطكّ 

ست مراحؿ لنمك التفكير الخمقي، حيث اعتمد ككلبرج في نظريتو أف ما يسبؽ  إلىكقّسميا داخمية المنشأ( 

 إلىر الذم يتعمؽ بالتقييـ الخمقي لؤلشياء، كالقيمة الخمقية تشير كؿ فعؿ أك سمكؾ خمقي ىك نمط التفكي

حكـ  إلىالطريقة التي يصؿ بيا الفرد  ىكو عمى صكاب أك خطأ، بينما التفكير الخمقي رد أنّ ما يعتقد الف

 .(2000)عبد المعطي،معيف يتعمؽ بالصكاب أك الخطأ

كيرل ككلبرج أف األخبلقيات تنمك بشكؿ متتابع كمتصؿ ككؿ مرحمة تعتمد عمى المرحمة السابقة، لذلؾ 

أثناء تعايشيـ مع البيئة  األطفاؿالتي يمر بيا  كير الخمقيّ ركز ككلبرج عمى سياؽ نمك عمميات التف
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صراع كالتناقض، كذلؾ يتطمب المكاقؼ  إلىتماعية،  فالطفؿ في كؿ مرحمة يمر بيا يتعرض جاال

عادة االالمكاءمة كالتكي    ترتيب في كؿ مرحمة.التنظيـ ك التزاف ك ؼ كا 

قصصان تتضمف مشكبلت  األطفاؿو يعرض عمى بأنّ  ،زت طريقة ككلبرج في دراستو لمتفكير الخمقيتميّ 

مع د أك رفض حسب ثقافة كتقاليد المجتييختيار بيف محدديف لحؿ المشكمة ككؿ خيار قد يتمقى تأكعميو اال

 .(2000الذم يعيش فيو الطفؿ)عبد المعطي،

 قسميف: إلىلمتطكر الخمقي، قاـ ككلبرج بتقسيـ كؿ مستكل الثبلثة  مستكيات الكمف خبلؿ 

 توى األول : المستوى قبل التقميديالمس

الطفؿ أف ىناؾ سمطات تفرض عميو  فّكر: تحت سف العاشرة ي(العقاب كالطاعة) األخبلقيةمرحمة ال -1

 .و سكؼ يتعاقبنّ يا، كيكضح الخطأ أنو سيء ألالقكاعد التي يجب أف يطيع

صحيحة تأتييـ مف  ةة نظر كاحدعرؼ الطفؿ أنو ليست ىناؾ كجيي مرحمة الفردية كالغائية التبادلية :ال-2

 سمطة، أم أف ىناؾ كجيات نظر مختمفة، كالعبلقات االجتماعية مبينة عمى األخذ كالعطاء.

 :المستوى الثاني : أخالقيات العرف والقانون

باألعراؼ كالقكانيف ك تمثؿ المراىقيف كالراشديف، كيشمؿ المرحمتيف  اإللتزاـب األخبلقيةترتبط أحكاـ الفرد 

 ليتيف : التا

ظير الفرد القدرة مرحمة التكقعات الشخصية المتبادلة كالعبلقات الشخصية كالمسايرة االجتماعية : ي  -3

ة في عبلقتو مع كتتميز العبلقات بالثقة كالمكدة. كيكػكف كجية نظره فرديّ ـ كقبكؿ اآلخريف، عمى تفيّ 

 .األخبلقيةرات مشاعر اآلخريف كاتخاذ القراالتعرؼ عمى اآلخريف نتيجة لقدرتو 
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بالقانكف الذم يحمي المجتمع  اإللتزاـالخمقي ىك  اإللتزاـعتبر : ي  مرحمة النظاـ االجتماعي كالضمير-4

 مف السقكط،  كأف القانكف يمثؿ مرجعان لحؿ أم مشكمة. كيصؿ الفرد لدرجة عالية مف النمك األخبلقي

ا تعتبر ضركرية في المراحؿ السابقة بكصفيالتكقعات التي  متجاىبلن  ،و يؤدم الكاجبات التي عميونّ أل

 .ساسان لمحكـ األخبلقيأ

 :المستوى الثالث : ما بعد العرف والقانون

. كيشمؿ ىذا المستكل مرحمتيف األخبلقيةبالمبادئ  اإللتزاـمرحمة  إلىبالقانكف  اإللتزاـيتخطى الفرد مرحمة 

 ىما : 

فيـ جكىره  إلىبشكؿ القانكف  اإللتزاـطى الفرد مجرد : يتخالعقد االجتماعي كالحقكؽ الفرديةأخبلقية -5

 كأساسو كفيمو كقكاعد متفؽ عمييا لحماية المجتمع )العقد االجتماعي( . 

فالصكاب يعرؼ عف طريؽ  ،: يتخطى الفرد مناقشة القكانيفالعالمية )العامة( األخبلقيةمرحمة المعايير -6

المبادئ المثمى لمعدؿ كالمساكاة بغرض  إلىفسو كتحتكـ طبقان لمبادئ أخبلقية يختارىا الشخص لن هضمير 

 .(1997) الغامدم،تحقيؽ التكازف بيف الحقكؽ المتعارضة

 مراحل النمو األخالقي عند بياجيو

عمى االحتراـ في ىذا  ةالطفؿ مبنيّ  أخبلقيات ككفت : ة المنشأ أو أخالقيات التحكمخارجيّ  األخالقية. 1

شاعره تككف عبارة مذم حكمة كقكة، ف  أف الشخص الذم ىك أكبر منو عمران الطفؿ يعتبر المستكل؛ ألّف 

 حب كاعجاب كفي نفس الكقت خكؼ لذلؾ يقكـ بتنفيذ أكامره. عف 
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: يبدأ التفاعؿ االجتماعي نتيجة لنمك الطفؿ، كيتـ إدراؾ ة المنشأ أو أخالقية التعاون ذاتيّ  األخالقية. 2

تراكـ الخبرات االجتماعية القائمة العممية  إلىألخذ كالعطاء مما يؤدم أىمية التعاكف كاالحتراـ عف طريؽ ا

 (Paiget,1965 )التبادلية كالتأثير كالتأثر بالمحيط.

 (1111أوخه انشبه واالختالف بين نظريت كىنبرج وبيبخيه )تىق، قطبمي، 1.1.1

 أوجو التشابو بين نظرية كولبرج وبياجيو

عمى أىمية النمك  ، حيث أكدت النظريتيفاألخبلقية األحكاـنمك  ليطكرنظرية بياجيو  مفانطمؽ ككلبرج 

مستكل  عمى ، كأّف العمر ىك عامؿ ميـ لنمك األخبلؽ، ك قد اتفقالنمك األخبلؽس أساىك الذم  رفيّ المع

 األخبلقيةمثؿ الحب كالسمطة كالعدؿ، حيث أّف ىذه المفاىيـ  الخمقيةكالمفاىيـ  األحكاـإلصدار  معرفي

 .لبرج كبياجوأكجو االختبلؼ بيف نظرية كك ( 2كيكضح الجدكؿ رقـ)تحّقؽ االتزاف االجتماعي. 

 أوجو االختالف بين نظرية كولبرج وبياجو( 2الجدول رقم)

 نظرية كولبرج نظرية بياجو البند

 اىتـ بو أكثر ك قاـ عمى تطكيره اىتـ بو النمو المعرفي

 حددىا في ست مراحؿ مرحمتيف إلىقسميا  خصائص النمو

 سنة كحد أعمى 18 سنة كحد أعمى 25 ذروة النمو

 التخمص مف التمركز حكؿ الذات زيادة الشعكر بالمشاركة الكجدانية الفرادالتفاعل بين ا

 

  

https://libserver.bethlehem.edu/webopac/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=Paiget,%20Jean,1896-&AuthorityID=20055&AuthorityName=Paiget,%20Jean,1896-&LibID=
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 انذراسبث انسببقت 1.1

اض ير  معّمماتأطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة كالتي تمحكرت حكؿ ممارسات 

  تـ الكقكؼ عمى الدراسات التالية:، كالحكـ األخبلقي، ك األطفاؿ

 : األطفالرياض  معّمماتتناولت ممارسات أوال: الدراسات التي 

التعميمية التعممية لتعزيز عركبة  األطفاؿرياض  معّمماتممارسات  إلى( 2019دفت دراسة الخالص )ى

في  األطفاؿ( مديرات مف رياض 7رياض أطفاؿ ك) ( معّممة16ككنت عينة الدراسة مف )، كتالقدس

نيج الكصفي كالتحميؿ النكعي لمبيانات، كظفت في محافظة القدس في فمسطيف، كاستخدمت الدراسة الم

الدراسة جممة مف األدكات كىي: المبلحظة، كحمقات النقاش االلكتركنية، كتحميؿ الكثائؽ، كالمقابمة. 

افراد كحدة طبقف أنشطة متنكعة حكؿ القدس كلكف دكف  األطفاؿرياض  معّمماتكبينت نتائج الدراسة أف 

، كما بينت دراجيا ضمف كحدة تحمؿ عنكاف الكطف أك فمسطيف الجميمةإنما ا  خاصة لمكضكع القدس، ك 

االىتماـ بمكضكع الكطف كتنمية المكاطنة لدل أطفاؿ فمسطيف سكاء في المنياج المكتكب أم دليؿ النتائج 

بيد ، الركضة اك المنياج المنفذ كالذم يتضمف األنشطة كالخبرات كالكسائؿ كأكراؽ العمؿ كالتقكيـ معّممة

 معّمماتىذا االىتماـ ليس كافيا لتعزيز عركبة القدس كرفعة مكانتيا. كأكصت الدراسة بتصميـ دليؿ لأف 

صدار األطفاؿرياض   نشرات كممصقات تكعكية حكؿ القدس . عف مكضكع القدس، كا 

التأممية في تعميـ  األطفاؿرياض  معّمماتتبصر ممارسات  إلى(  2019سعت دراسة الخالص كالنتشة )ك 

( طفؿ مف 300رياض أطفاؿ ك) معّممات( 10ـ لؤلطفاؿ باالستقصاء، كتككنت عينة الدراسة مف )العمك 

في محافظة القدس في فمسطيف، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالتحميؿ النكعي  األطفاؿرياض 

حميؿ لمبيانات، كظفت في الدراسة جممة مف األدكات كىي: المبلحظة، كحمقات النقاش اإللكتركنية، كت
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عمى تطبيؽ مراحؿ االستقصاء في  معّمماتالالكثائؽ. كبينت نتائج الدراسة أف الممارسة التأممية ساعدت 

، كالبحث كالتنفيذ، كالنتائج، كاإلبداع. كما بينت النتائج تطكر األسئمةتعميـ العمكـ لؤلطفاؿ كىي: طرح 

البيانات عمى أعمى نسبة مئكية في االستقصاء في مجاالتيا، حيث حاز مجاؿ جمع  األطفاؿميارات 

%( كمف ثـ عرض 24كالفرضيات بنسبة ) األسئمة%( ك 27%( يميو إجراء التجارب بنسبة )28كىي )

%(. كبينت النتائج أف الممارسة 21النتائج كتفسير البيانات التي حازت عمى أقؿ نسبة مئكية كىي )

كالجماعي في مرحمة التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ عمى تطبيؽ دكرة التأمؿ الفردم  معّمماتالالتأممية ساعدت 

قدرة عمى التعاكف، كالنقد الذاتي، كالتطكر الميني ال معّمماتالر األنشطة، مما أكسب لممشركع بغية تطكي

مف خبلؿ برامج متابعة  األطفاؿرياض  معّمماتالكاعي. كأكصت الدراسة بتعزيز الممارسات التأممية ل

 . األطفاؿعمى تكظيؼ التعمـ باالستقصاء في رياض  األطفاؿاض ري معّمماتدائمة، كتدريب 

في مدينة القدس، كالتي كاف عدد   األطفاؿرياض  معّمماتتقييـ أداء ( 2018كبينت دراسة عباسي)

أف معممة، كاستخدمت الدراسة األدكات المبلحظة كالمقابمة كتحميؿ الكثائؽ. كأظيرت النتائج ب (40)العينة 

يخططف األنشطة كفقان لمراعاة خصائص الطفؿ، كيستخدمف أسمكب القصص،  ألطفاؿارياض  معّممات

 كالدراما كالمسرح، كيخترف استراتيجيات التدريس بناءن عمى مناسبة المكضكع كالنشاط.

 األخبلقيةفي تنمية القيـ االيمانية ك  األطفاؿ( دكر مربيات 2013استقصت دراسة باصرة، باحارثة )

ككظفت . األطفاؿمف رياض  معّممة 50نت العينة مف ث تككّ ، حيفي مدنية المكبل اعيةكالثقافية كاالجتم

يمانية حازت يث أف النتائج اظيرت أف القيـ اإلحالمككنة مف القيـ كطرؽ تنميتيا ،  اإلستبانةالدراسة أداـ 

ازت ح طرؽية عمى ادنى متكسط حسابي مقداره، كمف ناحية العمى أعمى متكسط حسابي بيمنا الثقاف

  طريقة المعب عمى متكسط حسابي بينما التمثيؿ حصؿ عمى أدنى متكسط حسابي.
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لمعرفة تطكر الحكـ األخبلقي لمعممي المدارس الثانكية دراسة  (AL Shurai,2012) الشكرميت كأجر 

سنة. حيث كشفت النتائج أف المشاركيف كانكا في الغالب (48ك  23)كتراكحت أعمارىـ بيف  ،في الككيت

خبلؿ اختبار  تـ مف الفردية لممعمميف األخبلقية األحكاـتقييـ ك  ،ى مستكل تصنيؼ ككلبرج األخبلقيعم

كىك اختبار مكضكعي صممو جيمس. ككشفت النتائج أف المشاركيف كانكا عمى  -( DITتحديد القضايا )

لمعممي تطكر األخبلقي ممستكل تصنيؼ ككلبرج األخبلقي، كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ل

 المدارس الثانكية تعزل لمتغير الجنس.

لممعمميف، حيث  األخبلقي القرار كصنع المينية األخبلقيات إلىشارة ( باإلOzturk,2010كقاـ أكزترؾ )

 أف العديد مف الدكؿ أعدت إلى، حيث أشار األطفاؿ نمك عف مباشر بشكؿ المسؤكلكف أف المعمميف ىـ

تركيا، تككنت  تدكيف شيء منيا في  يتـ لـ أنو إال ، المدرسة قبؿ ما مرحمة لمعممي أخبلقية مدكنات

 المبادئ حكؿ المعمميف آراء تحديدب المدرسة، حيث قاـ  سف قبؿ معممان  (29)مف  المقابمة عينة

 تحميؿ منظمة، ثـ استخداـ شبو أسئمة باستخداـ المدرسة قبؿ ما مرحمة لمعممي المينية األخبلقية

 .في تركيا المدرسة قبؿ ما مرحمة لمعممي األخبلقيات لمدكنة إطار أكؿ راسة بإنشاءالمحتكل، كخرجت الد

 ثانيا: دراسات تناولت الحكم األخالقي:

في  األخبلقية األحكاـك  األخبلقيةالكشؼ عف القدرة التنبؤية لمدافعية  إلى( 2018كقصدت دراسة عمر)

( 730اية الدراسة، جرل جمع البيانات مف )السمكؾ األخبلقي، لدل طمبة جامعة اليرمكؾ. كلتحقيؽ غ

طالبان كطالبة مف الجامعة، كذلؾ باستخداـ مقياس لمسمكؾ األخبلقي كجرل إعداده لغايات ىذه الدراسة، 

. ككانت األخبلقية، كقياس التاج كالصمادم لؤلحكاـ األخبلقيةكتطبيؽ مقياس جانكؼ ككارنرز لمدافعية 

في تفسير السمكؾ األخبلقي حيث كصمت قيمة االختبار  األخبلقيةدافعية قدرة كبيرة لم إلىالنتائج تشير 



22 

 

عمى التنبؤ  األخبلقية األحكاـ(، في حيف انخفضت قدرة 22.569)األخبلقية)ت( المتعمقة بالدافعية 

(.6.023بالسمكؾ األخبلقي لتصؿ قيمة اختبار)ت( المتعمقة بيا )  

كاء األخبلقي، كفؽ مستكيات الحكـ األخبلقي لمطمبة بناء مقياس لمذ (2017)الجاجيكتناكلت دراسة  

كفؽ مستكيات الحكـ ، . كقد اقترحت الدراسة نمكذجان نظريان لمفيكـ الذكاء األخبلقيفي االردف الجامعييف

لمذكاء األخبلقي, كىي:  األخبلقي في ضكء فمسفة الغزالي لؤلخبلؽ. كقد تألؼ المقياس مف سبعة فضائؿ

كفؽ مقياس  ،راـ، كالرحمة، كالتسامح، كالعدؿ(لضمير، كضبط الذات، كاالحت)التمثؿ العاطفي، كا

بمعايير  اإللتزاـكىي: )الطاعة, كالخكؼ مف العقاب، تحقيؽ المنفعة، ، مستكيات الحكـ األخبلقي لككلبرج

السمكؾ العاـ، التمسؾ بالقانكف كاألصكؿ االجتماعية، تحقيؽ الصالح العاـ كحماية الحقكؽ، المبادئ 

العالمية كاإلنسانية(. كقد تـ تقنيف األداة مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة مف الطمبة الجامعييف،  األخبلقية

( بطريقة إعادة االختبار، كما تـ تحديد 0.78( طالبان كطالبة. كقد بمغ ثبات المقياس )111بمغت )

قي لمتغير الذكاء مستكل الحكـ األخبلقي لكؿ فضيمة مف الفضائؿ. كقد بمغ مستكل الحكـ األخبل

 .األخبلقي لدل عينة التقنيف مستكلن متكسطان 

المناخ األسرم كما يدركو األبناء كعبلقتو بالتفكير األخبلقي في ضكء  (2015كبحثت دراسة أبك نجيمة)

رية ككلبرج في التفكير صحة بعض افتراضات نظ، ك  نظرية ككلبرج لدل طمبة جامعة األزىر بغزة

، فالكصكؿ كدان كأحيانان ال كجكد لو بتاتان ف الكالديف في ىذا الجانب يعتبر دكران محدالتي ترل أاألخبلقي 

طالبا كطالبة،  (485)كتككنت عينة مف  االجتماعية، خبلقي مسألة ال عبلقة ليا بالتنشئةالنضج األ إلى

راسة: أف كجاءت نتائج ىذه الدكاستخدمت الدراسة مقياس لممناخ االسرم كمقياس لمتفكير األخبلقي. 

تأثير المناخ األسرم عمى  بلقي، عبلقة محدكدة كضعيفة، كأيضان العبلقة بيف المناخ األسرم كالتفكير األخ

مراحؿ التفكير األخبلقي جاءت أيضا ضعيفة جدان، كلـ يظير العامؿ المشترؾ مف المناخ األسرم 
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ك أف المناخ األسرم كليس التنشئة كالتفكير األخبلقي، كىذا ما يمكف أف تضيفو نتائج التحميؿ العاممي ى

 االجتماعية فقط ال عبلقة لو بالتفكير األخبلقي.

التعرؼ عمى مستكيات التفكير األخبلقي كمستكل القدرة عمى  إلى ( دراسة ىدفت2015كأجرت الخكالدة) 

القرار  اتخاذ القرار لدل طمبة الجامعة األردنية، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف التفكير األخبلقي كاتخاذ

تككنت عينة الدراسة مف . حيث كالفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف التفكير األخبلقي كاتخاذ القرار

عمى اتخاذ  طمبةالمقدرة ك  أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل التفكير األخبلقيك  ( طالب كطالبة 915)

بيف مستكل التفكير األخبلقي كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة طردية ، جاء بدرجة متكسطة القرار

مقدرة ك كمقدرة الطمبة عمى اتخاذ القرار، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير األخبلقي   

 .الطمبة عمى اتخاذ القرار كفقان لمتغيرات الدراسة

ي لدل التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء الكجداني كدرجة الحكـ االخبلق إلى( 2015كسعت دراسة متكلي )

( طالبان، 399عينة مف طبلب الجامعة المتفكقيف دراسيان كالعادييف. حيث تككنت عينة البحث مف )

( طالبان بالكميات النظرية، كتمثمت أدكات البحث في مقياس 244( طالبان بالكميات العممية، )155كمنيـ)

تائج التالية: كجكد عبلقة الن إلىمكاقؼ الحكـ الخمقي، كمقياس الذكاء الكجداني. كقد انتيى البحث 

ارتباطية مكجبة بيف الذكاء الكجداني كالحكـ الخمقي لدل عينة البحث، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 

المتفكقيف كالعادييف في الذكاء الكجداني كالحكـ الخمقي لصالح المتفكقيف دراسيان، كذلؾ كجدت فركؽ دالة 

ت العممية في الذكاء الكجداني كالحكـ الخمقي لصالح الكميات بيف طبلب الكميات اإلنسانية كطبلب الكميا

 اإلنسانية، كأنو يمكف التنبؤ بدرجة الحكـ الخمقي مف خبلؿ أبعاد الذكاء الكجداني.
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القدرة عمى الحكـ الخمقي ككفايات المكاطنة لدل عينة مف التبلميذ في  بحثت (2014أما دراسة إغباؿ)

ميارات كالكفايات لنمك الشخصية الديمقراطية كسير المؤسسات الديمقراطية الك  كالطمبة الجامعييف بالمغرب

كتعمقو األمر بالقدرة عمى الحكـ األخبلقي. التي تدؿ عمى قدرة الفرد عمى الحكـ كالعمؿ كفقان لممبادئ 

محيط بياف التأثير الذم تمارسو عكامؿ ال إلىالتي يتبناىا ككفايات المكاطنة. كىدفت الدراسة  األخبلقية

المدرسي أك الجامعي عمى النمك الخمقي ككفايات المكاطنة لدل عينة مف التبلميذ كالطمبة الجامعييف، 

عامان، حيث قدـ ليـ ثبلثة اختيارات لقياس متغيرات الدراسة. كدلت  26ك 12تراكحت أعمارىـ ما بيف 

نخفاض بشكؿ داؿ إحصائيا اال إلىالؿ الخمقي ككفايات المكاطنة يميؿ دالدراسة عمى أف مستكل االست

أف تأثيرات المحيط السمبي قد  إلى، ككما تشير بيانات المبلحظة يكمما انتقمنا عبر مراحؿ النظاـ التعميم

التقيقر األخبلقي في سمؾ التعميـ الجامعي، كنكعية التعميـ، كالمنياج المطبؽ، كنمط التنشئة  إلىتفضي 

البيئة المبلئمة لبركز كتفاقـ ظاىرة االنقساـ في السمكؾ االجتماعية تنطكم عمى العكامؿ التي تكفر 

 األخبلقي.

( بدراسة لمكشؼ عف مستكل الحكـ األخبلقي لدل عينة مف طمبة المدارس المرحمة 2011كقاـ قسيس)

كا ضمف المرحمة الرابعة مف مراحؿ الحكـ حيث أظيرت النتائج أف الطمبة جاؤ  الثانكية في مدينة حيفا،

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مراحؿ  إلىالنتائج  أشارتفي المرتبة األكلى، ككما  األخبلقي، كىي

 الحكـ األخبلقي تبعان لمتغير الجنس أك المستكل االقتصادم االجتماعي.

السائدة، كالكشؼ عف  األخبلقية األحكاـالكشؼ عف مستكل نمك  إلى( 2010كتكصمت دراسة غالب)

كالبالغ  كاالتزاف االنفعالي كالنضج االجتماعي لدل أفراد عينة الدراسة خبلقيةاأل األحكاـالعبلقة بيف نمك 

مدينة تعز. أما أدكات  تمميذ كتمميذة مف (1200)تمميذ كتمميذة مف مدينة دمشؽ ك( 1200 ( عددىـ

ختبار الحكـ األخبلقي، مقياس االتزاف االنفعالي، مقياس النضج االجتماعي. كشفت الدراسة االدراسة: 



25 

 

كاالتزاف  األخبلقية األحكاـبيف نمك  تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان  ونّ ا أف عدة نتائج كاف أىميع

ا بيف تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائين ، ك كالنضج االجتماعي األخبلقية األحكاـبيف نمك ، ك االنفعالي

درجات كنمك البيف متكسط  يان ال تكجد فركؽ دالة إحصائ بينما االتزاف االنفعالي كالنضج االجتماعي.

تكجد فركؽ دالة ك  .كالقطر النضج االجتماعي تبعا لمتغير الجنسك االتزاف االنفعالي ك  األخبلقية األحكاـ

 النضج االجتماعي لمتغير العمر.ك االتزاف االنفعالي ك  األخبلقية األحكاـبيف متكسط درجات نمك  إحصائيان 

 اآلخريف مع التعامؿ عمى بالقدرة صمتيا حيث مف األخبلؽ في  ((Moller,2009كبحثت دراسة ميمكر  

 ، كالبحث في أىمية التطكر األخبلقي كاذا كاف لو صمو مع العمر، كبحث في نظرية بياجيو جيد، بشكؿ

 األخبلقي التفكير في يفكر الذم االجتماعي المجاؿ األخبلقي، كقدـ نمكذج التطكر ككلبرج لفيـ

 ( حيث أجريتHaidtخبلؽ الذم طكره ) التعايش، كنمكذج األك خصيكالش كالتقميدم كاالجتماعي

كأظيرت النتائج بأنو ال يكجد فركؽ دالة   (.12، 10، 8عمرية) فئات لثبلث طفؿ 307 مع مقاببلت

 عزل لمعمر اك الجنس اك القطر. كقسـ الباحث العينة لمجمكعاتت   مالمتطكر األخبلقي عند احصائيان 

 يككف عندما أكثر األخبلقية األحكاـ يستخدمكف األطفاؿ ، كالحظ أف(الضعيفة ك المييمنة )المجمكعة

 األطفاؿ أف إلى النتائج ، تشير القكية المجمكعة مف أكثر الضعيفة المجمكعة مف ىناؾ الطفؿ مستبعد

 لبلستبعاد. استعدادنا أقؿ األخبلقية يستخدمكف الحجج الذيف

االجتماعية  ليةك تكل التفكير األخبلقي كمستكل المسؤ الكشؼ عف مس إلى( 2009كىدفت دراسة مشرؼ)

الكشؼ عف العبلقة كالفركؽ بينيما، حيث أظيرت النتائج  إلىسبلمية بغزة، ككذلؾ لدل طمبة الجامعة اإل

أف مستكل التفكير األخبلقي لدل طمبة الجامعة يقع في المرحمة الرابعة مف مراحؿ التفكير األخبلقي 

ابؿ مرحمة التمسؾ بالقانكف كالنظاـ االجتماعي، ككما أظيرت النتائج أف الطمبة الستة لككلبرج، كىي تق
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كجكد عبلقة  ارتباطية مكجبة دالة بيف مستكل  إلى أشارتلية االجتماعية ك ك لدييـ مستكل مرتفع مف المسؤ 

 ناث.في مستكل التفكير كانت لصالح اإل لية االجتماعية، كالفركؽك التفكير األخبلقي كالمسؤ 

 في الركضة سف في لؤلطفاؿ األخبلقية القيـ ( في البحث في AL Hooli,2009ت دراسة حكلي)كسع

األخبلقيات. ككاف عدد  األخبلقي، القيـ، تطكرمصطمحات لم ثبلثة الككيت، حيث استخدمت

 يكفر الركضة أطفاؿ مع KMVQ استخداـ أف إلى النتائج أشارتك  .مدرسان ( 11)طفؿ ك (600)العينة

 :أبعاد ثمانية عمى الباحث كركز .األخبلقية القضايا مختمؼ عف الصادرة األحكاـ ظؿ في قيمة

 في األبعاد ىذه تضميف صبر، حيث تـّ العدؿ كالرحمة ك الشكر كالكفاء كالمسؤكلية ك المانة ك األمصداقية ك ال

 فم%( 50) مف أكثر كأظيرت النتائج أف طفؿ، لكؿ األخبلؽ مستكل ة لتقييـافتراضيّ  ة مكاقؼعدّ 

 عند إحصائية داللة ذات األبعاد مف ككؿ الثمانية، األبعاد مف كؿ عمى العالية األخبلؽ لدييـ األطفاؿ

  .0.001 مستكل

عمى في االردف معرفة تكزيع األحداث الجانحيف كغير الجانحيف  إلى( ىدفت 1995أما دراسة الحمكد)

ركؽ في تكزيع ىؤالء األحداث عمى تمؾ مراحؿ النمك األخبلقي التي حددىا ككلبرج، كالكشؼ عف كجكد ف

المراحؿ، كأيضا الكشؼ عف كجكد فركؽ في درجة النمك األخبلقي بيف األحداث الجانحيف كغير 

أف جميع أفراد العينة الجانحيف كغير الجانحيف يتكزعكف عمى مراحؿ النمك  إلىالنتائج  أشارتالجانحيف. ك 

حيف لـ يكف حدث ضمف المراحؿ األكلى أك الثانية أك األخبلقي الثالثة، كالرابعة، كالخامسة، في 

المراحؿ  السادسة. ككشفت النتائج عف كجكد فركؽ في تكزيع األحداث الجانحيف كغير الجانحيف عمى

كجكد فركؽ في درجة النمك األخبلقي بيف األحداث كلصالح األحداث غير  إلى، كأيضا األخبلقية

 الجانحيف تعزل لمجمكعة الحدث.
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الكشؼ عف أنماط التفكير األخبلقي لدل عينة مف طبلب  إلى( 1987أبكحمامة )دراسة كسمطت 

في في دراسة مثمت في تطبيؽ نظرية النمك المعر نفس بجامعة كىراف بالجزائر، حيث تكطالبات معيد ال

ؾ رست. كأسفرت نتائج ىذا البحث عمى أف اغيا بياجيو، كطكرىا ككلبرج، بعد ذلالحكـ األخبلقي كما ص

 أكثر مف غيرىا. 4راد العينة يستعممكف المرحمة أف

ـ االبتدائي سبلمية لدل طمبة التعميمعرفة مدل تطكر مفاىيـ القيـ اإل إلى( 1986ىدفت دراسة حكامده) 

 ( طالبان كطالبة مف ست شعب مف الصؼ السادس180تككنت العينة مف) ،في جرش عدادم كالثانكمكاإل

عمى مستكل  ذا التطكر مع مراحؿ النمك الخمقي عند ككلبرج، كالكقكؼكتحديد مدل انسجاـ ى كالسابع.

لمكشؼ عف نكع العبلقة التي يصدركنيا في مختمؼ مراحؿ العمر في محاكلة  األحكاـتفكير الطمبة كنكع 

كبينت النتائج  سبلمية كمستكل النمك العمرم لدييـ.ط بيف مستكل فيـ الطمبة لمقيـ اإلف تربالتي يمكف أ

 ركؽ دالة إحصائية تعزل لمتغر العمر، كال تكجد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير الجنس.كجكد ف

 :منبقشت انذراسبث انسببقت 1.1.1

كما  األخبلقية األحكاـالكشؼ عف مستكل نمك  إلىمف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة تبيف أنيا ىدفت 

حثت في تطكر كانسجاـ كصحة نظرية ، كايضا بكالجاجيفي دراسة غالب كقسيس كمشرؼ كالخكالدة 

ككلبرج في مراحؿ النمك الخمقي كما في دراسة الحكامده كالحمكد كأبك نجيمة، كتناكلت دراسة بك حمامة 

، في حيف تناكلت األخبلقيةالتنمية انماط التفكير االخبلقي، بينما دراسة عباسي كباصرة كباحارثة تناكلت 

، ك دارسة متكلي األخبلقية األحكاـات لنمك الشخصة بالقدرة عمى دراسة اغباؿ كعمر الميارات كالكفاي

 بحثت في العبلقة ما بيف الذكاء الكجداني كدرجة الحكـ األخبلقي.
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نكاعو مثؿ متكلي استخداـ دراسة مقارنة، كاستخداـ عمر تخداـ المنيج الكصفي بأاس إلىكلجأت الدراسات 

تحميمي، كأبك نجيمة كمشرؼ  -استخداـ المنيج الكصفي ما اغباؿ، أكقسيس المنيج الكصفي االسترجاعي

الكمي المنيج الكصفي المختمط ) AL Hooliاستخدمكا المنيج الكصفي االرتباطي، كاستخدمت عباسي ك

 المنيج التجريبي. استخدـ Mollerميمكركالنكعي(، أما 

ت المتغيرات مثؿ الجنس، بتدائية حتى الجامعية، كتناكلراسات تناكلت المراحؿ العمرية اإلكمعظـ الد

في  األطفاؿرياض  معّمماتالعمر، الكمية، المنطقة السكنية. أما دراسة باصرة كبارحثة بحثت في دكر 

الثانكية، كسعت  المدارس لمعممي تطكر الحكـ األخبلقي لمعرفة AL Shuraiخبلؽ، كدراسة تنمية األ

 الركضة. سف يف لؤلطفاؿ األخبلقية القيـ في البحث عف  AL Hooliدراسة

في تعزيز الحكـ األخبلقي،  األطفاؿرياض  معّمماتختمفت الدراسة الحالية بأنيا ركزت عمى ممارسات ا

، لكف لـ تجد األخبلقية األحكاـالطمبة في الكشؼ عف مستكل حيث تـ التركيز في الدراسات السابقة عمى 

 ز الحكـ األخبلقي لدييـ في فمسطيف.في تعزي األطفاؿرياض  معّمماتالباحثة بحث يدكر حكؿ ممارسات 

عمى أف دكر األىؿ  معّمماتالحيث أف الباحثة مف خبلؿ العمؿ الميداني، كخاصة المقاببلت أكدت معظـ 

في تنمية  المعّممةكالبيئات المختمفة، ليا دكر كبير في الػتأثير عمى أخبلؽ الطفؿ، كىنا يأتي دكر 

فيما إذا كانت صحيحة أـ خاطئة، كأيضا ليا الدكر  خبلقيةاأل األحكاـعمى إصدار  األطفاؿكمساعدة 

الكبير في تعديؿ السمكؾ الصائب كتعزيزه، كخاصة في مرحمة الطفكلة المبكرة، ألف الطفؿ في ىذه 

 يككف مقمد لممكاقؼ التي تصدرىا. ىي القدكة كىك المعّممةالمرحمة يعتبر 

يساعد في بناء جيؿ  األخبلقية األحكاـإصدار  ؿاألطفاعمى تدريب  األطفاؿرياض  معّممةلذلؾ تأىيؿ 

 .األخبلقيةيتحمؿ مسؤكلية مكاقفيـ كالضبط الذاتي كجيؿ قادر عمى تقديـ المبادرات 
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في تعزيز الحكـ األخبلقي، خاصة  األطفاؿرياض  معّمماتكتميزت ىذه الدراسة بأنيا بينت ممارسات  

يا المعرفة كالخبرة كالطرؽ كاألساليب في تعزيز مف خبلؿ المقاببلت كالمبلحظات، حيث تبيف مف لدي

كالمبلحظة  اإلستبانةعدة أدكات مثؿ ذلؾ استخدمت الباحثة  إلىضافة باإل .األطفاؿالحكـ األخبلقي لدل 

 المعّممةلمكشؼ عف مؤىؿ العممي كالتخصص كالخبرة، كىذه الخصائص تدؿ عمى مدل جاىزية  كالمقابمة 

يا لمخصائص النمائية لممرحمة العمرية كالتي تساعدىا في اختيار في تدريس طفؿ الركضة كمعرفت

 األنشطة المناسبة.
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 انفصم انثبنث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انطريقت واإلخراءاث 

لئلجراءات التي اتبعتيا   تفصيميان  كيتضمف كصفان  ،تبع في ىذه الدراسةميتناكؿ ىذا الفصؿ المنيج ال

تيا كالطريقة اتي اختيرت بيا، كأدكات الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة كعين

الدراسة كطرؽ اعدادىا، كاجراءات الصدؽ كالثبات كخطكات تطبيقيا كمتغيرات الدراسة، كالمعالجة 

 النتائج . إلىاالحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات كالكصكؿ 

 منهح انذراست 1.1

ىك . ك المختمط)الكمي كالنكعي( لكصفيمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج ا

المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف 

حاكؿ الباحثة مف خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع تكالتي  .أسئمة البحث دكف تدخؿ مف الباحثة فييا

كنات كاآلراء التي تطرح حكليا، كالعمميات التي تتضمنيا الدراسة، كتحميؿ بياناتيا، كبياف العبلقة بيف مك

كاآلثار التي تحدثيا، كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك المشكمة، 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.  كتصنيفيا كتحميميا كا 

 مدتمع انذراست  1.1

 (396 ) ف، كالبالغ عددىفي محافظة بيت لحـ األطفاؿرياض  معّمماتتككف مجتمع الدراسة مف جميع 

 .معممة
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 عينت انذراست  1.1

مف المجتمع الكمي بنسبة معممة ( 122حيث اشتممت الدراسة عمى ) العشكائية،بالطريقة تـ اختيار العينة 

 ( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:1.3)كالجداكؿ  ،%( مف مجتمع الدراسة30)

 راث أفراد عينت انذراستوصف متغي 1.1

 (%23.8)متغير المؤىؿ العممي، كيظير اف نسبة( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.3يبيف الجدكؿ )

معممة  (%48.4)بكالكريكس فاعمى. كيبيف متغير التخصص أف نسبة%( 76.2)لدبمكـ فأقؿ، كنسبة 

ذلؾ. كيبيف متغير الخبرة  لغير (%25.4)معممة صؼ مرحمة أساسية، كنسبة (%26.2)ركضة، كنسبة 

% 46 )سنكات، كنسبة( 10 - 5% مف 27)، كنسبة(سنكات 5% أقؿ مف 27 )في التدريس أف نسبة

 خاصة.(% 82% حككمية، كنسبة 18 )سنكات. كيبيف متغير جية اإلشراؼ أف نسبة( 10أكثر مف 

 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات وصف (: 3.1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 23.8 29 دبمـك فأقؿ المؤىل العممي

 76.2 93 بكالكريكس فأعمى

 48.4 59 معممة ركضة التخصص

 26.2 32 معممة صؼ مرحمة أساسية

 25.4 31 غير ذلؾ

 27.0 33 سنكات 5أقؿ مف  الخبرة في التدريس

 27.0 33 سنكات 10-5مف 

 45.9 56 سنكات 10أكثر مف 
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 18.0 22 حككمية  جيات اإلشراف

 82.0 100 خاصة

 

 االستبانة(أوال: أداة انذراست)  1.1

في تعزيز الحكـ األخبلقي  األطفاؿرياض  معّمماتاستبانة تقيس درجة ممارسات  بتصميـقامت الباحثة 

معمكمات مف قسميف، القسـ األكؿ تككف مف ال اإلستبانةفي محافظة بيت لحـ كتككنت  األطفاؿلدل 

الشخصية حكؿ العينة لمتغيرات الدراسة) المؤىؿ العممي، التخصص، الخبرة في التدريس، جيات 

 االشراؼ(.

في تعزيز الحكـ األخبلقي، كتـ  األطفاؿرياض  معّممات( فقرة حكؿ ممارسات 19كالقسـ الثاني تككف مف)

 تصميـ المقياس عمى اساس مقياس ليكارت الخماسي

 صدق االستبانة:

بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا  اإلستبانةامت الباحثة بتصميـ قك 

، حيث ( محكميف11 م االختصاص كالخبرة كبمغ عددىـ )عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذك 

مف  نةاإلستباعمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات  كزعت الباحثة االداة

ضافة أم  حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

بصكرتيا  اإلستبانة، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج معمكمات أك تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبة

 النيائية.
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 اإلستبانةلفقرات باط بيرسكف أيضان بحساب معامؿ االرت مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة

يدؿ عمى أف ىناؾ ىذا ك  اإلستبانةكاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 التساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

 معّمماتمارسات م( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 في محافظة بيت لحم األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض 

 قيمة الرقـ 
 R االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

قيمة  الرقـ 
 Rاالرتباط 

الدالة 
 اإلحصائية

 Rقيمة  الرقـ 

 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

1 0.497
** 

0.000 8 0.487*

* 

0.000 15 0.668*

* 

0.000 

2 0.533
** 

0.000 9 0.652*

* 

0.000 16 0.601*

* 

0.000 

3 0.520
** 

0.000 10 0.676*

* 

0.000 17 0.556*

* 

0.000 

4 0.599
** 

0.000 11 0.674*

* 

0.000 18 0.433*

* 

0.000 

5 0.545
** 

0.000 12 0.592*

* 

0.000 19 0.522*

* 

0.000 

6 0.633
** 

0.000 13 0.635*

* 

0.000    

7 0.645
** 

0.000 14 0.599*

* 

0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات االستابة

، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات حسب اإلستبانةقامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات 

في تعزيز الحكـ  األطفاؿرياض  معّمماتممارسات معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية ل

تمتع ىذه االداة بثبات  إلىيجة تشير كىذه النت ،(0.890في محافظة بيت لحـ ) األطفاؿاألخبلقي لدل 

 يفي بأغراض الدراسة. 

 المالحظةأداة ثانيا:

أداة المبلحظة، لمبلحظة ممارسات معّممات رياض األطفاؿ في تعزيز الحكـ  بتصميـقامت الباحثة 

، كلكؿ فقرة ثبلثة أبعاد) فقرة (19)فظة بيت لحـ كتككنت االمبلحظة مفاألخبلقي لدل األطفاؿ في محا

( 15حقؽ، يتحقؽ إلى حد ما، لـ يتحقؽ(، إضافة إلى كتابة الباحثة المبلحظات. حيث الحظت الباحثة)ت

 ( ركضة مف رياض األطقاؿ قي محافظة بيت لحـ.15ممارسة لممعّممات في)

 صدق أداة المالحظة

كتـ التحقؽ مف صدؽ المبلحظة بعد أف قامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكعو مف المحكميف مف ذكم 

االختصاص كالخبرة، كأبدل كؿ كاحد منيـ أرائيو حكؿ فقراتيا مف حيث مدل شمكؿ الفقرات لمدراسة، 

أضافة معمكمات أك تعديميا  كمدل كضكح الفقرات كسبلمتيا لغكيا،  ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إدراج 

 (2المبلحظة بصكرتيا النيائيو.)ممحؽ رقـ 
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 المالحظة:ثبات 

 تفاؽ بيف الباحثة كمشرفتيا عمى مصطمح كاضح كدقيؽ حكؿ كحدات الثبات بيف شخصي: تـ اإل

تحميؿ الكممات كالعبارات كبعد ذلؾ اجرت الباحثة كمشرفتيا بشكؿ منفرد تحميؿ لعينو مف 

 المبلحظة .

  ،الثبات ضمف شخصي: قامت الباحثة بعمؿ تحميؿ مرتيف بعد اسبكعيف تقريبا بيف التحميؿ االكؿ

لة ىكلستي لحساب معامؿ الثبات الضمف شخصي كالبيف شخصي كاستخدمت الباحثة معاد

,2M/(N1+N2) 

- N1عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة االكلى : 

- N2عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة الثانية : 

- 2Mعدد الفئات المتفؽ عمييا في المرة االكلى كالثانية : 

كىما   %(85لضمف شخصي فبمغ)(اما ا %85.8)حيث بمغ معامؿ الثبات البيف شخصي

 نتيجتاف مقبكلتاف.

 المقابمة أداة ثالثا: 

ىدفت التعرؼ عمى ممارسات معممات رياض األطفاؿ في تعزيز الحكـ  قامت الباحثة بإعداد المقابمة،

األخبلقي لدل األطفاؿ في محافظة بيت لحـ، كالتعرؼ إلى الطرؽ كاألساليب التي يتـ مف خبلليا تعزيز 

( معممة مف معممات  17لمقابمة )ؿ األنشطة أك ممارستيف. حيث تمت خبلقي سكاء مف خبلالحكـ األ

 رياض االطفاؿ في محافظة بيت لحـ .
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 صدق المقابمة

ف أبدكا بعض عمى مجمكعة مف المحكميف الذي كتـ عرض أسئمة المقابمة المككنة مف خمسة أسئمة

 لباحثة التعديبلت المطمكبة بحسب رأمياغة كحذؼ األسئمة، فأجرت االمبلحظات مف حيث الص

 (.4كميف إلى أف اصبحت جاىزة لمتطبيؽ)ممحؽالمح

 ثبات المقابمة 

  الثبات بيف شخصي: تـ االتفاؽ بيف الباحثة كمشرفتيا عمى مصطمح كاضح كدقيؽ حكؿ

كحدات تحميؿ الكممات كالعبارات كبعد ذلؾ أجرت الباحثة كمشرفتيا بشكؿ منفرد تحميؿ 

 لمقاببلت.لعينو مف ا

 يكـ بيف التحميؿ األكؿ  12لثبات ضمف شخصي: قامت الباحثة بعمؿ تحميؿ مرتيف بعد ا

 اب معامؿ الثبات الضمف شخصي كالبيفكالثاني، كاستخدمت الباحثة معادلة ىكلستي لحس

 2M/(N1+N2)شخصي ,

- N1عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة االكلى : 

- N2ا في المرة الثانية: عدد الفئات التي تـ تحميمي 

- 2Mعدد الفئات المتفؽ عمييا في المرة االكلى كالثانية : 

كىما   %)87 )اما الضمف شخصي فبمغ (%87.5 )حيث بمغ معامؿ الثبات البيف شخصي

 نتيجتاف مقبكلتاف.
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 متغيراث انذراست 1.1

 المتغيرات المستقمة

                ىفأعم بكالكريكسفأقؿ،  بمكـكليا مستكياف:  المؤىؿ العممي 

 غير ذلكالتخصص كليا مستكياف: معممة ركضة، معممة صؼ مرحمة اساسية، 

 سنكات   10أكثر مف ، ك سنكات 10 – 5، سنكات 5أقؿ مف كليا ثبلث مستكيات:  الخبرة في التدريس

   خاصةكليا مستكياف:حككمية،  شراؼ:إلجيات ا

 المتغيرات التابعة:

 في محافطة بيت لحـ ؿاألطفارياض  معّمماتممارسات 

 الحكـ االخبلقي لبلطفاؿ في محافظة بيت لحـ معّمماتالتعزيز 

 إخراءاث انذراست 3.7

 تـ اتباع الخطكات التالية إلجراء الدراسة :

كزارة  إلىالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس مكجية  -   

 في كؿ ركضة. معّمماتالكعدد  األطفاؿقائمة بأسماء رياض التربية كالتعميـ، لمحصكؿ عمى 

التي  األطفاؿرياض  إلىالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية كالتعميـ العالي مكجية  -

 جرل تطبيؽ الرسالة فييا.
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   اؿاألطفرياض  معّمماتاإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع ممارسات  -

 تعزيز الحكـ االخبلقي، بيدؼ االستفادة منيا في تصميـ المادة التعميمية كأدكات الدراسة.ك 

في  األطفاؿرياض  معّممات ممارساتتحضير أدكات الدراسة كىي عبارة عف اختبار لقياس درجة  -

بحكث العديد مف ال إلىفي محافظة بيت لحـ، كذلؾ بالرجكع  األطفاؿتعزيز الحكـ األخبلقي لدل 

 كالدراسات المحكمة كالكتب ذات الصمة بمكضكع الدراسة.  

تـ عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف مف أجؿ أخذ مبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ بما يختص  -

 الصكرة النيائية ليذه األدكات.   إلىبمكضكع الصياغة كالمحتكل كالبناء،  لمكصكؿ 

( 150راسة، ثـ جمعت كتـ التأكد مف عددىا حيث تـ تكزيع )كزعت األدكات عمى أفراد عينة الد -

( استبانة خضعت لمتحميؿ اإلحصائي، كمف تـ قامت الباحثة بتفريغيا 122استبانة كتـ استرجاع )

 السترجاع النتائج بعد تحميميا إحصائيا باستخداـ األنكاع اإلحصائية المناسبة لمتغيرات الدراسة.  

 بانة.لئلستالتحميؿ اإلحصائي  -

 إجراء المبلحظات -

 إجراء المقابمة -

 تحميؿ المبلحظات كالمقاببلت -

 تفسير النتائج بشكؿ عممي كمكضكعي -

 الخركج بالتكصيات -
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 انمعبندت اإلحصبئيت 1.1

كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامتا معينة(، كذلؾ تمييدا  تبعد جمع االستبيانا

إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات كفقا ألسئمة الحاسكب  إلىا إلدخاؿ بياناتي

الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية 

لتبايف تحميؿ ا(، كاختبار t- test، كاختبار )ت( )اإلستبانةكاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات 

 Cronbach، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا )(one way ANOVA)األحادم 

Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For Social 

Sciences.) 
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 الفصل الرابع:

  تمييد  3.3

 نتائج أسئمة الدراسة 3.3

 متعمقة بالسؤال األولالنتائج ال 3.3.3

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   3.3.3

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.1

 نتائج تحميل المقابمة: 4.4
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 انفصم انرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نتبئح انذراست

 تمهيذ  1.  1

إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "  تمتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكص

كبياف  في محافظة بيت لحم " األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض  معّممات ممارسات

أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي 

دراسة تـ اعتماد الدرجات حديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة التـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ ت

 (:3المكضحة في الجدكؿ رقـ) التالية

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 ممارسات المعممات

 فأقؿ 2333 منخفضة

 3367-2334 متكسطة

 فما فكؽ 3368 عالية

 

 :نتبئح أسئهت انذراست  1.  1

 : ال األولاننتبئح انمتعهقت ببنسؤ  1.1.1

 ؟  في محافظة بيت لحم األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض  معّممات ممارساتما 
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عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  لئلجابة

في تعزيز  األطفاؿرياض  ماتمعمّ  ممارسات عفالتي تعبر  اإلستبانة فقرات أفراد عينة الدراسة عمى

  ( يبيف النتائج.134، كجدكؿ)في محافظة بيت لحـ األطفاؿالحكـ األخبلقي لدل 

 معّممات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لممارساتيبين (: 3.3جدول )
 افظة بيت لحمفي مح األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض 

 الرقم
المتوسط  ممارسات معممات رياض األطفال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.330 4.88 المحافظة عمى نظافة المكاف األطفاؿأشجع  18

 عالية 0.348 4.86 المحافظة عمى ممتمكات اآلخريف األطفاؿأشجع  19

 عالية 0.432 4.75 المرغكبة لفاظاألاستخداـ  عمى األطفاؿأحث  13

 عالية 0.437 4.75 عمى االعتذار عند قياميـ بسمككيات مسيئة األطفاؿأشجع  17

 عالية 0.489 4.67 األطفاؿأطبؽ االنشطة التي تعزز قيمة االحتراـ عند  2

 عالية 0.524 4.66 عمى التسامح مع اآلخريف األطفاؿأشجع  9

 عالية 0.503 4.62 ما بينيـعمى التعاكف في األطفاؿأطبؽ أنشطة تشجع  4

 عالية 0.542 4.59 أركم قصصا تشجع عمى األخبلؽ 8

 عالية 0.545 4.57 عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ األطفاؿأساعد  6

 عالية 0.549 4.50 األطفاؿأطبؽ أنشطة تعزز قيمة االمانة عند  3

 عالية 0.549 4.49 األطفاؿأطبؽ االنشطة التي تعزز قيمة الصدؽ عند  1

 عالية 0.578 4.49 يـتصرفات مسؤكلية عمى تحمؿ األطفاؿ شجعأ 15

 عالية 0.695 4.48 األخبلقية األطفاؿأعزز مبادرات  16
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 عالية 0.584 4.40 لؤلطفاؿ بطريقة تناسب نمكىـ األخبلقية األحكاـأفسر  11

 عالية 0.569 4.39 عمى الضبط الذاتي األطفاؿأشجع  11

ائص التطكرية في أختيار األنشطة التي تعزز الحكـ أراعي الخص 12
 األخبلقي

 عالية 0.574 4.35

أنمي ميارة إصدار الحكـ عمى المكاقؼ )اذا كانت صحيحة أـ  5
 خاطئة(

 عالية 0.553 4.22

 عالية 0.643 4.18 التي تـ إصدارىا األحكاـعمى تفسير  األطفاؿشجع أ 7

 عالية 0.716 4.09 األخبلقيةمتصمة بالجكانب ال األسئمةطرح عمى  األطفاؿشجع أ 14

 عالية 0.315 4.52 الدرجة الكمية 

 

( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 134يبلحظ مف الجدكؿ )

في  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّممات ممارساتعينة الدراسة عمى 

( كىذا يدؿ عمى 13315( كانحراؼ معيارم )4352)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف افظة بيت لحـمح

جاء  في محافظة بيت لحـ األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّممات ممارساتأف 

 بدرجة عالية. 

أشجع . كحصمت الفقرة " عالية جميع الفقرات جاءت بدرجة( أف 1.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

أشجع (، كيمييا فقرة " 4.88عمى أعمى متكسط حسابي )المحافظة عمى نظافة المكاف " ب األطفاؿ

 األطفاؿشجع أ (. كحصمت الفقرة "4.86بمتكسط حسابي )"  المحافظة عمى ممتمكات اآلخريف األطفاؿ

شجع أ(، يمييا الفقرة " 4.09كسط حسابي )عمى أقؿ مت"  األخبلقيةالمتصمة بالجكانب  األسئمةطرح عمى 

 (.4.18بمتكسط حسابي )التي تـ إصدارىا "  األحكاـعمى تفسير  األطفاؿ
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 : اننتبئح انمتعهقت ببنسؤال انثبني  1.1.1

في محافظة بيت  األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض  معّممات ممارساتختمف تىل 

 لعممي، التخصص، الخبرة في التدريس، جية اإلشراف ؟المؤىل ا متغيرات لحم حسب

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 

 نتائج الفرضية األولى: 

( في المتوسطات الحسابية α  =0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) "

 " المؤىل العممّي.لمتغير  عزىرياض األطفال في تعزيز الحكم تُ  مارسة معّمماتمل

عينة الدراسة  أفرادالمتكسطات الحسابية الستجابة ك حساب نتائج اختبار "ت" ب األكلىحص الفرضية تـ ف

في محافظة بيت لحـ  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّمماتممارسات  في

 ( يبيف النتائج.234، كجدكؿ)المؤىؿ العمميلمتغير  حسب

في  األطفالرياض  معّمماتممارسات في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" يبين  (:3.3جدول )
 المؤىل العمميمتغير  في محافظة بيت لحم حسب األطفالتعزيز الحكم األخالقي لدى 

المؤىل 
 العممي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 لةالدال 

 13125 23313 0.28255 4.6334 29 دبمـك فأقؿ

بكالكريكس 
 فأعمى

93 4.4901 0.31788 
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(، أم أنو 13125(، كمستكل الداللة )23313( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )234يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

ي محافظة ف األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّمماتممارسات تكجد فركؽ في 

. ككانت الفركؽ لصالح الدبمكـ فأقؿ. كبذلؾ تـ رفض الفرضية المؤىؿ العمميتعزل لمتغير بيت لحـ 

  األكلى.

 نتائج الفرضية الثانية: 

( في المتوسطات الحسابية α  =0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) "

 "التخصصلمتغير  عزىكم تُ رياض األطفال في تعزيز الح مارسة معّمماتمل

 ممارسات عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثانيةحص الفرضية تـ ف

في محافظة بيت لحـ يعزل لمتغير  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّممات

 ( يبيف النتائج.334، كجدكؿ)التخصص

رياض  معّممات لممارسات سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتو يبين  (:1.3)جدول 
 التخصصفي محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 0.31620 4.5736 59 معممة ركضة

حمة معممة صؼ مر 
 أساسية

32 4.4523 0.31205 

 0.30803 4.5042 31 غير ذلؾ
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في تعزيز الحكـ  األطفاؿرياض  معّممات ممارساتلكجكد فركؽ ظاىرية  (3.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

تـ استخداـ  ، كلمعرفة داللة الفركؽالتخصصفي محافظة بيت لحـ يعزل لمتغير  األطفاؿاألخبلقي لدل 

 (:434كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)م األحادتحميؿ التبايف 

في  األطفالرياض  معّمماتممارسات في العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين يوضح : (3.3)لجدو
 التخصصفي محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  األطفالتعزيز الحكم األخالقي لدى 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

جات در 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.641 0.161 2 0.322 بيف المجمكعات

 

0.198 

داخؿ  
 المجمكعات

11.664 119 0.098 

 

 121 11.986 المجمكع

 

مف  أكبر( كىي 0.198( كمستكل الداللة )1.641أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 4.4ـ الجدكؿ )يبلحظ  

 األطفاؿرياض  معّممات ممارساتتكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو α ≥ 0.05الداللة )مستكل 

 قبكؿكبذلؾ تـ التخصص، في محافظة بيت لحـ يعزل لمتغير  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل 

 الثانية. الفرضية 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في المتوسطات الحسابية α  =0،05ى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  "

 "الخبرة في التدريسلمتغير عزى رياض األطفال في تعزيز الحكم تُ  مارسة معّمماتمل
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 ممارسات عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثالثةحص الفرضية تـ ف

في محافظة بيت لحـ يعزل لمتغير  األطفاؿل في تعزيز الحكـ األخبلقي لد األطفاؿرياض  معّممات

 ( يبيف النتائج.534كجدكؿ) ،الخبرة في التدريس

في  األطفاؿرياض  معّمماتلممارسات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةيبيف  (:534)جدكؿ 
 الخبرة في التدريسزل لمتغير في محافظة بيت لحـ يع األطفاؿتعزيز الحكـ األخبلقي لدل 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس

 0.23202 4.5758 33 سنكات 5أقؿ مف 

 0.37390 4.5104 33 سنكات 10-5مف 

 0.32100 4.5019 56 سنكات 10أكثر مف 

في تعزيز  األطفاؿض ريا معّممات لممارساتكجكد فركؽ ظاىرية في  (5.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

، كلمعرفة داللة الخبرة في التدريسفي محافظة بيت لحـ يعزل لمتغير  األطفاؿالحكـ األخبلقي لدل 

 (:634كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف  الفركؽ

في  األطفالرياض  معّممات ممارساتفي العينة  فرادأالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين يوضح : (4.3)لجدو
 الخبرة في التدريسفي محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  األطفالتعزيز الحكم األخالقي لدى 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.612 0.061 2 0.122 بيف المجمكعات

 

0.544 

داخؿ  
 المجمكعات

11.864 119 0.100 

 

 121 11.986 المجمكع
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مف  أكبر( كىي 0.544( كمستكل الداللة )0.612أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 6.4ـ الجدكؿ )يبلحظ  

 األطفاؿرياض  معّممات ممارساتتكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو α ≥ 0.05مستكل الداللة )

كبذلؾ تـ الخبرة في التدريس، في محافظة بيت لحـ يعزل لمتغير  األطفاؿاألخبلقي لدل  في تعزيز الحكـ

 الثالثة. الفرضية  قبكؿ

 نتائج الفرضية الرابعة: 

( في المتوسطات الحسابية α  =0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) "

 "جية اإلشرافلمتغير  عزىرياض األطفال في تعزيز الحكم تُ  مارسة معّمماتمل

عينة الدراسة  أفرادالمتكسطات الحسابية الستجابة ك حساب نتائج اختبار "ت" ب الرابعةحص الفرضية تـ ف

في محافظة بيت لحـ  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّممات ممارسات في

 ( يبيف النتائج.734كجدكؿ) جية اإلشراؼلمتغير  حسب

في  األطفالرياض  معّمماتممارسات في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" يبين  (:5.3ل )جدو
 جية اإلشرافمتغير  في محافظة بيت لحم حسب األطفالتعزيز الحكم األخالقي لدى 

جية 
 اإلشراف

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 13139 23149 0.28244 4.4043 22 ميةحكك 

 0.31662 4.5505 100 خاصة

(، أم أنو 13139(، كمستكل الداللة )23149( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )734يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

في محافظة  األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿرياض  معّممات ممارساتتكجد فركؽ في 

 . ككانت الفركؽ لصالح الخاصة. كبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. جية اإلشراؼلمتغير تعزل بيت لحـ 
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 : اننتبئح انمتعهقت ببنسؤال انثبنث  1.1

في محافظة بيت لحم  األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض  معّممات ممارسات ما

 ذلك كما يمي:ت المالحظة و بطاقة المالحظة؟ وتمت اإلجابة عمى فقرا حسب

 :األطفالتطبق األنشطة التي تعزز قيمة الصدق عند  .3

 .األطفالتطبق األنشطة التي تعزز قيمة الصدق عند توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين (:6.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 13.3 2 لـ يتحقؽ

 66.7 10 حد ما إلىيتحقؽ 

 20.0 3 تحقؽ

 األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تطبؽ األنشطة التي تعزز قيمة الصدؽ عند  (8.4)كؿكيبيف الجد

 لتحقؽ.%( 20)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%66.7 )لـ يتحقؽ، كنسبة (%13.3)" أف نسبة 

 :األطفالتطبق األنشطة التي تعزز قيمة االحترام عند  .3

 .األطفالتطبق األنشطة التي تعزز قيمة االحترام عند ة حسب فقرة توزيع أفراد عينة الدراس يبين(: 7.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 6.7 1 لـ يتحقؽ

 20.0 3 حد ما إلىيتحقؽ 

 73.3 11 تحقؽ
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األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تطبؽ األنشطة التي تعزز قيمة االحتراـ عند ( 9.4كيبيف الجدكؿ) 

 لتحقؽ. (%73.3)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%20)لـ يتحقؽ، كنسبة  (%6.7)" أف نسبة  األطفاؿ

 :األطفالتطبق األنشطة التي تعزز قيمة االمانة عند  .1

 .األطفالتطبق األنشطة التي تعزز قيمة االمانة عند توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 3..3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 20.0 3 ؽلـ يتحق

 53.3 8 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

 

 األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تطبؽ األنشطة التي تعزز قيمة االمانة عند ( 10.4كيبيف الجدكؿ)

 لتحقؽ. (%26.7 )حد ما، كنسبة إلىيتحقؽ  (%53.3)لـ يتحقؽ، كنسبة  (%20)" أف نسبة 

 لتعاون فيما بينيم:عمى ا األطفالتطبق أنشطة تشجع . 3

 .عمى التعاون فيما بينيم األطفالتطبق أنشطة تشجع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 6.7 1 لـ يتحقؽ

 20.0 3 حد ما إلىيتحقؽ 

 73.3 11 تحقؽ
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عمى التعاكف فيما  األطفاؿبؽ أنشطة تشجع األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تط( 11.4كيبيف الجدكؿ) 

 لتحقؽ. (%73.3)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%20 )لـ يتحقؽ، كنسبة (%6.7)بينيـ " أف نسبة 

 تنمي ميارة إصدار الحكم عمى المواقف )اذا كانت صحيحة أم خاطئة(:. 3

الحكم عمى المواقف )اذا كانت صحيحة تنمي ميارة إصدار توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )
 .أم خاطئة(

 النسبة المئوية العدد المستوى

 26.7 4 لـ يتحقؽ

 46.7 7 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

 

األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تنمي ميارة إصدار الحكـ عمى المكاقؼ )اذا كانت  (12.4كيبيف الجدكؿ)

 )حد ما، كنسبة إلىيتحقؽ  (%46.7)لـ يتحقؽ، كنسبة  (%26.7)صحيحة أـ خاطئة(" أف نسبة 

 لتحقؽ.(% 26.7

 عمى التمييز بين الصواب والخطأ: األطفالتساعد  .4

 .عمى التمييز بين الصواب والخطأ األطفالتساعد توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 31.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 20.0 3 لـ يتحقؽ

 46.7 7 حد ما إلىيتحقؽ 

 33.3 5 تحقؽ
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عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ "  األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تساعد ( 13.4كيبيف الجدكؿ )

 لتحقؽ. (%33.3)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%46.7)لـ يتحقؽ، كنسبة (% (20أف نسبة 

 رىا:التي تم إصدا األحكامعمى تفسير  األطفال تشجع .5

 .التي تم إصدارىا األحكامعمى تفسير  األطفال تشجعتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 53.3 8 لـ يتحقؽ

 40.0 6 حد ما إلىيتحقؽ 

 6.7 1 تحقؽ

التي تـ  األحكاـتفسير عمى  األطفاؿ األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تشجع (14.4)كيبيف الجدكؿ 

 لتحقؽ. (%6.7)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%40)لـ يتحقؽ، كنسبة  (%53.3)إصدارىا " أف نسبة 

 تروي قصصا تشجع عمى األخالق:. 6

 .تروي قصصا تشجع عمى األخالقتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 33.3 5 لـ يتحقؽ

 13.3 2 حد ما إلىيتحقؽ 

 53.3 8 تحقؽ

األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تركم قصصا تشجع عمى األخبلؽ " أف نسبة ( 15.4كيبيف الجدكؿ )

 لتحقؽ. (%53.3)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(13.3لـ يتحقؽ، كنسبة  (33.3%)
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 عمى التسامح مع االخرين: األطفالتشجع  .7

 .عمى التسامح مع االخرين األطفالتشجع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين (:34.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 20.0 3 لـ يتحقؽ

 53.3 8 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

عمى التسامح مع االخريف " أف  األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تشجع ( 16.4كيبيف الجدكؿ )

 لتحقؽ. (%26.7 )حد ما، كنسبة إلىيتحقؽ  (%53.3)لـ يتحقؽ، كنسبة  (%20)ة نسب

 عمى الضبط الذاتي: األطفالتشجع  ..3

 .عمى الضبط الذاتي األطفالتشجع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 35.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 20.0 3 لـ يتحقؽ

 40.0 6 حد ما إلىيتحقؽ 

 40.0 6 تحقؽ

 

عمى الضبط الذاتي " أف نسبة  األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تشجع ( 17.4كيبيف الجدكؿ)

 لتحقؽ. (%(40حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(40لـ يتحقؽ، كنسبة (% (20
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 لألطفال بطريقة تناسب نموىم: األخالقية األحكامتفسر  .33

 .لألطفال بطريقة تناسب نموىم األخالقية األحكامتفسر عينة الدراسة حسب فقرة  توزيع أفراد يبين(: 36.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 26.7 4 لـ يتحقؽ

 46.7 7 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

لؤلطفاؿ بطريقة تناسب  األخبلقية األحكاـاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تفسر ( 18.4)كيبيف الجدكؿ 

 لتحقؽ.%( (26.7حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(46.7لـ يتحقؽ، كنسبة  (%26.7)ىـ " أف نسبة نمك 

 تراعي الخصائص التطورية في أختيار األنشطة التي تعزز الحكم األخالقي: .33

 تراعي الخصائص التطورية في أختيار األنشطة التي تعززتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 37.3جدول )
 .الحكم األخالقي

 النسبة المئوية العدد المستوى

 33.3 5 لـ يتحقؽ

 40.0 6 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

 

األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تراعي الخصائص التطكرية في أختيار األنشطة ( 19.4كيبيف الجدكؿ )

حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%40 )لـ يتحقؽ، كنسبة (%33.3)التي تعزز الحكـ األخبلقي " أف نسبة 

 لتحقؽ. (%(26.7
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 المرغوبة: لفاظأل استخدام اعمى  األطفالتحث . 31

 .المرغوبة لفاظأل استخدام اعمى  األطفالتحث توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 3..3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 6.7 1 لـ يتحقؽ

 66.7 10 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

 

المرغكبة " أف  لفاظألاستخداـ اعمى  األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تحث  (20.4)كيبيف الجدكؿ 

 لتحقؽ. (%26.7)حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%66.7)لـ يتحقؽ، كنسبة  (%(6.7نسبة 

 :األخالقيةالمتصمة بالجوانب  األسئمةطرح عمى  األطفالشجع ت .33

المتصمة بالجوانب  األسئمةطرح عمى  األطفالشجع تتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة بين ي(: 33.3جدول )
 .األخالقية

 النسبة المئوية العدد المستوى

 73.3 11 لـ يتحقؽ

 26.7 4 حد ما إلىيتحقؽ 

 0 0 تحقؽ
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المتصمة  األسئمةطرح عمى  األطفاؿشجع األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " ت( 21.4كيبيف الجدكؿ)

 (%(0حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(26.7لـ يتحقؽ، كنسبة  (%73.3)" أف نسبة  األخبلقيةبالجكانب 

 لتحقؽ.

 يم:تصرفات مسؤولية عمى تحمل األطفال شجعت .33

 .يمتصرفات مسؤولية عمى تحمل األطفال شجعتتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )

 لنسبة المئويةا العدد المستوى

 13.3 2 لـ يتحقؽ

 60.0 9 حد ما إلىيتحقؽ 

 26.7 4 تحقؽ

 

يـ " تصرفات مسؤكلية عمى تحمؿ األطفاؿ شجعاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " ت( 22.4)كيبيف الجدكؿ 

 لتحقؽ. (%(26.7حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(60لـ يتحقؽ، كنسبة  (%(13.3أف نسبة 

 :األخالقية األطفالتعزز مبادرات  .34

 .األخالقية األطفالتعزز مبادرات توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 31.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 66.7 10 لـ يتحقؽ

 20.0 3 حد ما إلىيتحقؽ 

 13.3 2 تحقؽ
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" أف نسبة  األخبلقية اؿاألطفاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تعزز مبادرات  (23.4)كيبيف الجدكؿ

 لتحقؽ. (%(13.3حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(20لـ يتحقؽ، كنسبة  (66.7%)

 عمى األعتذار عند قيامو بسموكيات مسيئة: األطفالتشجع  .35

 .عمى األعتذار عند قيامو بسموكيات مسيئة األطفالتشجع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )

 النسبة المئوية العدد وىالمست

 26.7 4 لـ يتحقؽ

 40.0 6 حد ما إلىيتحقؽ 

 33.3 5 تحقؽ

 

عمى األعتذار عند قيامو بسمككيات  األطفاؿاألعداد كالنسب المؤية لمفقرة " تشجع ( 24.4)كيبيف الجدكؿ 

 قؽ.لتح (%(33.3حد ما، كنسبة  إلىيتحقؽ  (%(40لـ يتحقؽ، كنسبة  (%26.7)مسيئة " أف نسبة 

 بالمحافظة عمى نظافة المكان: األطفالتشجع  .36

 .بالمحافظة عمى نظافة المكان األطفالتشجع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 33.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 0 0 لـ يتحقؽ

 0 0 حد ما إلىيتحقؽ 

 100.0 15 تحقؽ
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بالمحافظة عمى نظافة المكاف " أف  األطفاؿالمؤية لمفقرة " تشجع  األعداد كالنسب( 25.4كيبيف الجدكؿ)

 تحقؽ. (%(100نسبة 

 :بالمحافظة عمى ممتمكات االخرين األطفالتشجع  .37

 .بالمحافظة عمى ممتمكات االخرين األطفالتشجع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة  يبين(: 34.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى

 0 0 يتحقؽ لـ

 0 0 حد ما إلىيتحقؽ 

 100.0 15 تحقؽ

 

"  بالمحافظة عمى ممتمكات االخريف األطفاؿتشجع األعداد كالنسب المؤية لمفقرة " ( 26.4كيبيف الجدكؿ)

 % تحقؽ.100أف نسبة 

 :نتبئح تحهيم انمقببهت 1.1

اثيان مكضكعيان، أستخرجت تحميبلن تيم األطفاؿرياض  معّممات( مقابمة مع 17قامت الباحثة بتحميؿ )
 الباحثة المكضكعات التالية:

 :معّمماتمصطمح الحكم األخالقي لم أوال:

بأنيا لـ تسمع مسبقان بمصطمح  األطفاؿرياض  معّممات%( مف 88( معممة أم ما نسبة )15) أشارت
كالتدريب عمى ىك التعميـ  األطفاؿأف المنيج المتبع لرياض  إلىبعض منيـ  تالحكـ األخبلقي، لكف أشار 

الطفؿ ال، لـ اسمع بالمصطمح كأسـ، كلكف اعتقد اف  ( :"5) المعّممةحيث اشارت  األخبلؽ بشكؿ عاـ.
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عمى  األطفاؿ(: " ال، لـ اسمع بو مسبقان، لكف يتـ العمؿ مع 17) المعّممة. ك يميز بيف الصكاب كالخطأ"
 .تدريبيـ أف يميز بيف الصكاب كالخطأ مف خبلؿ النشاطات"

نعـ، سمعت بيا كىي  ( : "10) المعّممة، انيا سمعت مسبقا بالمصطمح إلى أشارتالتي  معّمماتالومن 
لكي يصبح الطفؿ قادر عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ كأف نبعده عف  األطفاؿأف نزرع االخبلؽ في 
 .التمركز حكؿ الذات"

 :ألخالقيةا األحكام في المواقف التي تتطمب اصدار المعّممة تصرف :ثانياً 

المكاقؼ التي  إلىانيا تقكـ بمفت نظر الطفؿ  إلى%( 17أم ما نسبتو )  معّممات( 3) أشارت
، كاشار مف ىف أيضا معممتاف بأنيا تتحدث مع الطفؿ عمى أنفراد األخبلقية األحكاـتتطمب أصدار 

المكضكع %( بطرح 66أم ما نسبتو ) معّممات( 10لكي تنبيو كتشرح لو تصرفاتو، بيمنا تقكـ )
 بشكؿ عاـ في الطابكر الصباحي اك الحديث الصباحي.

لممنكعات انو منذ بداية العاـ يقكمكف بكضع قائمة ا إلى%( 11( معممة أم ما نسبتو )2) أشارتك 
%( بأنيـ تستخدـ أسمكب العقاب أم الحرماف مف 17( معممة أم ما نسبتو )3) أشارتكالمسمكح. 

(: "منذ بداية العاـ الدراسي 2)المعّممة حيث أشارت دقائؽ. 5اؿ المعب لمدة دقيقتيف كال تتجاكز 
نضع القكانيف الصفية حسب المرحمة العمرية، ككؿ زاكية في الصؼ لدييا قكانيف مثبل اف نرتب 
االلعاب بعد االنتياء منيا، ىناؾ حدكد خطية عمى االرض لكؿ زاكية يعرفيا الطفؿ ك يعرؼ انو ال 

. %، بأنيا تستعمؿ أسمكب المناظرة5معممة كاحدة فقط ام ما نسبتو  أشارتك  يجكز تجاكزىا."
 مت ذلؾ؟ نشرح ليـ التصرؼ الخطأ". (: "مف خبلؿ المناظرة بيف الطفميف، نسأؿ لماذا فع4) المعّممةك 

 :األخالقية األحكامعمى اصدار  األطفالفي مساعدة  المعّممةثالثا: دور 

مع الطفؿ قائمة المسمكح كالممنكع  المعّممةأنيا تحدد  إلى%( 29أم ما نسبتو ) معّممات( 5) أشارت
 إلى( اخركف أنو مف خبلؿ الحكار نفيـ الطفؿ كنتكصؿ 5بحيث يتشجع عمى الضبط الذاتي، )

انو مع التدريب المتكاصؿ يتـ  إلىمعممتاف مف ىف  أشارتك . األخبلقية األحكاـمساعدتو في أصدار 
(: "نسأؿ الطفؿ عف المكقؼ 12) المعّممة مف أقكاؿك  .األخبلقية األحكاـفي أصدار  األطفاؿمساعدة 

أف يأخذ قرار بحؽ  إلىاذا كاف صحيح أـ خطأ، زمف خبلؿ الحكار التدريجي معو يتكصؿ بنفسو 
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مف كؿ طفؿ، نتفاىـ  األخبلقية األحكاـ(: "المحاكلة اف نفيـ سبب اصدار ىذه 13) المعّممةنفسو". ك 
ر الدائـ فيك جزء اساسي في تعديؿ ام سمكؾ، الف الطفؿ يعبر عف مف خبلؿ الحكا األطفاؿمع 

%(  11( معممة أم ما نسبتو )2كأيضا ىناؾ )بيدكء كبيذا نتسطيع مساعدتو اكثر". نفسو 
مثؿ ما أشارت إليو  .األخبلقية األحكاـفي إصدار  األطفاؿالستخداميـ كسائؿ التعزيز التي تساعد 

قصص كالطفؿ يستنتج العبرة، كالقكانيف التي نضعيا في بداية العاـ، (: "مف خبلؿ ال8)رقـ المعّممة
 نركز عمى ضركرة التسامح بيف بعضيـ البعض."

 :معّمماتالمن ِقبل  األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامرابعًا: تفسير  

فؿ سكاء أف البيئات المختمفة التي يتعرض الييا الط إلى%( 100( معممة أم ما نسبتو )17) أشارت
، كمعممتاف فقط مف ىف اشاركا األخبلقيةمف البيت أك االقارب أك الشارع تؤثر عمى أصداره لؤلحكاـ 

مثؿ ما  .األخبلقية األحكاـخصائص النمك ليذه المرحمة ىي أيضا تؤثر عمى إصدار الطفؿ أف  إلى
 إلىسية كؿ طفؿ كنعزكىا لبلطفاؿ بناءان عمى نف األخبلقية األحكاـ(: "نفسر 3) المعّممةأشارت إليو 

التي يصدرىا  األخبلقية األحكاـالخصائص النمائية لكؿ مرحمة. كدكر االىؿ يؤثر ثأثير كبير عمى 
ظ غير كمثاؿ عمى ذلؾ مثبل اذا قاـ طفؿ بمفظ االلفا معيـ." لذلؾ نقكـ بالتكاصؿ المستمر األطفاؿ

بيكذا الفاظ، كنتكاصؿ مع االىؿ كنبمغيـ نو ال يجكز اف نتمفظ بأ المرغكبة، نتحدث معو كنفيـ الطقؿ
 بضركرة المحافظة عمى اسمكب كبلميـ في البيت.

(: "افسرىا بحسب تربية االىؿ الطفاليـ، لذلؾ نحف دائما عمى تكاصؿ مع االىؿ 15) المعّممةك 
كنطمب منيـ تطبيؽ ما نعممو الطفاليـ مثبل عدـ الضرب، كعدـ استخداـ االلفاظ الغير مرغكبة 

 المدرسة كىذا تصرؼ خاطئ مف االىؿ." إلىـ النو ينقميا امامي

 لتعزيز الحكم األخالقي: المعّممةخامسأ: األنشطة التي تطبقيا  

%( يستخدمف أسمكب القصة سكاء القراءة مف 100( معممة أم ما نسبتو )17تبيف لمباحثة أف )
 الكتب أك مف تأليفيا حسب المكضكع.

رح كاستخداـ الزاكيا الصفية، كلكحات التعزيز كالمشاعر اتى بنسبة بيمنا جاء أسمكب التمثيؿ كالمس
%(. 23استخداـ أسمكب الرسـ أم ما نسبتو) إلىاشاركا  معّممات( 4%( لكؿ نشاط. كىناؾ )35)



62 

 

% 5أم ما نسبتو النشاطات باالشتراؾ مع األىؿ. كمعممة كاحدة  إلىأشاركا  معّمماتال%( مف 17ك)
( : "مف 1) المعّممةكما أشارت  فيديكىات كأنشاط لتعزيز الحكـ األخبلقي.فقط ذكرت انيا تستخدـ ال

مثبل التكمـ بأداب  خبلقياتالدكاف، الطبيب، البيت( نعمـ األ خبلؿ الزاكيا الصفية ) زاكية الخياؿ،
عف ك ، يكمي كذلؾ حسب المناسبة اك المكقؼ(: "نقرا القصة بشكؿ 2) المعّممةكباسمكب لبؽ". ك 

لكي  ليدكء( كطريقة كبلمنا أماـ األطفاؿحتراـ، النظافة، اـ، كنركز عمى سمككنا ) األالرس الطريؽ
(: القصص مع 17رقـ ) اسفة، ىؿ يمكنني، بعد اذنؾ،،،(". كالمعّممة نككف القدكة ) لك سمحت،

الثميؿ كالصكر، الرسـ، الفيديكىات) تصرؼ صحيح اـ خطأ( نجعؿ الطفؿ يحكـ عمى المكاقؼ التي 
 يراىا.
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 انفصم انخبمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متانمقذ 1.1

رياض  معّمماتحكؿ ممارسات  دراستي مف خبلؿ ليياإ صمت  يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تك  

التكصيات التي  أيضان  يتضمفك  ،ـحفي محافظة بيت ل األطفاؿقي لدل خبلألفي تعزيز الحكـ ا األطفاؿ

 في ضكء نتائج الدراسة. مناسبة حثةتراىا البا

 ول بنسؤال األقشت اننتبئح انمتعهقت بمنب  1.1

يا جاءت نّ ،أخبلقي األ في تعزيز الحكـ األطفاؿرياض  معّمماتكؿ حكؿ ممارسات دلت نتائج السؤاؿ األ

 .(2013) باصرة، باحارثة،كىذه النتائج تتفؽ مع دراسة .بدرجة عالية

 معّمماتالغمب أ ألف؛ عمى متكسط حسابيأعمى نظافة المكاف" عمى  األطفاؿع شجّ أكحصمت الفقرة "

كالحظت مكاف  أمشياء في اف مف ناحية الترتيب كعدـ رمي األنظافة المك عمى اإللتزاـ األطفاؿع تشجّ 

في المحافظة عمى ممتمكات  األطفاؿحيث يمييا فقرة "أشجع  لكحات كرسكمات النظافة تممئ الركضة.أّف 

يا تخصيـ ألن؛ األطفاؿلعاب المكجكدة في رياض غراض كاألاألك  ،يات نالمحافظة عمى المقت أمخريف" اآل

  .كلخدمتيـ

المحافظة عمى نظافة المكاف كالممتمكات العامة ىي ب األطفاؿيشجعف  مكاتيال معّمماتال فّ ألباحثة كترل ا

نظافة  فّ أ خصكصان  ،ك الجماعيأء عمى المستكل الشخصي بيا سكا اإللتزاـاالمكر التي يجب  أىـمف 
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رؤيتيا بالشكؿ الجميؿ كالجيد يعطي انطباع في ف ،الطفؿب المكاف كالممتمكات العامة ىي كؿ ما يحيط

 المحافظة عمييا تساعد في نيكض المجتمعات. ألفّ  ،المحافظة عميياك  ،ية ذلؾأىمذاكرة الطفؿ عمى 

تكسط م أقؿ" عمى األخبلقيةالمتصمة بالجكانب  األسئمةعمى طرح  األطفاؿ"أشجع  بالمقابؿ حصمت الفقرة

 .حسابي

طبلع بعض إعدـ ك  مف قبؿ الجيات المختصة معّمماتالعدـ متابعة  إلىىذة النتيجة  تعزك الباحثةك  

لدييا  األطفاؿمف قبؿ  األسئمةطرح  فّ إحيث  ،ريفاستراتيجيات القرف الكاحد كالعش أىـعمى  معّمماتال

القدرة  في المعّممةتساعد يضا كأ ،دماج في الركضةنإلاك  نخراطإلعمى ا األطفاؿفعالية كبيرة في تشجيع 

 ،التي تـ اصدارىا" األحكاـعمى تفسير  األطفاؿ"أشجع يمييا فقرة  .األطفاؿعمى تحديد المشكبلت لدل 

 ،األخبلقيةحكاـ لؤل وف الطفؿ يفسر اصداراتأية أىمعمى  معّمماتالضعؼ معرفة بعض  إلىيعكد ذلؾ ك 

كيتعمـ كيؼ يتعامؿ مع  ،ةـ خاطئأما كانت اصداراتو صحيحة  إذافيك عف طريؽ تفسيره لنفسو يتعمـ 

 المعّممةكتعممو الضبط الذاتي كالتكجيو مف قبؿ  األخبلقية األحكاـساعد الطفؿ في تفسير تلذلؾ  ،المشاكؿ

 جاد الحمكؿ المناسبة.يإكالتركيز عمى  ،يساعد الطفؿ في االعتراؼ بما اخطىء اك أصاب

بالمحافظة عمى نظافة المكاف  األطفاؿفي تشجيع  معّمماتالكبصكرة عامو ترل الباحثة بأف ممارسات 

بؿ ىك بمثابة بيت  ،الركضو ليست فقط مكاف لمتعميـأف ت العامو جاءت بدرجة عالية سببو كالممتمكا

مكجكدة في الصؼ مثؿ )ركف البيت ا التي تككف يكااألركاف أك الز  مف خبلؿؾ د ذلكيتجسّ  ،طفاؿلؤلي ثان

ضا مف أي. بيكتيـ يـ فينّ أكما ك  ،النشاطات اليكمية فييا يمعبكف كيمارسكف األطفاؿف ،ركف المطبخ(ك 

 قيمتو المادية ك المعنكية.  ةيأىمك  كيفية المحافظة عمى ممتمكات البيت الذم يسكف فيو يتعممكفركاف األ
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ركاف التي تعمؿ عمى زيادة ىتماـ جميع الركضات بيذه األا األطفاؿثناء زيارتيا لرياض أ ةالحظت الباحثك 

 ـك المحافظو عمى نظافة المكاف كالممتمكات العامة.تعزيز مفي

 مناقشة نتائج الفرضيو االولى:

في رياض  معّمماتالفركؽ ذات داللة احصائية في ممارسات كجكد كلى عمى دلت نتائج الفرضية األ

 خبلقي يعزل لمتغير المؤىؿ العممي.الحكـ األلتعزيز  األطفاؿ

في  األطفاؿرياض  معّمماتراد عينة الدراسة في ممارسات الستجابات أف تبايفيعني ىذا عدـ كجكد 

ف أ إلىكتعزك الباحثة ىذه النتيجة  ،كفقا لمتغير المؤىؿ العممي األطفاؿتعزيز الحكـ االخبلقي لدل 

ساليب التربكية ات لتستطيع تكظيؼ الميارات كاأليايجب اف يككف لدييا الحد االدنى مف الكف المعّممة

كف متدربة تدريبا كافيا ف تكأ المعّممةلذلؾ يتطمب مف  ،األطفاؿرحمة رياض بطريقة تتناسب مع م

 لييا في تنشئة الطفؿ.إمة ف تقكـ في جميع المياـ المككّ ألتستطيع 

 األخبلقية األحكاـف تفسر ألكي تستطيع  ،مؤىؿ عممي إلىبطريقة تربكية تحتاج  األطفاؿالتعامؿ مع ك 

شطة حسب خصائص النمك لمرحمة الطفكلة المبكرة مع مراعاة ألنر اطفاؿ بطريقة تناسب نمكىـ كتختالؤل

 الفركؽ الفردية.

مف  خبلقيساليب تعزيز الحكـ األأطرؽ ك استخداـ في  األطفاؿرياض  معّمماتضعؼ ممارسات  كتبيف

ألم  تخضعبأنيا ال  معّمماتال تكظيؼ اختيارالى طريقة كقد يعكد السبب  ،كالمقاببلت المبلحظات خبلؿ

 كال تمبي احتياجاتيا. ساعدىا في تطكير نفسياتتدريبية الدكرات أك عدـ مبلئمة ال ،ختباراتالع مف انك 
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

في تعزيز  معّمماتالرسات فركؽ ذات داللة احصائية في مما عدـ كجكد نتائج الفرضيو الثانية عمى دلت

  لتخصص.تعزل لمتغير ا األطفاؿخبلقي لدل الحكـ األ

في تعزيز  األطفاؿرياض  معّمماتكجكد تشابو الستجابات أفراد عينة الدراسة في ممارسات  كيدؿ عمى

 األطفاؿ رياض معّمماتيدؿ أف ىذا التخصص، ك كفقا لمتغير  األطفاؿخبلقي لدل الحكـ األ

يقدـ حيث  ىـ،لدييا عمى أقؿ مقدمة في الطفكلة المبكرة كنمكىـ كتطكر  ،األطفاؿمتخصصات في رياض ال

 ،األطفاؿمثؿ القدرة عمى ضبط  األطفاؿمة في رياض ف تككف معمّ أالصفات التي يؤىميا ليا بعض 

كطرؽ  كاالستراتجيات مثؿ الدراما ساليب التدريسيةاأل بعض تكظيؼ يقدـ لياك  ،الترتيبالنظافة ك  ،النشاط

 إالييا األطفاؿشكؿ المناسب يشد بتكظيفيا حيث إذ تـ  ،في ىذه المرحمة ةتعتبر ميمسرد القصص التي 

 ، كتحقؽ األىداؼ المرجكة.كتثير اىتمامو

ف تككف أىذا يعمؿ فجكه ما بيف  ألف ،ال يكفي  األطفاؿرياض  كتخصص مؤىمة، أف الكترل الباحثة

كالساعات التدربية  ،متطبيؽكسيمة اك طريقة ل كال يككف لدييا كمتخصصة المطمكبة مكاصفاتاللدييا 

تأىيميا ال تكفي، حيث إف الممارسة ىي التي تعمؿ عمى تطكير مينة التعمـ، لذلؾ يجب كضع خبلؿ فترة 

 رة أكبر قبؿ مباشرة أم معممة جديدة لمتعميـ.المكاتي لدييف خب معّمماتالإشراؼ  خطة تدريبية عممية تحت

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

رياض  معّمماتداللة احصائية في ممارسات  فركؽ ذات عدـ كجكد دلت نتائج الفرضية الثالثة عمى

 يعزل لتغير سنكات الخبرة. األطفاؿفي تعزيز الحكـ األخبلقي لدل  األطفاؿ
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في تعزيز الحكـ االخبلقي  األطفاؿرياض  معّمماتيدؿ عمى كجكد تشابو في استجابات ممارسات كىذا 

 معّمماتتكظيؼ كاختيار ل و جديدكد تكجبكج كتفسر الباحثة ذلؾتغير سنكات الخبرة، ميعزل ل األطفاؿلدل 

حيث  ، النتائج كانت لصالح أقؿ مف خمسة سنكات حيث اف ،ػالخبرةسنكات عمى  بناءان  ،األطفاؿرياض 

 معّمماتالتبلؾ ضركرة ام إلى (2017)لتعميـ كاالدارة العامو لمتعميـ لعاـ ادليؿ ىيئة تطكير مينة ير يش

 إلىضا أيشار أك  التنكيع في استراتيجيات التدريس.الكفاءات ك  ،ارات المي،السمات المرغكبة  ،ياتخبلقاأل

ىذه  أىـير المينية. كمف يعابناءا عمى الم الجدد األطفاؿرياض  معّمماتسس اختيار أضركرة تطكير 

عداد إيد احتياجاتيا كتكفير برامج المتميزه كمف ثـ تحد األطفاؿير الكشؼ عف معممة رياض ياالمع

 .كتطكير مناسبو

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

في تعزيز  معّمماتالرسات و يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في ممانّ أدلت نتائج الفرضية الرابعة عمى 

 يعزل لتغير جيات االشراؼ.  األطفاؿخبلقي لدل الحكـ األ

ي تعزيز الحكـ ف األطفاؿرياض  معّمماتتعني ىذة النتيجة عدـ كجكد تشابو عينة الدراسة في ممارسات 

الركضات  األطفاؿكالتي كانت لصالح رياض  ،شراؼير جيات اإليكفقا لتغ األطفاؿخبلقي لدل األ

 ،ةالتابعة لمحككم األطفاؿمجتمع الدراسة ال يكجد فييا عدد كبير مف رياض  فّ أيدؿ عمى ىذا ك  ،الخاصة

قمة كعي ك  ،كالتكاليؼ الزائدة ،ةالحككمي األطفاؿتحاؽ في رياض لكالسبب في ذلؾ يعكد لضعؼ نسبة اال

عممت التربية كالتعميـ عمى فتح العديد مف  خيرةكلكف في الفترة األ ، األطفاؿية مرحمة رياض ىمىؿ ألاأل

عداد كتعمؿ الكزارة حاليا عمى إ جدد. معّمماتتعييف فييا ك  سيـ في زيادة التسجيؿأمما  ،الركضات

 .لييالحاجة المجتمعات إ في فمسطيف كذلؾركضات جدد في أماكف مختمفة 
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 منبقشت اننتبئح انمتعهقت ببنمالحظت: 1.1

المحافظة عمى ب األطفاؿ : تشجيعأف الفقرات التي تحقتت،ىي األطفاؿبينت نتائج المبلحظة في رياض 

يجة كىذه النت ،(%100)مى نسبة حصمت عمى أعك الممتمكات العامة المحافظة عمى  نظافة المكاف ك

، كىذا يدؿ عمى ي، حيث حصمت عمى أعمى متكسط حساباإلستبانةفي  معّمماتالستجابات تتفؽ مع ا

( 2019كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة) الخالص كالنتشة، جابة عف ىذه الفقرتيف.في اإل معّمماتالمصداقية 

 (2018ك) العباسي،

مارسات اليكمية التي حتراـ الممتمكات العامة ىي مف المف المحافظة عمى نظافة المكاف كا  إ كترل الباحثة

ماف، كأكصت بيا الركضة، كالنظافة ىي مف اإلي إلى يقـك بيا كؿ طفؿ، سكاء في بيتو أك في طريقو

تمكات العامة ىي نجاح لكؿ حتراـ المملشعكر بالراحة، كما أف النظافة كا  جميع األدياف، حيث تجمب لنا ا

 ركضة.

 ،ثمى خصكصان في مرحمة الطفكلة المبكرةصكر ىي مف الطرؽ المك الكتعززييا عف طريؽ القصص أ

تدريب الطفؿ عمييا ل العمؿ عمى الجانب العممي يجبلذلؾ باإلضافة إلى إستخداـ األسمكب القصصي، 

التنظيؼ بعد كؿ ترتيب ك في كؿ مرة يككف في الركضة، كمف خبلؿ أف تحميؿ الطفؿ مسكؤلية يتعمـ ال

ألنيا تقكـ عمى مبدأ  ،اـ بيف األطفاؿ كاإلنتماء لممكافكاإلحتر  نشطة تعزز ركح التعاكفنشاط، كىكذا أ

كالتعاكف بنسبة  تطبيؽ األنشطة التي تعزز قيمة االحتراـ، ميياحيث أتت ىذه الفقرة تالمساعدة، 

في ىذه  األطفاؿبيف  كالتعاكف تتفؽ الباحثة مع نظرية ككلبرج في أف كمما زاد التفاعؿ كبيذا، (73.3%)

عية كيبدأ في تقبؿ مص أسرع مف التمركز حكؿ الذات كينخرط في البيئة االجتماالمرحمة العمرية يتخ

االخر كما ىك، كأيضا العمؿ عمى تعزيز التعاكف يساعد في بناء الركابط بيف األطفاؿ، فيتعمـ بناء 

الصداقات المبينة عمى اإلحتراـ، كيصبح بينيـ تماسؾ، الذم يساعد في التخمص مف األنانية كيتبادؿ مع 
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ت كجيد أقؿ، في كقاألطفاؿ األغراض، كبالتعاكف يعمؿ األطفاؿ كفريؽ مما يساىـ في إنجاز ميماتيـ 

 كما كيساعد في مكاجية المشاكؿ كالصعكبات كالتقميؿ منيا.

 المبلحظات التي أخذتيا الباحثة حكؿ الفقرات السابقة:مف ك 

ك أف الطفؿ متدرب عمى يف" حيث يبدلؤلطفاؿ" لك سمحت، انتظر دكرؾ بعد دقيقت المعّممةاالحتراـ: 

 .ـ دكر زميمو"احتر االنتظار كا

، كبدأ في المعب داخمو بطريقة غير نظامية، والمحافظة عمى الممتمكات: دخؿ طفؿ عمى صؼ غير صف

) ىؿ ىذا  األسئمةتطرح عميو يؽ الكبلـ، لـ يستمع ليا. فبدأت أكؿ مرة لفت نظره عف طر  المعّممةحاكلت 

التصرؼ  د أف ىذا تصرؼ صائب؟ ما ىك رأيؾقتة تعاممؾ مع االشياء؟ ىؿ تعصفؾ؟ قيـ طريق

 . الطفؿ كائف يفكر كليس فقط يتمقى األكامر الصحيح(، حيث أف مثؿ ىكذا أسئمة تجعؿ مف

حصمت  األخبلقية األطفاؿتعزيز مبادرات نسب عالية، ىي الفقرات التي لـ تحقؽ حصمت عمى  بينما 

 بطمب رة أخبلقية إالأم مباد األطفاؿأف في أغمب المبلحظات لـ يظير حيث ، (%66.7)عمى نسبة 

تضع  المعّممةالطفؿ يفترض بأف ككف ، كترل الباحثة ىنا أيضا تحقؽ نظرية ككلبرج في المعّممة مف

كترل الباحثة   صياع ألكامرىا فقط خكفا مف العقاب،يقيا كىذا ىك تصرؼ صائب، كاإلنالقكاعد كعميو تطب

مف قبميا مثؿ تعزيز العمؿ التطكعي، حيث  معممات العمؿ عمى تعزيز المبادرات األخبلقيةأف عمى ال

كالعمؿ التطكعي يكسب الطفؿ الكثير  ،يتعمـ الطفؿ تقديـ يد العكف كالمساعدة مف دكف أم طمب مف أحد

اصؿ الفعاؿ مف الخبرات التي قد تساعده في المستقبؿ، حيث يزيد مف قدرة الطفؿ عمى فيـ االخريف كالتك 

معيـ، كبذلؾ يتخمص تدريجيان مف التمحكر حكؿ الذات، كيصبح يحب األخر كمساعدتو، كبذلؾ تحقؽ 

 األخبلؽ في ىذه المرحمة العمرية مكتسبةأضافة الى ذلؾ المعممة تعزيز مبادرات األطفاؿ األخبلقية، 
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، لذلؾ تدريب الطفؿ عمى ىـكىك يعتمد مف م ف ىـ حكلو سكاء المعّممات أك األىؿ أك األقارب  كيقمد

  كتشجيعو عمى عمؿ الخير. كجكد األخر يسيـ في تطكير تفكيره

 "التي تـ اصدارىا األخبلقية األحكاـعمى تفسير  األطفاؿتشجيع الفقرات التي لـ تتحقؽ " كمف 

قامت ال؟ ك صداره صحيح أـ بسؤاؿ الطفؿ عف ما اذ كاف إ معّمماتالحيث قامت بعض  ،(%53.3)بنسبة

نصؼ القصة لؤلطفاؿ كعمى الطفؿ أف يكمميا، كيفسر لماذا اختار ىذا الجكاب، ككؿ  في قراءة عّممةم

تفسير  عمى الخمفية البيئة لكؿ طفؿ، ىكذا نشاطات تساعد األطفاؿ يقكمكف بتقييـ الجكاب بناءان  األطفاؿ

، حيث ال يتعمـ ، كترل الباحثة ىناؾ ضعؼ في أىمية تشجيع األطفاؿ عمى تفسير أحكاميـالمكاقؼ

الطفؿ، كال تتطكر ميارتو األجتماعية، كال ينمي عقمو، كال يستطيع أف يحكـ عمى المكاقؼ، حيث يبقى 

المتمقي كالمنفذ ألعماؿ كأقكاؿ المعممة، كاليدؼ مف رياض االطفاؿ تنشئة أطفاؿ ليـ القدرة عمى إتخاذ 

ية، يصبح الطفؿ قادر عمى أف يتحمؿ القرارات، لذلؾ تشجيع األطفاؿ عمى تفسير أحكاميـ األخبلق

يفيـ ما الذم قاـ بو، كيصبح قادر عمى ضبط نفسو، ال يبقى الطفؿ ينفذ األكمر  مسكؤلية اصدراتو النو

 كدف أف يفيـ سبب تنفيذىا

كقيمت  ،(%66.7)عمى استخداـ االلفاظ المرغكبة بنسبة  األطفاؿحد ما، حث  إلىكالفقرات التي تحققت 

التي  معّمماتالفيناؾ  داخؿ الصؼ، المعّممةفقرة بناءان عمى الكممات كالتعابير التي تقكليا الباحثة ىذه ال

(، مما يتعمـ الطفؿ األلفاظ حسب كصفيف)لك سمحت، شكرا، أسؼ ستخداـ الكممات السحريةيركزف عمى ا

فيتأثر بيا تأثير كبير، القدكة  المعّممةعتبر مة مف الطفكلة المبكرة ىك مقمد كينو في ىذه المرحرغكبة ؛ألالم

كىناؾ أم مف الكممات الحسنةػ  األطفاؿال يستخدمف داخؿ الصؼ أك مع  معّمماتالكىناؾ عدد كبير مف 

األلفاظ غير تكبخ مف يستخدـ  معّمماتالسمطة كعمى الطفؿ االنصياع ليا، كىناؾ مف يمارس دكر 

 األطفاؿنشطة التي تعزز قيمة الصدؽ عند تطبيؽ األفقرة يمييا . ك األطفاؿ المرغكبة باستخداميا ىي مع
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مف كمفيكـ تعميـ الطفؿ الصدؽ  ف كقت طكيؿ فيييقض معّمماتالبأف تفسرىا الباحثة ك  ،(%66.3)بنسبة

ف ذاكرتو ارستيا أماميـ، حيث أكلكف ال تقكـ في تطبيقيا أك مم، خبلؿ االنشطة الكتابية اك النظرية

 . عمى الصدؽ األطفاؿب تعمـ، لذلؾ يجب تدريالقصيرة كاالحتماؿ األكبر أف ينسى مع 

 منبقشت اننتبئح انمتعهقت ببنمقببهت 1.1

لـ  األطفاؿرياض  معّمماتمف  (%88)( معممة، أف 17بينت نتائج عينة المقاببلت كالتي كاف عددىا )

كمنيا  نشطة،يزه بطرؽ عدة كمتنكعة مف خبلؿ األيسمعف بمصطمح الحكـ االخبلقي كلكف يمارسف تعز 

بعاد الطفؿ حكؿ التمركز حكؿ الذات، بينما ذكرت إمانة، كالتركيز عمى تطبيؽ أنشطة عف الصدؽ كاأل

معممتاف فقط أف الحكـ األخبلقي ىك تمييز الطفؿ اصدارات سمككو مف خبلؿ الحكـ عمييا بالصكاب أك 

 الخطأ. 

بؿ تقع المسكؤلية عمى المسكؤليف ، معّمماتترل الباحثة أف المسكؤلية ال تقع فقط عمى الكفايات المينية لم

المشاكؿ، كال يكجد  تكاجو الكثير مف األطفاؿة، كأف معممة رياض يحيث ال ييتمكف بعمؿ الدكرات التدريب

. األطفاؿنكم أكثر مف رياض مرحمة االبتدائي كالثاجو المسكؤليف ييدؼ أكثر لتطكير ف تك مف يرشدىا، أل

كالتركيز عمى تعزيز  األطفاؿض اؾ منيج كاضح كمتبع لرياكترل الباحثة أيضا أنو يجب أف يككف ىن

 لدييـ. األخبلقية األحكاـ

حسب  األخبلقية األحكاـيتصرفف في المكاقؼ التي تتطمب اصدار  معّمماتالالنتائج أيضا بأف  أشارتك  

 أنيـ يستغمكف إلى معّمماتالمف  (%66 )لممكقؼ، حيث أشار هالمكقؼ الصادر مف الطفؿ كعدد تكرار 

ع افسم األطفاؿالحكار مع   إلىيا تمجأ نّ أل ؛اليكمي في طرح المشاكؿ كمعالجتياالحديث الصباحي 

لييـ، حيث يتعممكف ىنا ميارة االصغاء كاالستماع كحؿ المشكبلت. إتستمع  المعّممةف ك يخر لآلالطفؿ 
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جاءت بنفس  ككذلؾ مف يمفت النظر (%17)سمكب العقاب بنسبة أالتي تتبع  معّمماتاليمييا تأتي 

 يستخدمكا القائمة التي تحدد الممنكعات.  (%11 )النسبة، كبنسبة

نينة أكجعميـ يشعركف بالراحة كالطم األطفاؿكسب ثقة  األطفاؿرياض  معّمماتترل الباحثة أكال أف عمى 

ع الطفؿ أف يتقبؿ مكاقؼ معيـ، فعند حدكث ذلؾ يستطيأميـ معيـ، لكي تستطيع التعامؿ  فّ كما كأ

دكف  األطفاؿف تتقبؿ جميع أبكؿ محبة،  األطفاؿأف تتعامؿ مع تجاه تصرفاتو، كما كعمييا ا ّممةالمع

ى أف تقمؿ قائمة يجايبة بمعناأف تككف  األطفاؿعمى معممة رياض تمييز. ككما ترل الباحثة أيضا أف 

لمممنكعات ف ىذه المرحمة كؿ ممنكع ىك مرغكب، لذلؾ بدؿ أف يككف ىناؾ قائمة أالممنكعات، حيث 

يككف ىناؾ فقط قائمة االيجايبات، مثبل، ممنكع رمي النفايات اك االلعاب عمى االرض، تككف مسمكح 

 النفايات. لرمي مكاف إلىرض ك صكر كرسكمات تدؿ المعب عمى اال

عمى  األخبلقية األحكاـفي اصدار  األطفاؿ فالذيف يساعدك  معّمماتال إلىالنتائج أيضا  أشارتكما 

 .(%29 )مف خبلؿ تحديد قائمة المسمكح كالممنكع ، كالحكار معيـ في عدة طرؽ مختمفة بنسبةمكاقفيـ 

، فبل يستطيع الطفؿ أف يتصرؼ األطفاؿبيذه الطريقة يضعكف القيكد عمى  معّمماتالكترل الباحثة أف 

تستطيع بيدكء كراحة، كيمتـز بالمسمكح لتجنب أم عقاب دكف أف يعرؼ سبب التزامو، بيذه الطرؽ ال 

ما أتى عميو في بداية  إلىتعزيز الحكـ االخبلقي، النو سرعاف ما تنتيي المدرسة يعكد الطفؿ  المعّممة

عند  المعّممةكيكتشؼ نفسو أكثر، كبمساعد  ئومكب الحكار يتعمـ الطفؿ مف أخطاالعاـ الدراسي، بينما أس

ط  لمستمر يصيح الطفؿ قادر عمى ضباعميو يستطيع أف يقيـ نفسو، كبالتالي مع التدريب  األسئمةطرح 

 ذاتو، ىذا ما نرجكه مف األجياؿ القادمة.
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بأف البيئات المختمفة التي يعيش فييا الطفؿ ليا تأثير  (%100)بنسبة  األطفاؿرياض  معّمماتكعبرت 

لخصائص النمك (% 11)معممتاف فقط بنسبة  أشارت، بيمنا  األخبلقية األطفاؿكبير عمى اصدارات 

 .(2015تتعارض مع دراسة)أبك نجيمة،( ك  2013ىذه النتيجة مع) إغباؿ، كتتفؽ لطفكلة.مرحمة ا

أر عمى إصدارات تطفاؿ سكاء العائبلت المترابطة أك المفككة تالباحثة أف البيئات المختمفة لؤل ترل

، ما لمسمكؾ الحسف أك السمكؾ السيءإف الطفؿ في ىذه المرحمة ىك مقمد ، حيث أاألخبلقية األطفاؿ

في تيذيب سمككو  المعّممةي دكر أتالركضو، كىنا ي إلى سمكبككيؼ يتعاممكف معو بالبيت ينقؿ اال

ما بالنسبة لخصائص النمك كالتي ليا تأثير كبير في أ، المعّممةىنا تظير قدرة ك كفاءة خبلقي لذلؾ األ

ف ىذه الخصائص عمى معرفة أكثر ع معّمماتال، يجب أف تككف األطفاؿنمك التطكر األخبلقي لدل 

 .األطفاؿكطرؽ ككسائؿ تعمؿ عمى تنمية النمك االخبلقي لدل 

يستخدمكف أسمكب القصة في تعزيز الحكـ األخبلقي  (%100)بنسبة  معّمماتالأف  إلىكاشارات النتائج 

، (%35 )بنسبة كاستخداـ الزاكيا الصفية، كلكحات التعزيز كالمشاعر، يمييا التمثيؿ كالدراما األطفاؿلدل 

أنيـ يقكمكف بعمؿ نشاطات مع االىؿ، كمعممة  إلى معّمماتالمف  (%17)، كاشار(%23)ثـ الرسـ بنسبة

 ( 2018تتفؽ ىذه الدراسة مع) عباسي،ك  انيا تستخدـ الفيديكىات. إلى أشارتكاحدة فقط 

اسب، ستخداـ تكظيؼ ىذه االنشطة كالكسائؿ بالشكؿ الصحيح كالمنا معّمماتالترل الباحثة أف أحسنت 

تستطيع تحقيؽ األىداؼ المرجكة التي كضعتيا منذ بداية العاـ، كىذه االنشطة تعمؿ عمى تنمية ليس فقط 

االخبلؽ كانما قدرات الطفؿ بشكؿ عاـ مف ناحية لغكية كاجتماعية، كىذه االنشطة أيضا تعطي المجاؿ 

 . لمطفؿ التعبير عف ذاتو كالبعد عف التمحكر حكؿ الذات

 



75 

 

 انتىصيبث: 1.1

في تعزيز الحكـ األخبلقي  األطفاؿرياض  معّمماتبممارسات في ضكء نتائج الدراسة الحالية الخاصة 

 ، تكصي الباحثة بما يأتي:األطفاؿلدل 

أم مف القيـ أك  في تعزيز األطفاؿرياض  معّممات( إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ ممارسات ١

 االتجاىات أك المفاىيـ.

 بما يخص ممارستيف. األطفاؿرياض  معّمماتبرامج تطكيرية كتدريبية ل( االىتماـ في إعداد ٢

 ( ضركرة تكظيؼ أساليب التدريس كاالستراتيجيات الجديدة في تعزيز الحكـ األخبلقي.٣

 بالمعدات كاالجيزة الحديثة مثؿ جياز العرض، اك الحكاسيب. األطفاؿ(تجييز رياض ٤

 ناحية التصميـ كاالضاءة كالمؤثرات الصكتية.(تجييز غرؼ صفية تناسب عرض النشاطات مف ٥

لطرؽ تعزيز الحكـ األخبلقي أك القيـ أك   األطفاؿرياض  معّممات( تصميـ دليؿ مصكر تدريبي ل٦

 االتجاىات.
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25(1 ،)93-151 
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 339-303(، 6)10،مجمة االندلس ،رسالة ماجستر، جامعة االندلس

 ، الرياض1تبة الممؾ فيد الكطنية، طمك ،بناء الجيل(. 2002، عبد الكريـ)بكار

جامعة  ،بلب معيد عمـ النفس بجامعة كىرافمستكل الحكـ األخبلقي لدل ط. (1987).بكحمامة، جيبللي

 133-107(، 21)6، المجمة التربويةالككيت، 

المجمة  ،(. بناء مقياس الذكاء األخبلقي كفؽ الحكـ األخبلقي لمطمبة الجامعييف2017).الجاجي،رجاء

 170-141، (9)16 ،دولية لتطوير التفوقال
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، التعميمية التعممية لتعزيز عركبة القدس األطفاؿرياض  معّممات(. ممارسات 2019الخالص، بعاد. )

 ، تحت النشر. مجمة الجامعة األمريكية لألبحاث 

 ..مستويات التفكير االخالقي وعالقتيا باتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة االردنية(2015الخكالدة، عز)

 ، كزارة التربية كالتعميـ العالي، فمسطيف2017،األطفالدليل معمم رياض 

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  ،. نظريات النمو الخمقي(2018تكؽ،محي، قطامي، يكسؼ،)

 الرياض

 دار الفكر العربي، القاىرة، التربية البيئية لطفل الروضة(. 2002سبلمة، كفاء)

 دار النيضة العربية، لبناف ،عمم نفس النمو(. 2002سميـ، مريـ)
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 الرابطةمعايير  ضوء في القدس مدينة في األطفال رياض معّممات أداء تقييم. (2018عباسي، ميرفيت)
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 منشكارت بيت المقدس، االدرف ،. سيكولوجية الطفولة في الحضانات(2000).عبد اليادم، نبيؿ
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  دار المسرة، عماف ،. طرق التعميم في الطفولة المبكرة(2010).عثماف، عمي
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 المالحق

(: قائمة بأسماء السادة المحكمين1ممحق رقم )  

 الرقم االسم المؤىل العممي مكان العمل

 1 أ.إبراىيـ مطر ماجستر لحـجامعة بيت 

 2 أ.تكفيؽ مطر ماجستر جامعة بيت لحـ

 3 أ.د. عفيؼ زيداف دكتكراه جامعة القدس

 4 أ.ىياـ عبلكم ماجستر جامعة بيت لحـ

 5 أ.يكسؼ عدكم ماجستر جامعة بيت لحـ

 6 د.إبراىيـ الصميبي دكتكراه جامعة القدس

 7 د.ديما حبلكني دكتكراه جامعة القدس

 8 د.رفاء الرمحي دكتكراه معة بيرزيتجا

 9 د.سعيد عكض دكتكراه جامعة القدس

 10 د.غساف سرحاف دكتكراه جامعة القدس

 11 د.نعيـ أبك الحمص دكتكراه جامعة بيرزيت

 

 

 



83 

 

 ( أداة الدراسة: استبانة2ممحق)

 

     جامعة القدس            

       عمادة الدراسات العميا   

 

 استبانة                                                       

 المحترمة: المعّممةحضرة          

في  األطفالفي تعزيز الحكم األخالقي لدى  األطفالرياض  معّمماتممارسات تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف: 
معة كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامحافظة بيت لحم. 

 القدس.
، اإلستبانةيرجى مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خبلؿ االستجابة عمى جميع فقرات 

( أماـ كؿ فقرة كتحت درجة التقدير التي تراىا مناسبة، عمما بأف جميع إجاباتؾ ستستخدـ Xبكضع إشارة )
 لغايات البحث العممي فقط.

 وشكرا لكم عمى حسن تعاونكم

 احثة : بيان برىمالب          

 اشراف الدكتورة: بعاد الخالص    

             

 

 

          ------------------------------------------------------ 
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 في المكان المناسب لوضعك:× ( المعمومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) القسم األول 

                فأعمى بكالكريكس  □            فأقؿ دبمكـ  □:        المؤىل العممي

 ------غير ذلك □ معممة صؼ مرحمة اساسية  □ معممة ركضة   □        التخصص:

 سنكات   10أكثر مف  □سنكات          10 – 5 □     سنكات 5أقؿ مف   □:    الخبرة في التدريس

  خاصة □  حككمية □        شراف:إلجيات ا

   

في محافظة  األطفالخالقي لدى الحكم األ في تعزيز األطفالرياض  معّممات ممارساتالقسم الثاني: 
 بيت لحم

 بدرجة الفقرة الرقم

عالية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

أطبؽ االنشطة التي تعزز قيمة الصدؽ  1
 األطفاؿعند 

   
  

أطبؽ االنشطة التي تعزز قيمة االحتراـ  2
 األطفاؿعند 

   
  

أنشطة تعزز قيمة االمانة عند  أطبؽ 3
 األطفاؿ

   
  

عمى  األطفاؿأطبؽ أنشطة تشجع  4
 التعاكف فيما بينيـ
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أنمي ميارة إصدار الحكـ عمى المكاقؼ  5
 )اذا كانت صحيحة أـ خاطئة(

   
  

عمى التمييز بيف  األطفاؿأساعد  6
 الصكاب كالخطأ

   
  

 األحكاـعمى تفسير  األطفاؿشجع أ 7
 تـ إصدارىا التي

   
  

      أركم قصصا تشجع عمى األخبلؽ 8

عمى التسامح مع  األطفاؿأشجع  9
 اآلخريف

   
  

      عمى الضبط الذاتي األطفاؿأشجع  10

لؤلطفاؿ  األخبلقية األحكاـأفسر  11
 بطريقة تناسب نمكىـ

   
  

أراعي الخصائص التطكرية في أختيار  12
 ألخبلقياألنشطة التي تعزز الحكـ ا

   
  

 لفاظاألاستخداـ  عمى األطفاؿأحث  13
 المرغكبة

   
  

 األسئمةطرح عمى  األطفاؿشجع أ 14
 األخبلقيةالمتصمة بالجكانب 

   
  

 مسؤكلية عمى تحمؿ األطفاؿ شجعأ 15
 يـتصرفات
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      األخبلقية األطفاؿأعزز مبادرات  16

عمى االعتذار عند  األطفاؿأشجع  17
 بسمككيات مسيئة قياميـ

   
  

المحافظة عمى نظافة  األطفاؿأشجع  18
 المكاف

   
  

المحافظة عمى ممتمكات  األطفاؿأشجع  19
 اآلخريف
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 لمالحظة( ا3ممحق)

التي يصدرىا  األخبلقيةلؤلحكاـ  معّمماتالالمبلحظة تسجيؿ استجابات  تتضمف: المالحظة: األداة الثانية
 المعّممةكتطمب مف  ،مكاقؼ اربعةليـ. بحيث تعد الباحثة  المعّممةى المكاقؼ التي تقدميا عم األطفاؿ

 عمييا.  األخبلقيةبيا كأخذ أحكاميـ  األطفاؿكمناقشة  ،عرض ىذه المكاقؼ في الصؼ

 

 :األخالقيةالمواقف 

 .السرقة -1

 االعتداء عمى االخرين. -2

 .االحترام-3

 .التسامح -4

 

 رجةبد الفقرة الرقم

 إلىيتحقق  تحقق
 حد ما

لم 
 يتحقق 

 المالحظات

تطبؽ األنشطة التي تعزز قيمة الصدؽ  1
 األطفاؿعند 

  
  

تطبؽ األنشطة التي تعزز قيمة االحتراـ  2
 األطفاؿعند 

  
  

تطبؽ األنشطة التي تعزز قيمة االمانة  3
 األطفاؿعند 
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عمى التعاكف  األطفاؿتطبؽ أنشطة تشجع  4
 بينيـفيما 

  
  

تنمي ميارة إصدار الحكـ عمى المكاقؼ  5
 )اذا كانت صحيحة أـ خاطئة(

  
  

عمى التمييز بيف الصكاب  األطفاؿتساعد  6
 كالخطأ

  
  

التي  األحكاـعمى تفسير  األطفاؿ تشجع 7
 تـ إصدارىا

  
  

     تركم قصصا تشجع عمى األخبلؽ 8

     عمى التسامح مع االخريف األطفاؿتشجع  9

     عمى الضبط الذاتي األطفاؿتشجع  10

لؤلطفاؿ بطريقة  األخبلقية األحكاـتفسر  11
 تناسب نمكىـ

  
  

تراعي الخصائص التطكرية في أختيار  12
 األنشطة التي تعزز الحكـ األخبلقي

  
  

 لفاظألاستخداـ اعمى  األطفاؿتحث  13
 المرغكبة

  
  

 األسئمةطرح عمى  األطفاؿشجع ت 14
 األخبلقيةالمتصمة بالجكانب 

  
  

     مسؤكلية عمى تحمؿ األطفاؿ شجعت 15
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 يـتصرفات

     األخبلقية األطفاؿتعزز مبادرات  16

عمى األعتذار عند قيامو  األطفاؿتشجع  17
 بسمككيات مسيئة

  
  

بالمحافظة عمى نظافة  األطفاؿتشجع  18
 المكاف

  
  

متمكات بالمحافظة عمى م األطفاؿتشجع  19
 االخريف
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 ( أداة المقابمة4ممحق)

لعينة الدراسة كطرح أسئمة عمييف تتعمؽ في  األطفاؿرياض  معّمماتإجراء مقابمة مع األداة الثالثة: المقابمة: 

 .األطفاؿممارستيف في تعزيز الحكـ األخبلقي لدل 

 ىؿ سمعِت مسبقا بمصطمح الحكـ األخبلقي؟ -1

 ؟األخبلقية األحكاـف في المكاقؼ التي تتطمب اصدار كيؼ تتصرفي -2

 ؟األخبلقية األحكاـفي اصدار  األطفاؿكيؼ تساعديف  -3

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفاؿالتي يصدرىا  األخبلقية األحكاـكيؼ تفسريف  -4

 ؟األطفاؿما األنشطة التي تطبيقنيا في الركضة لتعزيز الحكـ األخبلقي عف  -5
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 األطفالرياض  معّمماتماذج مقابالت ( ن5) ممحق

 1 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع مسبقا بالمصطمح.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

ـ تقبؿ لفت النظر عف السمكؾ في البداية، كمف ثـ الحديث معو بشكؿ مباشر، حيث نكاجو مشكمة عد

 النقد ليـ.

 كنركز عمى السمكؾ االيجابي فقط، كنيمؿ السمكؾ السمبي.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

 لـ اكف يكما في مثؿ ىكذا كضع.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

لطفؿ يتعمـ كيتطبع منيـ كثيرا، لكننا خبلؿ العاـ الدراسي تأثير البيئات سكاء مف البيت اك الشارع ا

 كمنذ بداية الفصؿ نحدد ما ىك مسمكح كما ىك ممنكع.

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

 التكمـ بأداب مف خبلؿ الزاكيا الصفية ) زاكية الخياؿ، الدكاف، الطبيب، البيت( نعمـ االخبلقيات مثبل

 مف خبلؿ القصص التي فييا مغزل اخبلقي اك القصص  الدينية.ك  كباسمكب لبؽ.
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 2 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع مسبقا بمصطمح الحكـ األخبلقي.

 ؟ األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

الدراسي نضع القكانيف الصفية حسب المرحمة العمرية، ككؿ زاكية في الصؼ لدييا منذ بداية العاـ 

قكانيف مثبل اف نرتب االلعاب بعد االنتياء منيا، ىناؾ حدكد خطية عمى االرض لكؿ زاكية يعرفيا 

 الطفؿ ك يعرؼ انو ال يجكز تجاكزىا.

ال تتجاكز الدقيقتيف كخبلؿ نستعمؿ اسمكب العقاب مف خبلؿ حرماف الطفؿ مف المعب لمدة قصيرة 

ىذه الدقيقتيف نجعؿ الطفؿ يراقب مف يمعب داخؿ الزاكيا لكي ينبييـ اذا ما قامكا بتصرؼ خاطئ، 

 كنجعؿ الطفؿ يقيـ نفسو عمى التصرؼ الذم صدر منو.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

 ىذا التصرؼ صحيح اـ خاطئ كلماذا؟نسأؿ الطفؿ عف التصرؼ الذم قاـ بو، ىؿ برائيؾ 

نقكـ في تكزيع المياـ الصفية عمييـ كفي تجديد مستمر ليذه االدكار حتى ال يمؿ الطفؿ كيجرب 

 دميع االدكار.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

ة، فالطفؿ يككف في البيت كالشارع كىك المختمفة بناءا عمى البيئات المختمف األخبلقية األحكاـافسر 

 في ىذه المرحمة العمرية مقمد لكثير مف االشياء سكاء بالكبلـ اك التصرفات.
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بشكؿ عاـ كجماعي، كاذا كاف  األطفاؿنحف بدكرنا نقـك بالتكاصؿ مع االىؿ بشكؿ مستمر، كتكجيو 

 المرشدة. إلىىناؾ مشكمة كالطفؿ لـ يتكاجب يتـ تحكيؿ االمر 

 ؟األطفالاألنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  ما -5

نقرا القصة بشكؿ مستمر كحسب المناسبة اك المكقؼ بشكؿ يكمي، عف الطريؽ الرسـ، كنركز عمى 

لكي نككف القدكة ) لك سمحت،  األطفاؿسمككنا ) االحتراـ، النظافة، اليدكء( كطريقة كبلمنا اماـ 

 ، بعد اذنؾ،،،(.اسفة، ىؿ يمكنني

 

 3 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

ال، لـ اسمع في مصطمح الحكـ االخبلقي. كلكف اعتقد اف المقصكد ىنا اف نعمـ الطفؿ االخبلؽ كأف 

 . األطفاؿيميز الطفؿ ببيف الصكاب كالخطأ كىذا ما نسير عميو كفؽ الخطة السنكية لرياض 

 ؟األخالقية األحكامي المواقف التي تتطمب اصدار كيف تتصرفين ف -2

المدرسة في كؿ صباح نقـك بالحديث الصباحي لكي نتعرؼ عمى نفسية  إلى األطفاؿاكال عندما يأتي 

الطفؿ في ىذا اليكـ كنطمب منو اف يعبر عف مشاعره مف خبلؿ كضع صكرتو تحت صكرة الكجو 

نجعمو يقيـ نفسو، اك نقكـ في طرح المشكمة بشكؿ الذم يعبر عنو، كعند قياـ الطفؿ في ام تصرؼ 

 اسـ الطفؿ.  إلىعاـ دكف االشارة 
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  ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

 األطفاؿكاذا تشاجر طفميف مع بعضيما البعض نجعميـ يعتذركف مف بعضيـ كالتسميـ باليد. كنجعؿ 

عمييـ، برائيؾ ىؿ تصرفؾ  األسئمةمف خبلؿ طرح يقيمكف تصرفاتيـ مف خبلؿ الحديث الفردم، 

 صحيح أـ خطأ؟ كما ىك التصرؼ الصحيح برائيؾ؟

نضع القكانيف الصفية في بداية العاـ الدراسي كنضعيا اماميـ كيتـ االتفاؽ عمييا معيـ، باالضافة 

 كجكد لكحة التعزيز في كؿ صؼ. إلى

 ؟ مع ذكر أمثمة.فالاألطالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

الخصائص النمائية لكؿ  إلىلبلطفاؿ بناءان عمى نفسية كؿ طفؿ كنعزكىا  األخبلقية األحكاـنفسر 

قـك لذلؾ ن األطفاؿالتي يصدرىا  األخبلقية األحكاـمرحمة. كدكر االىؿ يؤثر ثأثير كبير عمى 

 معيـ. مربالتكاصؿ المست

فاظ غير المرغكبة، نتحدث معو كنفيمو انو ال يجكز اف كمثاؿ عمى ذلؾ مثبل اذا قاـ طفؿ بمفظ االل

 نتمفظ بيكذا الفاظ، كنتكاصؿ مع االىؿ كنبمغيـ بضركرة المحافظة عمى اسمكب كبلميـ في البيت.

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

لقصة، التمثيؿ، كمف خبلؿ زاكيا الصؼ نركز عمى اسمكب القصص كبعدىا نسأؿ عف العبرة مف ا

 البيت، الدكاف... نعمميـ االحتراـ كطرؽ التكاصؿ مع االخر.
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 4 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع بو.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

 ؿ لماذا فعمت ذلؾ؟ نشرح ليـ التصرؼ الخطأ. مف خبلؿ المناظرة بيف الطفميف، نسأ

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

 مف خبلؿ كضع القكانيف منذ بداية العاـ، فينا الطقؿ يتعرؼ عمى ما يجكز أك ال يجكز.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

 ام اف البيئة متشابية، لكف فيما لك تعرضنا لمشكمة نتكاصؿ مع االىؿ.ىنا البمدة صغيرة 

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

القصص التي نؤلفيا حسب المكاقؼ ، االحاديث النبكية كااليات القرانية نفسر ليـ االىداؼ كالغايات 

 منو االنتظاـ كاحتراـ مكاف االخر.لكحة المشاعر كلكحة التعزيز. الطابكر الصباحي نتعمـ منيا.
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 5 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع بالمصطمح كأسـ، كلكف اعتقد اف يميز الطفؿ بيف الصكاب كالخطأ.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

التصرؼ  إلىتحدث مع الطفؿ بشكؿ منفرد كافيمو اف التصرؼ الذم قاـ بو خطأ، ارشده اكال: ا

 الصحيح، كأحيانا نتكاصؿ مع االىؿ.

ثانيا: نطرح المكضكع بشكؿ عاـ، كنقكـ بتبرير تصرؼ الطفؿ الذم اخطاء، نعمـ الطفؿ اف يميز 

 كيفرؽ بيف الصكاب كالخطأ مف خبلؿ النشاطات التي نقكـ بيا.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالتساعدين  كيف -3

مف النشاطات التي نقكـ بيا كمف خبلؿ قراءة  األخبلقية األحكاـفي اصدار  األطفاؿنساعد 

لذلؾ في البداية نتحكـ في  معّمماتالالقصص، كايضا الطفؿ في ىذه المرحمة يقمد اداء كتصرفات 

 انفسنا لكي نككف القدكة ليـ.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

فكؿ منطقة اك بمد ليا نمطيا  األخبلقية األحكاـفي اصدار  األطفاؿاف العادات كالتقاليد تؤثر عمى 

المتخمؼ في العيش، ففي مدرستنا ىناؾ مف ىك مف القرية اك المخيـ اك المدينة ككؿ منيـ يعيش 

 المرشدة لمساعدتنا. إلىجو المشاكؿ، لكننا في معظـ االحياف نمجأ بطريقة مختمفة حيث ىنا نكا

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5
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أكال: نعمؿ عمى تعزيز الطفؿ في كؿ مرة يقكـ بتصرفات صحيحة كلدينا لكحة التعزيز، النو في ىذه 

 اء شخصية الطفؿ.المرحمة تعزيز الطقؿ ميـ جدا في بن

ثانيا: مف خبلؿ القصص كالتمثيؿ الدرامي، كالمعب كالرسـ كالتمكيف نستطيع معرفة حالة الطفؿ، لذلؾ 

 بعد كؿ نشاط نجعؿ الطفؿ يعبر عف نفسو بالكبلـ.

ثالثا: نقكـ بطرح أم مكضكع خبلؿ الحديث الصباحي، كنجعؿ الطفؿ يسأؿ كيحمؿ كيكتشؼ الحمكؿ 

 لتصرفات الكبلـ الصحيح كالمقبكؿ.ا إلىاف يتكصمك  إلى

 6 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

كالتي نقكـ بالعمؿ  األخبلقيةال، لـ اسمع مسبقا بو، لكف اتكقع اف المقصكد ىي سمككيات الطفؿ 

 عمييا خبلؿ العاـ الدراسي.

 سمحت( عف طريؽ المنياج الخفي.االحتراـ، المشاركة، نستعمؿ الكممات السحرية) شكرا، اسؼ، لك 

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

بشكؿ مستمر مف خبلؿ الحديث الصباحي، ال نقكـ في تكبيخ الطفؿ لكف  األطفاؿمف خبلؿ تكجيو 

كقكؼ دقائؽ مف خبلؿ حرماف الطفؿ مف المعب كال 5عقاب الطفؿ لمدة  إلىنمجأ في معظـ االحياف 

 عمى الحائط. لكف قميؿ ما يأتي طفؿ عدكاني 

 كاحيانا نتكاصؿ مع االىؿ فيما لك كانت المشكمة كبيرة.
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البيت، ىنا ال  إلىكمف المشاكؿ التي نكاجييا ايضا عندما يقكـ طفؿ في اخذ لعبة مف المدرسة 

ـ اف ىذه نستعمؿ مفيكـ السرقة الف الطفؿ في ىذه المرحمة ال يعرؼ معنى السرقة لكف يفي

االغراض ليست ممكو  كيعرؼ ما ىك مسمكح اك ممنكع، لذلؾ في كؿ مرة نجعؿ الطفؿ يتفقد نفسو 

 كاعراضة اذا نسي فييا شئ.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

التي مبني عف المحبة، كمف خبلؿ ما نزرعو فييـ منذ  األطفاؿ إلىمف خبلؿ الحكار كاالستماع 

 بعضيـ البعض. إلىاية العاـ، عف االحتراـ كقبكؿ االخر كقت المعب، ك كاالستماع بد

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

الركضة، لذلؾ  إلىكؿ طفؿ يختمؼ عف االخر حسب البيئة اتي يعيش فييا، ككؿ طفؿ ينقؿ اسمكبو 

 في بداية العاـ كيتـ االتفاؽ عمييا معيـ. نضع قائمة مف المسمكح كالممنكع

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

نركز عمى القصص، االغاني، التميثيؿ الدرامي، مسرح الدمى، المعب الجماعي، لكحة المشاعر 

 كالتعزيز.
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 7 المعّممة

 القي؟ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخ -1

 ال، لـ اسمع بو مسبقا.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

اتصرؼ حسب طبيعة الطفؿ، ممكف عف طريؽ القصة، كنبحث عف اسباب تصرفات الطفؿ اذا كاف 

المرشدة في المدرسة لكي نتحدث معو نشعره باالماف  إلىىناؾ عدكانية اك عنؼ، حيث اننا نمجأ 

 كي يتكمـ كنستطع مساعدتو كنتكاطؿ مع االىؿ، كبيذه الطريقة نستطيع تيذيب سمكؾ الطفؿ.ل

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

مف خبلؿ التعمـ الحر، نستغؿ االلعاب الحس حركي لمتكجيو غير المباشر كالتعميـ الجماعي، تعزيز 

تقديرىا، مف ىذا يصيح الطفؿ قادر عمى التمييز بيف الحب لبلشخاص كلبلشياء في احتراميا ك 

 الصكاب كالخطأ.

كمنيا نحقؽ االنضباط الذاتي كالقيادة كالقدرة عمى المحافظة عمى  األطفاؿتكزيع المياـ عمى 

 الممتمكات.

الحديث الصباحي كؿ طفؿ يعبر عف نفسو، كمف ىنا نطكر شخصية كؿ طفؿ بناءأ عمى نقاط  

 ضعفو.
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 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامرين كيف تفس -4

، فطريقة التربية كاسمكب الحياة ينعكس عمى الطفؿ كيتأثرىا بيا، لذلؾ األطفاؿأفسرىا حسب بيئة 

ن شعر الطفؿ باالماف، لكي نتسطيع تكجيو الطفؿ كتقديـ االفضؿ لو، ففيي ىذه المرحمة الطفؿ يعتير 

 لذلؾ يقمده في كؿ شيء. أف المعمـ ىك القدكة

كبدكرنا ايضا نقكـ بعمؿ اجتماعات دكرية مع االىؿ لكي نككف عمى تكاصؿ كنككف قريبيف اكثر مف 

 نمط حياة الطفؿ,

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

ـ ايضا ميـ في ىذه نركز عمى اسمكب القصص سكاء مف كتاب معيف اك قصة مبتكرة، الرس

المرحمة، نقكـ بعمؿ انشطة مع االىؿ لكي ننمي ميارات الطفؿ، فالطفؿ بكجكد اىؿ كأنو شخص 

اخر، كمف ىنا نتعرؼ عمى االىؿ كأسمكب نمط عيشيـ، مما يمكننا مف عمؿ دكرات تكعكية لبلىؿ 

 ايضا.
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 8 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 اسمع مسبقان بو.ال، لـ 

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

الحديث عف  إلىنركز عمى تعزيز السمكؾ الحسف مف خبلؿ لكحة التعزيز، كالسمكؾ السمبي نمجأ 

اسـ الطفؿ، كاذا لـ نحصؿ عمى نتيجة نتكمـ مع الطفؿ  إلىالمكاقؼ بشكؿ غير مباشر كال نشير 

 ر.بشكؿ مباش

في كؿ صباح كعند االنتياء مف الدكاـ نطمب مف الطفؿ عف يعبر عف نفسو كيضع صكرتو تحت 
 الكجو الذم يعبر عف حالتو، كذلؾ يساعدنا في فيـ نفسية الطفؿ كطرؽ التعامؿ معو.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

التي نضعيا في بداية العاـ، نركز عمى ضركرة مف خبلؿ القصص كالطفؿ يستنتج العبرة، كالقكانيف 
 التسامح بيف بعضيـ البعض.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

البيئات المختمفة التي يعيش فييا الطفؿ تأثر عمى نفسية ةاداء الطفؿ في الركضة لذلؾ نسعى دائما 
 مى اىمية دكرىـ في ثبيت كتعزيز ما نعمؿ عميو في الركضة.التكاصؿ مع االىؿ كتكعيتيـ ع إلى

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

 القصص، كمسرح الدمى، كالتمثيؿ الدرامي.
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  9 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 .األطفاؿي اطفاؿ الركضة ىك شرط اساسي لرياض ال، لـ اسمع بو، لكف االخبلؽ كتنميتيا ف

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

المكقؼ في نفس المحظة، كنتكمـ عف المكقؼ بشكؿ عاـ، كعندما نعرض المكقؼ في  إلىنمفت انتباه 

 كع كاف يقترحكف حمكؿ.اسـ الطفؿ لكف نسأؿ عف ارائيـ في المكض إلىالحديث الصباحي ال نشير 

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

نستخدـ كسائؿ التشجيع كالتعزيز مثؿ النجمة، نجعؿ الطفؿ يشارؾ في أخذ القرار، كنجعمو يستنتج 

 لكحده الخطأ كاف يصحح نفسو.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

 األحكاـالمدرسة، اعتقد اف ىذا لو دكر كبير في اصدار مكاقؼ  إلىطفؿ ينقؿ سمككيات االىؿ ال

الركضة، نتكاصؿ مع  إلى، ىنا نكاجو المشاكؿ بشكؿ كبير كىي نقؿ االلفاظ الغير مرغكبة األخبلقية

بحجة  االىؿ لكف نجد الكثير مف االىؿ اف ليس لدييـ كقت الطفاليـ لمحديث معيـ كتكعيتيـ كلذلؾ

 انشغاالت الحياة.

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

 االلعاب التنافسية، نشاطات مع االىؿ، القصص، الرسـ، الدراما.
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 10 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

يصبح الطفؿ قادر عمى التمييز بيف لكي  األطفاؿنعـ، سمعت بيا كىي اف نزرع االخبلؽ في 

 الصكاب كالخطأ كأف نبعده عف التمركز حكؿ الذات.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

تعزيز السمكؾ الحسف بالمدح اماـ الجميع مع ذكر اسـ الطفؿ، كأما  إلىنمجأ في اغمب االحياف 

 بشكؿ عاـ في الحديث الصباحي مف خبلؿ قصة مثبل.السمكؾ السيء نقـك بالحديث عنو 

الكرسي المنفرد اك الحرماف مف  إلىالضرب كسيمة ممنكعة، لذلؾ عند العقاب )القصاص( نمجأ 

 المعب لمدة معينة.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

البيئات المختمفة كاالماكف العامة  نعممو االحتراـ بأف نككف لو القدكة)شكرا، لكسمحت...(، كاحتراـ

 كاالىتماـ بالنظافة العامة، كذلؾ مف خبلؿ ممارستنا السمككية اماميـ.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

افسرىا بحسب ترتبة االىؿ الطفاليـ، فيناؾ أىؿ ينتبيكف الدؽ التفاصيؿ في حياة كاسمكب كنمط 

اليـ، كىناؾ أىؿ ال يسألكف عف أطفاليـ كحتى ال تيميـ الجتماعات االىؿ ككانو الركضة ىي اطف

 مجرد )لمة مف الشارع(
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 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

يع كشراء( ) زكايا الصؼ المختمفة يتعمـ فييا الطفؿ الكثير مف اخبلقيات الحياة ) زاكية الدكاف: ب

ف بعضيـ زاكية المطبخ: اسمكب التعامؿ مع االـ بأحتراـ(، القصص، تبادؿ االلعاب كاالعارة م

 البعض.

 11 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 عمى تصرفاتو. األخبلقية األحكاـنعـ، أم اف نعممو كيؼ يصدر 

 ؟األخالقية األحكام كيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار -2

نحاكؿ قدر المستطاع اف نغير تصرفاتو، مثبل ال نقكؿ لو انت كذبت اك سرقت، بؿ نقكؿ ممكف انؾ 

نسيت المعبة معؾ ىؿ يمكنؾ اف ترجعيا الف كؿ لعبة ليا مكانيا،كىكذا، نستعمؿ ىذا االسمكب لكي 

ـ معو كاذا تطكر االمر نتكاصؿ ال نثبت مفيـك السرقة اك الكذب عنده، أم اننا نستعمؿ اسمكب الكبل

 مع االىؿ. 

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

لماذا عممت ىذا التصرؼ، لماذا ضربتو، نجعؿ الطفؿ يعبر عف نفسو، يتكمـ مع  األطفاؿنسأؿ 

 االخر، كيستنتج خطئو، يعتذر لبلخر كيقبؿ االختبلؼ الذم عنده.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفاؿالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4
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لبلطفاؿ، لذلؾ دائما نحف عمى تكاصؿ مع  األخبلقيةالبيئات المختمفة ليا تأثير كبير عمى اصدارات 

 االىؿ.

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

لنظافة كاالماكف العامة...(، كنركز عمى اسمكب القصص) المشاركة، االحتراـ، المحافظة عمى ا

 الحديث معيـ ) لك سمحت ، ىؿ مف الممكف...(.

 كىناؾ لكحة النجـك كالتعزيز.

 12 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع بو.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

لبلطفاؿ، لذلؾ  األخبلقية األحكاـىذا العمر اف نشاىد تصرفات تتطمب اصدار  قميؿ جدا في

 نتكاصؿ مع االىؿ. 

لكف فيما لك شاىدنا بعض التصرفات اكؿ مرة نغض النظر عنو، كاذا اصبح المكضكع متكرر فقط 

 ننبيو عف المكضكع 

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3
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لمكقؼ اذا كاف صحيح أـ خطأ، زمف خبلؿ الحكار التدريجي معو يتكصؿ بنفسو نسأؿ الطفؿ عف ا

 أف يأخذ قرار بحؽ نفسو  إلى

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

اف جيؿ اليكـ جيؿ ذكي ككامو اكر مف عمره يميز الصكاب مف الخطأ، لكف عمينا نحف كمعمميف في 

الركضة   إلىالسمكؾ الصحيح لذلؾ البيئة التي يعيش فييا في البيت ينقميا  إلىةجيو الطفؿ كؿ مرة ت

 مناقشة المشاكؿ مع الطقؿ كمف ثـ التكاصؿ مع االىؿ إلىكيثأثر بيا كثرا، نمجأ دائما 

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

 لنفس(، القصص، االلعاب المتنكعة مثبل الرياضة التي فييا ربح كخسارة.الحيث الصباحي) ضبظ ا

 تنكعة، كلكحات المشاعر كالتعزيز.زاكيا الصؼ الم

 13 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

، كأىـ شيء االخبلؽ التي األطفاؿال، لـ اسمع بو مسبقا، لكف اعتقد انو ضمنيان مكجكد في رياض 

 عيا المحبة كقبكؿ االخر.منب

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

، كندعمو في القصص التي مف األطفاؿمف خبلؿ التكمـ بشكؿ عاـ عف المكاقؼ التي يصدركنيا 

 .األطفاؿخبلليا نستطيع تعديؿ سمكؾ 
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 الطفؿ ىك مقمد في ىذه المرحمة. نركز عمى التطبيؽ العممي كأف يككف المعمـ ىك القدكة كالف

 الصراخ كالعقاب في ىذه المرحمة النو يعقد االمكر كال يصمحيا لذلؾ الجكار ىك االىـ لدينا.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

مف خبلؿ  األطفاؿمف كؿ طفؿ، نتفاىـ مع  األخبلقية األحكاـالمحاكلة اف نفيـ سبب اصدار ىذه 

حكار الدائـ فيك جزء اساسي في تعديؿ ام سمكؾ، الف الطفؿ يعبر عف نفسو بيدكء كبيذا نتسطيع ال

 مساعدتو اكثر.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

حسب طبيعة كؿ طفؿ كما ىك معتاد عميو، لذلؾ بعد كؿ عطمة طكيمة مثبل اك بداية العاـ نكاجو 

اكؿ اكثر، ألف األىؿ أحيانا ال يردكف التكاصؿ مع المدرسة فيصبح ىناؾ فجكة بيف الركضة المش

 كاالىؿ

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

القصص، مسرح الدمى، الرسـ، زكايا الصؼ، كالرياضة، نعمـ اف المعب ىك ربح كخسارة ام انو 

 االخر، كاحتراـ ممتمكات الركضة مف خبلؿ الترتيب كالتنظيؼ بعد المعب فييا. عمينا احتراـ
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 14 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع بو.

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

 عزيز السمكؾ الحسف مف خبلؿ الكبلـ.لفت نظر الطفؿ في أكؿ مرة يقكـ بالتصرؼ الخطأ، كت

 حيث اننا نركز اكثر عمى السمكؾ االيجابي أكثر مف السمبي.

اذا طفؿ ضرب طفؿ اخر نجعمو يضربو لكي يرل االخر مدل االلـ الذم سببو لو، كبعدىا نتحدث 

 معيـ كنجعميـ يعتذركف لبعضيـ البعض.

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

لـ أكف يكما في مثؿ ىكذا مكقؼ، الننا منذ بداية العاـ لدينا قائمة الممنكعات كالمسمكح، عميو اف 

 يطبقيا.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

، كممكف اف يككف مف الشارع األخبلقيةالبيئة التي يعيش فييا الطفؿ ثؤثر عمى اصداره لبلحكاـ 

 كليس فقط مف العائمة 
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 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

 القصص، اركاف الصؼ كزكاييا يتعمـ الطفؿ االخبلقيات كاداب العيش، كاالندماج في المجتمع

 15 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ما نقكـ بو ىك تعميـ االخبلؽ ككيؼ يعيشيا في حياتو.ال، لـ اسمع بو كمصطمح لكف 

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

أقرا القصص التي لدييا ىدؼ اخبلقي كسمككي، كمف خبلؿ الحديث الصباحي نطرح ام مشكمة اك 

 نعزز ام تصرؼ.

 ؟ةاألخالقي األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

أف ىذا جيؿ جيؿ ذكي يستطيع بنفسو اف يحكـ عمى تصرفاتو، كفي كثير مف االحياف ال يتقبؿ النقد 

 لذلؾ نحاكؿ اف نبتكر اشياء جديدة لكي نستيطع اف نتكاصؿ معو.

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

حف دائما عمى تكاصؿ مع االىؿ كنطمب منيـ تطبيؽ ما افسرىا بحسب تربية االىؿ الطفاليـ، لذلؾ ن

 إلىنعممو الطفاليـ مثبل عدـ الضرب، كعدـ استخداـ االلفاظ الغير مرغكبة اماميـ النو ينقميا 

 المدرسة كىذا تصرؼ خاطئ مف االىؿ.

 ؟األطفالما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5
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 ( كتكزيع اليدايا، الرسـ الحراألطفاؿعمؿ، لكحة التعزيز) اسماء القصص، اكراؽ ال

 16 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

 ال، لـ اسمع بو مسبقا لكف حسب خبرتي اعتقد أف يميز الطفؿ بيف الصكاب كالخطأ. 

 ؟األخالقية األحكامكيف تتصرفين في المواقف التي تتطمب اصدار  -2

أككف لو القدكة مف خبلؿ تصرفاتي كاسمكبي في التعامؿ داخؿ الركضة، ثانيان اطرح ام مشكمة أكال 

حؿ مف خبلؿ قبكليـ القتراحات  إلىداخؿ الصؼ في الحديث الصباحي معيـ لكي نناقشيا كنتكصؿ 

 بعضيـ البعض

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

تعاكف كالمشاركة، ام بمعنى نعزز ىذه المفاىيـ) اذا انا احب ال اقـك نركز عمى مفيكـ المحبة كال

 بضرب صديقي، أنا أحب مشاركة اصدقائي بااللعاب، اساعد صديقي في تأيد الكاجب(

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4

، لذلؾ نحف دائما عمى األخبلقية األطفاؿالبيئات المختمفة، االىؿ ليا تأثير كبير عمى اصدارات 

تكاصؿ مع األىؿ مف خبلؿ االجتماعات الدكرية، كالنشاطات معيـ حؿ أىمية دكرىـ في تكعية 

 .األخبلقيةأطفاليـ كدكرىـ في التنمية 
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 ؟األطفالما األنشطة تطبيقنيا في الروضة لتعزيز الحكم األخالقي عن  -5

التكاصؿ مع األىؿ، طبعا نركز عمى القصص، الرسـ الننا مف كما ذكرنا سابقان مف النشاطات ىي 

 خبلؿ الرسـ نفيـ نفسية الطفؿ.

 17 المعّممة

 ىل سمعِت مسبقا بمصطمح الحكم األخالقي؟ -1

عمى تدريبيـ أف يميز بيف الصكاب كالخطأ مف  األطفاؿال، لـ اسمع بو مسبقان، لكف يتـ العمؿ مع 

 خبلؿ النشاطات.

 ؟األخالقية األحكامي المواقف التي تتطمب اصدار كيف تتصرفين ف -2

قائمة الضكابط في  إلىاكال  إلىكؿ طفؿ نتصرؼ معو في أسمكب معيف كحسب المكقؼ، حيث نمجأ 

الصؼ منيا االحتراـ، عدـ الضرب، العدكانية، نفيـ الطفؿ اف الضرب ممنكع النو قد يسبب االذل 

 لكي ال يرسخ المفيـك داخمو. كالضرر لبلخر) ال نقكؿ لمطالب انت عدكاني(

 ؟األخالقية األحكامفي اصدار  األطفالكيف تساعدين  -3

، النو يعبر عف نفسو كما بداخمو، األطفاؿمف خبلؿ استخداـ اسمكب الحكار مع  األطفاؿأساعد 

السمكؾ الصحيح، كمع التدريب المستمر مف  إلىكنحف بدكرنا مف خبلؿ الحديث معيـ نكجييـ 

 اف نحقؽ ذلؾ.خبلؿ النشاط

 ؟ مع ذكر أمثمة.األطفالالتي يصدرىا  األخالقية األحكامكيف تفسرين  -4
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 إلىافسرىا حسب البيئات المختمفة، لذلؾ نحف عمى تكاصؿ دائـ مع األىؿ حيث نقكـ بتكعية األىؿ 

 كبلميـ كسمككيـ بكجكد أطفاليـ. إلىضركرة االنتباه 

 ؟األطفالتعزيز الحكم األخالقي عن ما األنشطة التي تطبيقنيا في الروضة ل -5

القصص مع الثميؿ كالصكر، الرسـ، الفيديكىات) تصرؼ صحيح اـ خطأ( نجعؿ الطفؿ يحكـ عمى 

 المكاقؼ التي يراىا.
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 بحثية ميمة تسييل كتاب (6) رقم ممحق
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 قوائم رصد النمو والتطور( 7) رقم ممحق
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 فيرس المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الممحق عنوان رقم الممحق
  قائمة بأسماء السادة المحكميف 1
  أداة االستبانة 2

  أداة المبلحظة 3

  أداة المقابمة 4

  نماذج مقاببلت معممات رياض االطفاؿ 5

  كتاب تسييؿ ميمة 6

  قكائـ رصد النمك كالتطكر 7
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 فيرس الجداول

 

رقم 

 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 32 وزيع أفراد العينة حسب متغيرات الّدراسة.ت (1.3)

ممارسات ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) (2.3)

 معّممات رياض األطفال في تعزيز الحكم األخالقي لدى األطفال في محافظة بيت لحم

34 

تجابات أفراد عينة الدراسة لممارسات معّممات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس (1.4)

 رياض األطفال في تعزيز الحكم األخالقي لدى األطفال في محافظة بيت لحم

 

35 

في ممارسات معّممات رياض األطفال  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (2.4)

 المؤىل العمميمتغير  يت لحم حسبفي تعزيز الحكم األخالقي لدى األطفال في محافظة ب

 

45 

معّممات  لممارسات المتوسطة  الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةا  (3.4)

رياض األطفال في تعزيز الحكم األخالقي لدى األطفال في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

 التخصص

46 

معّممات رياض األطفال ممارسات العينة في  أفرادالستجابة  حادياألنتائج اختبار تحميل التباين  (4.4)

 التخصصفي تعزيز الحكم األخالقي لدى األطفال في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

48 
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 معّممات لممارسات الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات المتوسطات الحسابية (5.4)

 الخبرة لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في األطفال لدى األخالقي الحكم تعزيز في األطفال رياض

 التدريس في

48 

 األطفال رياض معّممات ممارسات في العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحميل اختبار نتائج (6.4)

 التدريس في الخبرة لمتغير يعزى لحم بيت محافظة في األطفال لدى األخالقي الحكم تعزيز في

45 

 األطفال رياض معّممات ممارسات في العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج (7.4)

 اإلشراف جية متغير حسب لحم بيت محافظة في األطفال لدى األخالقي الحكم تعزيز في

 

49 

 50 طفالاأل عند الصدق قيمة تعزز التي األنشطة تطبق فقرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (8.4)

 50 .األطفال عند االحترام قيمة تعزز التي األنشطة تطبق فقرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (9.4)

 51 األطفال عند االمانة قيمة تعزز التي األنشطة تطبق فقرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (10.4)

 51 .بينيم فيما التعاون عمى األطفال تشجع أنشطة تطبق فقرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (11.4)

 صحيحة كانت اذا) المواقف عمى الحكم إصدار ميارة تنمي فقرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (12.4)

 (.خاطئة أم

 

52 

 52 .والخطأ الصواب بين التمييز عمى األطفال تساعد فقرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (13.4)
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 53 الدراسة حسب فقرة تروي قصصا تشجع عمى األخالق توزيع أفراد عينة 15.4

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تشجع األطفال عمى التسامح مع االخرين. 16.4

 

54 

 54 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تشجع األطفال عمى الضبط الذاتي 17.4

 ألخالقية لألطفال بطريقة تناسب نموىم.توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تفسر األحكام ا 18.4

 

55 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تراعي الخصائص التطورية في أختيار األنشطة التي تعزز  19.4

 الحكم األخالقي.

 

55 

 56 المرغوبة لفاظأل استخدام اتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تحث األطفال عمى  20.4

المتصمة بالجوانب  األسئمةطرح شجع األطفال عمى ينة الدراسة حسب فقرة ت(: توزيع أفراد ع 21.4

 األخالقية.

56 

 يم.تصرفات مسؤولية عمى تحمل األطفال شجعتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة ت 22.4

 

57 

 57 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تعزز مبادرات األطفال األخالقية. 23.4

 58 د عينة الدراسة حسب فقرة تشجع األطفال عمى األعتذار عند قيامو بسموكيات مسيئة.توزيع أفرا 24.4
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 58 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تشجع األطفال بالمحافظة عمى نظافة المكان 25.4

 89 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فقرة تشجع األطفال بالمحافظة عمى نظافة المكان 26.4
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