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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 
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 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 



 و 

 

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 


