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دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر المعلمات والمديرات 

  في محافظة عمان العاصمة
  

  * عبد السالم فهد نمر العوامرة، المعلوف سليمان ماجد لينا
  

  صـلخم
ن وجهة نظر المعلمات والمديرات في هدفت الّدراسة لبيان دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها م

)  مديرة ومعلمة في رياض األطفال 380محافظة عمان العاصمة، وتّم اختيار عينة عشوائّية نسبّية بلغ عدد أفرادها (
) معلمة، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتّم اّلتأكد من ثبات أداة 305) مديرة و(75الحكومية والخاصة موزعين على (

 Cronbach() وطريقة االّتساق الداخلّي كرونباخ الفاtest – retest(االختباروٕاعادة  االختباراستخدام طريقة الّدراسة، ب

alpha وتّم اإلجابة عن تساؤالت الّدراسة من خالل استخدام األساليب اإلحصائّية المناسبة، وأظهرت نتائج الدراسة، أن دور ،(
لمدارس في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها قد جاء بدرجة مرتفعة، رياض األطفال من وجهة المعلمات ومديرات ا

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات 
لصالح أقل من بكالوريوس، وعدم تعزى للمؤهل العلمي، حيث كانت الفروقات لصالح المؤهل العلمي البكالوريوس، ومن ثم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات 
  تعزى لنوع الرياض وسنوات الخبرة .

  .، الطفلالتربية قيمغرس  ،األطفال رياض :الدالة الكلمات
  

  المقدمة
 ،اجتماعيةوالتي تنمي لديهم عادات  ،المؤسسات التربوية التي تؤدي دورًا أساسيًا للمرحلة التعليمية تعد دور رياض األطفال من

باإلضافة إلى تنمية اإلتجاهات المرغوب فيها والتي سيكون لها األثر األكبر على مستقبلهم، وتزيد من مقدرتهم على التواصل مع 
)، وغرس القيم 2014جابية كإحترام حقوق اآلخرين، واإللتزام بالقوانين (أبو زيد، زمالئهم، كما أنها تغرس عند األطفال سلوكات إي

األخالقية والمتمثلة في التعاون والصدق واإليثار والمحافظة على البيئة، لما لها من تأثير بالغ على شخصية األطفال، إذ يتصف 
للمعلمة واالنتماء للجماعة، والخروج من التمركز حول الذات إلى  األطفال في هذه المرحلة العمرية بالمبادرة في المشاركة،  والوالء

  ).1995التمركز حول الجماعة المحيطة به (عدس ومصلح، 
والتربوية المخصصة التي تهتم باألطفال في المرحلة العمرية المبكرة ليست وليدة العصر  جتماعيةإن فكرة ظهور المؤسسات اال

ع تطور المجتمع وازدياد عدد األفراد في العائلة نتجت كثافة في العالقات بينهم، ودخل األفراد الحديث، بل هي فكرة قديمة، لكن م
في آليات جديدة كلجوء المرأة إلى العمل خارجًا، ودخول العامالت الوافدات إلى األسرة، أدت إلى الحد من وظائفها والمتمثلة في 

للطفل، وانتشرت مؤسسات خاصة برعاية األطفال  جتماعيةعن التنشئة االللطفل، وأصبحت المدرسة مسؤولة  جتماعيةالتنشئة اال
  حتى سن السادسة.

تهدف رياض األطفال في المملكة األردنية الهاشمية إلى غرس عقيدة اإليمان باهللا  لدى األطفال وٕاكسابهم األخالق الحميدة 
واب والنافع والضار من خالل المواقف البسيطة التي من خالل الممارسات العملية للسلوك اإليجابي، وتعريفهم بالخطأ والص

يواجهونها ليصبحوا أفرادًا صالحين في الحياة والمجتمع، وتعويدهم على مبدأ العمل مع الجماعة والتسامح وتهذيب األخالق 
عدهم على وتعليمهم بعض الصفات الحميدة، كالصدق واألمانة واإلخالص من خالل ممارستهم اللعب مع أقرانهم التي تسا

  ).2007اإلنسجام مع بقية أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه (الفرح، 
وتعتبر رياض األطفال األساس لمراحل التعليم المختلفة، ففيها تقدم األسس الراسخة المتينة التي تقوم عليها العملية التعليمية 
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صائص الواضحة، وبناء عليه تم وضع برامج تربوية النظامية، وأصبحت من المراحل األساسية ذات المعالم المحددة، وذات الخ
متقنة في كثير من الدول، لتتناسب مع خصائص نمو األطفال في هذه المرحلة، وحديثًا أولت الدول المتقدمة اهتمامًا ملحوظًا 

والمثقفة، وضرورة لتنمية  لمرحلة رياض األطفال، ألنها تنظر إليها بأنها ظاهرة حضارية تربوية، ومطلبًا قوميًا للمجتمعات الواعية
طبيعة نمو الطفل في هذه المرحلة، وقد زادت أهمية هذه المرحلة بكافة جوانبها التربوية، والتي تتعلق بنموهم السليم، وتعلميهم 
وتنميتهم في مختلف جوانبهم، وتعويض المتأخرين منهم، واكتشاف من لديهم احتياجات تربوية خاصة، ومن هذا المنطلق ازداد 

هتمام المنظمات الدولية واإلقليمية وكافة األجهزة والمؤسسات المنبثقة عنها بهذه المرحلة نظرًا ألهميتها في إعداد األطفال إ
  ).2015للمستقبل، وتهيئتهم لعالم الغد بكل ما يحمله من تحديات وصعوبات (الزبون والمواضية والجعافرة، 

  قية:دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخال
توجد مؤسسات عديدة تساهم في إكساب قيم التربية األخالقية ومنها رياض األطفال والتي يتلقى الطفل ويتعلم منها كيف 

  يتعامل مع اآلخرين، ويكتسب عاداته وأخالقه وطبائعه الصحيحة، ويتضح دور رياض األطفال مما يأتي:
وريًا ليحتذي به ويقلده، وقد يكون فردًا من المحيطين به أو شخصيًة قرأ يعتبر النموذج  بالنسبة للطفل أمرًا ضر القدوة الحسنة: 

عنها أو شاهدها من خالل قصة، وتعد القدوة الحسنة من أفضل الوسائل التي تغرس قيم التربية األخالقية، فالطفل في تربيته ال بد 
  ).2002له من قدوة عن طريقها يترجم األقوال األخالقية إلى أفعال (الديب، 

تعتبر أغاني األطفال محورًا مهمًا من محاور ثقافة الطفل، والتي لها دور مهم في بناء القيم األخالقية لديه، بإعتبارها األغنية: 
مادة ثقافية تربوية تؤدي دورًا فاعًال في بناء القيم األخالقية عند الطفل، وبما يحقق دفعه للسير في الطريق الصحيح، لذلك ال بد 

اني األطفال من كل ما يسيء إلى األخالق، لإلسهام في خدمة الجمال الحقيقي والقيم األخالقية الصحيحة، نظرًا من تنقية أغ
لسرعة تأثر األطفال بالمواقف التي تشدهم واألحداث التي تثير اهتمامهم، والذي يظهر في العملية التفاعلية، وهم أكثر استجابة 

َن لديهم احترام القيم األخالقية بروح  للتأثر باألغاني في تنشئتهم، حيث توضح األغاني لهم الطريق نحو األفضل وتستطيع أن ُتَكوِّ
  ).2008(بيرقدار،  عالية

يسهم التشجيع في تثبيت السلوك المرغوب فيه عند الطفل، فمشاعر الرضا والسعادة في وجوه المحيطين به يعطيه التشجيع: 
نه، وتتنوع طرق التشجيع فمنها اللفظي كالمدح بكلمات مثل أحسنت، رائع، الثواب ردة فعل إيجابية تؤكد السلوك الذي صدر م

واإليماء، ومنها غير اللفظي كالجوائز التي بدورها تزيد من ثقة الطفل بنفسه، وتنمي الرغبة لديه في إختيار السلوك الحسن 
  ).2003واإلبتعاد عن السلوك السيء بسهولة (محمود، 

لوب سرد القصص من أفضل الوسائل لغرس القيم عند األطفال وخصوصًا في مرحلة الطفولة يعد أس أسلوب القصص: 
المبكرة لما لها من تأثير فعال في توجيه سلوكهم أو تعديل السلوكات السلبية، ويجب أن تتوافر عدة شروط في القصص حتى 

  ).1989سلوب يتناسب مع أعمارهم (حنورة، تؤدي هدفها ومنها توافر حبكة درامية تهدف إلى تحقيق القيم األخالقية بأ
يركز منهج رياض األطفال على تربية األطفال وفقًا لتعاليم الدين، بحيث ُتغرس لديهم القيم واإلتجاهات منهج رياض األطفال: 

موعة من حتى تنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم وعالقتهم مع اآلخرين، وتنّمي قدرتهم على التفكير لحل المشكالت، وتزودهم بمج
المفاهيم والمعلومات التي سيوظفونها في حياتهم العملية، وٕاكتساب القدرات للمحافظة على أجسامهم والتكيف مع اآلخرين والتحكم 

  ).2003بإنفعاالتهم (قنديل وبدوي، 
ي، وتسعى وتنقسم أهداف منهج رياض األطفال إلى ثالثة جوانب: الجانب المعرفي، الجانب النفسحركي، الجانب اإلنفعال

رياض األطفال على تنمية هذه الجوانب بشكل متكامل، إذ يمثل الجانب المعرفي إدراك األطفال للمفاهيم والمعلومات والمعارف 
وتنمية جوانب التفكير كالقدرة على تصنيف األشياء والعالقات واكتساب المفاهيم الزمانية والمكانية، واإلرتقاء بالمحصول اللغوي 

بة، وتنمية حواسه المختلفة، بينما يتمثل الجانب النفسحركي في تنمية المهارات الحركية كالتوازن والتآزر، واشباع وٕاعداده للكتا
حاجات الطفل للعب، وتقوية أجهزة جسمه المختلفة، وتنمية مهارة إجراء التجارب البسيطة والتوصل لنتائج متعلقة بهذه التجارب، 

  ).2007العالم المحيط به (هير،  وتدريب حواسه المختلفة للتعرف إلى
ويتعلق الجانب اإلنفعالي بالمشاعر والعواطف التي ال تعّلم أو تلّقن للطفل بل من خالل وضعه في مواقف تنمي لديه هذه 

 جتماعيةالجوانب في شخصيته، كاإلعتماد على النفس وتنمية اتجاهات إيجابية نحو نفسه ومجتمعه، وٕاكسابه بعض العادات اال
وتحمل المسؤولية، وأن يتقبل المساعدة من أقرانه ويقدمها لهم،  االستقالليةبولة كآداب الحديث والتحية والمشاركة وتشجيع المق

والتعويد على النظام والترتيب والكرم والطاعة والصبر واإلعتزاز والتسامح، ويتم تنمية هذه القيم جميعها من خالل برامج  التربية 
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  ).2003وي، األخالقية (قنديل وبد
ة، ومن هنا يأتي الدور المهم للتربية األخالقية في بناء األفراد، وٕاعداد األطفال للحياة بطريقة سليمة، واإلرتقاء بالعملّية الّتعليميّ 

منهم والنهوض بها إلى أعلى درجات الّرقي والّتطور، فالّتربية القائمة على األخالق تحّصن أفرادها من اإلنحالل والتدهور، وتصنع 
األشخاص البارزين في المجتمع، وتأتي هذه الدراسة للتعرف إلى دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها 

  من وجهة نظر المديرات والمعلمات في كل من رياض األطفال الحكومية والخاصة في محافظة عمان العاصمة.
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:
األهمية الكبيرة لمؤسسات رياض األطفال في غرس قيم التربية الى  2011) دراسة لبابنه2009كاظم ( ة اشارت نتائج دراس

إن الطفل يقبل على هذه المرحلة ولم تتوفر لديه أي معرفة بالبيئة المحيطة التي يعيش بها خارج نطاق األسرة، حيث األخالقية، 
اليب معّززة لها، يسهم في رفع مستوى تربية األطفال في مؤسسات رياض ولعل الّتركيز على التربية األخالقية باستخدام أس

ما دور ، من هنا تسعى الدراسة لالجابة عن التساؤل الرئيسي التالي : األطفال الحكومية والخاصة داخل محافظة عمان العاصمة
ت والمعلمات في محافظة عمان رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجه نظر كل من المديرا

) من وجهة نظر α≥0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ،ويتفرع من هذا التساؤل التالي العاصمة ؟
المعلمات والمديرات في دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات 

 ض األطفال( خاص أم حكومي)؟الخبرة، ونوع ريا

  
  أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر المديرات 
  والمعلمات، وحددت أهداف الدراسة بما يأتي:

ا من وجهة نظر المعلمات والمديرات في التعرف إلى دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفاله -
 محافظة عمان العاصمة. 

) من وجهة نظر المعلمات والمديرات نحو دور رياض األطفال α≥0.05قياس الفروق وداللتها اإلحصائية عند مستوى ( -
معلمات والمديرات، ونوع في غرس قيم التربية األخالقية والتي تعزى ( المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة لكل من ال

 رياض األطفال).

  
  أهمية الدراسة:

تتمّثل أهمية هذه الّدراسة في أنها تتناول دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر  
  اآلتية: الدراسة الجهات  نتائج  المعلمات والمديرات في محافظة عمان العاصمة، ومن المؤّمل أن يستفيد من

وذلك من خالل اإلطالع على ما ورد فيها وٕاجراء المزيد من الّدراسات  والدارسين في مجال رياض االطفال  الباحثون -
والدينية والعاطفية، بدور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى  جتماعيةالتي  تتناول جوانب أخرى كالجوانب اال

  غرس قيم التربية األخالقية، واستخدام األساليب التي تعّزز من قيم التربية األخالقية لدى األطفال.أطفالها والتأكيد على ضرورة 
وذلك والمتمثلون في المديرات والمشرفات في رياض األطفال، ودور رياض االطفال المسؤولون في وزارة التربية والتعليم  -

 ي غرس القيم االخالقية .من خالل بيان االدوار التي تقوم بها دور رياض االطفال ف

أولياء األمور، حيث يمكن لهم التعرف إلى أهمية قيم التربية األخالقية، وما هي أهم األدوار التي تقوم بها مؤسسات  -
 رياض األطفال لغرس تلك القيم في أطفال الرياض.

  
  حدود الدراسة:

  تتحدد حدود الدراسة باآلتي: 
  على مؤسسات رياض األطفال في محافظة عمان العاصمة. الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة  -
  م.2016/  2015الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول من العام  -
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 الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمات ومديرات رياض األطفال في محافظة العاصمة عمان.  -

  مصطلحات الدراسة:
  ت اآلتية:تتبنى الدراسة التعريفا

يعرف الدور بأنه مجموعة األنشطة المقصودة الهادفة المحددة في ضوء معايير عملية يمكن مالحظتها وقياسها، وهو الدور: 
معينة من المجتمع" (حسام ومعبد،  اجتماعيةمجموعة من األنشطة السلوكية التي يتوقع أن يقوم بها الفرد الذي يشغل مكانة 

  ).288، ص2003
غرس القيم األخالقية لدى الفقرات التي تقيس دور رياض االطفال في  بالدراسة الحالية  بأنه مجموعةإجرائيًا  ويعرف الدور

  والتي ستقاس من خالل األداة المعدة لهذا الغرض. ،األطفال
)، 2007هللا، : تعرف بأنها معيار ينبع من المجتمع على تصرفات أو أفعال الفرد سواء كانت مقبولة أم مرفوضة (عبد االقيم

والقيم هي عبارة عن المعتقدات التي يحملها الفرد نحو األشياء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة والتي تعمل على توجيه رغباته 
   (Value, 2007)واتجاهاته نحوها وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأ وتتصف بالثبات النسبي 

مجموعة من األفكار والتعليمات واإلرشادات الموجهة للطفل من قبل المعلمة نحو موضوع ما إلتباع  بأنهاوتعرف القيم إجرائيًا 
  سلوك معين متفق عليه بين األطفال. 

) بأنها عملية تكيف األفراد مع القيم التي تحظى بالتقدير في المجتمع المحدد 232، 2006عرفها" ناصر" (التربية األخالقية: 
، أم دينية، أم فكرية، أو مهنية...الخ، وممارسة الصحيح منها، واإلبتعاد عن الخاطئ، والشرير من اجتماعيةسواء أكانت قيمًا 

السلوكيات التي تمارس ضمن القواعد والمبادئ التي يعرفها ويقبلها أعضاء الجماعة، والتي يتعرض من يخرج عليها لعقوبات 
  حددها الجماعة والنظام االجتماعي المحدد. أو قانونية على درجة مختلفة من الشدة ي اجتماعية

بأنها تلك السلوكات التي يمارسها الطفل مع األطفال المحيطين به، وتكون ضمن العادات  وتعرف التربية األخالقية إجرائياً 
يدها من خالل المتعارف عليها داخل المجتمع، وتكون أيضًا ضمن تعاليم الدين المتبع لكل طفل، وتم تحد جتماعيةوالتقاليد اال

  األداة المعدة لهذا الغرض.
  

  الدراسات السابقة:
  من خالل إطالع الباحثة على الدراسات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، تم إختيار الدراسات التالية التي تتناسب معها:

  الدراسات العربية: 
الطفل والوظائف التي تؤديها في خدمة  ) دراسة هدفت إلى واقع مكتبات رياض األطفال في حياة2008أجرت مرتضى (    -

العملية التربوية التعليمية، ونوعية الكتب التي يجب أن توفرها الرياض، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع 
) 20) روضة خاصة و(20) روضة، تم سحب عينة عشوائية شملت ( 189البحث من جميع رياض األطفال البالغ عددهم (

من القطاع العام، تكونت اداة الدراسة من بطاقة مالحظة لرصد واقع المكتبات في الرياض، توصلت الدراسة إلى عدة  روضة
نتائج من أبرزها أن الكتب المتعلقة باألغنية نسبتها في رياض األطفال الخاص أعلى منه في رياض األطفال العام، وقد تساوت 

  ).%100ين الخاص والعام بنسبة (نوعيات القصص المتوافرة في الرياض ما ب
) دراسة هدفت إلى التعرف إلى الدور الذي تقوم به رياض األطفال في تنمية القيم الخلقية لدى طفل ما 2009أجرت كاظم ( -

قبل المدرسة وتكون مجتمع الدراسة من رياض األطفال بالعاصمة صنعاء، وتكونت عينة الدراسة من روضتين واحدة أهلية 
) قيمة خلقية، وأظهرت النتائج 13كومية تم اختيارهما عشوائيا، وتم اعتماد بطاقة مالحظة كأداة الدراسة وتكونت من ( واألخرى ح

أن هناك فروق ذات داللة احصائية على مستوى القيم الخلقية لصالح معلمات رياض األطفال الحكومية أعلى منه عند رياض 
هللا ورسوله) لصالح رياض األطفال األهلية، (آداب الحديث، الصبر، الشكر) لصالح األطفال األهلية، والقيم المستخدمة (حب ا

  الرياض الحكومية، (بر الوالدين، االمانة، التعاون، النظافة، الثقة بالنفس) بالتساوي.
اإلنفعالي،  ) دراسة هدفت إلى التعرف إلى أنماط الممارسات التربوية الصفية وأثرها على نمو األطفال2010أجرت مرهون ( - 

) طفًال تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من شمال و غرب محافظة 450) روضة و( 75) معلمة من ( 150تكونت عينة الدراسة من (
عمان، وجمعت البيانات باستخدام استبانه وقائمة شطب وبطاقة مالحظة ومقابالت فردية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن 

طفال يعملن على تعزيز روح التعاون وأسلوب الفريق بين األطفال، وأن النمط الديمقراطي من أكثر االنماط إستخدامًا معلمات رياض األ
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لدى معلمات رياض األطفال، وتميزت به المعلمات ذوي الخبرة األطول، ولم تظهر النتائج أي فروق نتيجة المؤهالت العلمية أو 
  معامل إرتباط عالية بين أنماط ممارسات المعلمات وأبعاد النمو اإلنفعالي لألطفالالتخصص، وأظهرت النتائج أيضًا وجود 

) هدفت التعرف إلى درجة تحقيق مؤسسات رياض األطفال للتربية المتكاملة لطفل ما قبل المدرسة، وقد 2011دراسة لبابنه ( - 
كي)، والجانب العقلي (المعرفي، الذهني)، والجانب حددت الدراسة متطلبات التربية المتكاملة، بالجانب الجسمي (الصحي، الحر 

اإلنفعالي (الوجداني، األخالقي)، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحديد درجة تحقيق مؤسسات 
الحكومية الموجودة  رياض األطفال للتربية المتكاملة لطفل ما قبل المدرسة، تكون مجتمع الدراسة من جميع مؤسسات رياض األطفال

) 60تم اختيار ( ) روضة، موزعة على سبع مديريات،86في محافظة اربد، والمدرجة ضمن قوائم وزارة التربية والتعليم والبالغ عددها (
وبينت الدراسة أن األنشطة الممارسة داخل غرف النشاط تستخدم  .ل،من المجموع الكلي لرياض األطفا %70روضة، أي ما نسبته 

 ية وتعليم وتوجيه الطلبة، وأن األنشطة تكسب األطفال العديد من القيم واإلتجاهات والسلوكيات والمعارف.لتنم

  
  الدراسات األجنبية:

هدفت  "تعلم وتعليم القيم األخالقية في مناهج رياض األطفال"دراسة بعنوان   (Al-Shammari, 2007)أجرى الشمري  -
فية غرس القيم األخالقية لدى األطفال، حيث ركزت الدراسة على المصطلحات التالية: إلى البحث عن دور رياض األطفال في كي

) معلمة في 11) طفل و(600غرس القيم, معنى القيم, معنى األخالق كتجربة في رياض األطفال، وتكونت عينة الدراسة من (
) أبعاد وهم 8ضة، وقد ركزت اإلستبانة على () مناطق مختلفة في الكويت, حيث تم استخدام استبانة القيم األخالقية للرو 6(

الحقيقة, الصدق, العرفان بالجميل (الشكر), واإلخالص, والمسؤولية, والعدالة, والرأفة, والصبر، وكل بعد من هذه األبعاد كانت 
تمت مالحظة تفاعل ضمن النظريات المتعددة لتقييم مستوى األخالق لكل طفل، حيث تم تطبيق أداة الدراسة  في الـستة مناطق, و 

المعلمات مع األطفال خالل الحصص الصفية وخارجها، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها تطبيق القيم األخالقية 
بشكل يومي في رياض األطفال وبمستوى عال، ومن خالل المالحظة تم نبذ العادات السيئة لدى األطفال بمتابعتهم من فترة 

 ًال لرياض األطفال، وخالل وأثناء تواجدهم في رياض األطفال. خروجهم من البيت وصو 

هدفت التعرف إلى التربية " والتي التربية األخالقية للطفل، مسؤولية من؟دراسة بعنوان "  (Ode, 2009)أجرى أودي -
دراسة اإلجابه على السؤال األخالقية للطفل مع توجيه اإلهتمام البالغ للجهة التي تسند لها مسؤولية تربية الطفل، وقد حاولت ال

التالي: "من يقوم على التربية األخالقية للطفل؟ هل المسؤولية عن ذلك هي مسؤولية مشتركة تتحملها عدة أطراف أم هي مسؤولية 
تتحملها مؤسسه واحدة دون غيرها؟" وبعد أن قامت الدراسة باختبار بعض نظريات التطور األخالقي، تكونت عينة الدراسة من 

) موظف في عدة مؤسسات مختلفه تتداخل اهتماماتها وأعمالها فيما يتعلق بالتربية األخالقية للطفل في نيجيريا, حيث كانت 300(
والبحث قد أظهرت أن التربية األخالقية للطفل ال تقع على عاتق مؤسسة واحدة فقط, بل إنها مسؤولية مؤسسات  االختبارنتيجة 

 وتتفاعل فيما بينها بشكل مؤثر من أجل تزويد الطفل بتربية أخالقية سليمة.  مختلفة يجب أن تتعاون  اجتماعية

اختبار التربية األخالقية لدى األطفال وعروضهم الطبيعية للتعاطف من دراسة بعنوان " (Paris, 2011)أجرت باريس  -
ج أكاديمي يزود اطفال مرحلة ما قبل "، وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منهاخالل خبراتهم التعلمية في مرحلة ما قبل المدرسة

سنوات) بطريقة مالئمة نمائيًا لتلقي خدمات التربية األخالقية، وتحديد ما إذا كان لهذا المنهاج تأثير على  5 – 3المدرسة (بعمر:
) 14من ( التعاطف الطبيعي، وقد تم استخدام المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين إحداهما ضابطة وتكونت

) طفًال في والية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية، وقد تلقى األطفال في المجموعتين 16طفًال، واألخرى تجريبية وتكونت من (
دروسًا في النمو األخالقي لرفع مستوى التعاطف، وقد شارك أطفال المجموعة التجريبية في سلسلة من خطط الدروس المصمة 

ذي قاموا بإختياره لخدمات التعلم الذاتي، وأظهر التقييم البعدي والذي هدف إلى قياس النمو األخالقي تأثيرا كبيرًا لتوجيه المشروع ال
 على زيادة درجة التعلم والتعاطف مقارنة بالنمو الطبيعي والنمو الملحوظ لدى المجموعة الضابطة.

  
  الطريقة واإلجراءات

  الدراسة: يةمنهج
وقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة "بدور  ،التحليلي استخدام المنهج الوصفيتقوم هذه الدراسة على 

  رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر المعلمات والمديرات في محافظة عمان العاصمة".
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  مجتمع الدراسة:
علمات دور رياض األطفال الخاصة والحكومية في العاصمة عمان والتي يبلغ تكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات وم 

  م).2015) معلمة.(وزارة التربية والتعلم، 2732) مديرة رياض أطفال و(880عددها (
  عينة الدراسة:

بالطريقة تم إختيار عينة الدراسة من معلمات ومديرات دور رياض األطفال حسب جدول اختيار العينات من مجتمع الدراسة  
) إستبانة عليهن في 410) مديرة، حيث تم توزيع (90) معلمة و(320العشوائية البسيطة من مناطق العاصمة عمان تقدر ب (

) استبانة لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي من 15أماكن تواجدهن في عملهن، وبعد استرجاع اإلستبانات، تم استبعاد (
) استبانة من المعلمات لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي من المعلمات،  وذلك بسبب عدم 15المديرات، وتم استبعاد (

 ،) مديرة75اكتمال االستجابات أو عدم مشاركة افراد عينة الدراسة بالمشاركة في تعبئة االستبانات، فتمثلت العينة النهائية بـ (
) معلمة، والتي تمثل ما نسبته 305مديرات، وتمثلت العينة النهائية بـ () من العينة الرئيسة لل%83.3والتي تمثل ما نسبته (

  ) اآلتي يوضح التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة.  1) من العينة الرئيسة للمعلمات، والجدول (95.3%(
  

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية1الجدول (
  المئوية النسبة  التكرار  المتغير

  المسمى الوظيفي 
 19.7 75  مديرة المدرسة

 80.3 305  معلمة 
 100.0 380  المجموع الكلي
  نوع الرياض

 30.0 114  حكومي
 70.0 266  خاص

 100.0 380  المجموع الكلي
  المؤهل العلمي

 24.7 94  أقل من بكالوريوس
 56.8 216  بكالوريوس

 18.4 70  دراسات عليا
 100.0 380  المجموع الكلي
 سنوات الخبرة

 10.8 41  سنوات 3أقل من 
 52.6 200  سنوات 3-5

 36.6 139  سنوات  5أكثر من 
 100.0 380  المجموع الكلي

  
  :أداة الدراسة

) هذا وقد تكون مقياس 2007تم تطوير أداة (مقياس) التربية األخالقية بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة (حمدي، 
  ة من جزأين:الدراس

: يتضمن المعلومات الديمغرافية، والمكونة من: المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، الخبرة، نوع رياض األطفال الجزء االول
  خاص أم حكومي.
) فقرة، وجميعها يتعلق بدور رياض األطفال في غرس قيم 47:  والذي يتضمن أسئلة الدراسة والمكونة من (الجزء الثاني

القية لدى أطفالها من وجهة نظر المعلمات والمديرات في محافظة عمان العاصمة، وتم تصميم األداة على غرار التربية األخ
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  مقياس ليكرت الخماسي حيث تم تناول األبعاد التالية:
  ) فقرة.18البعد االول ويتناول دور المعلمة في غرس قيم التربية األخالقية، ويتضمن ( -
  ) فقرة. 13دور األنشطة التربوية الالمدرسية في غرس قيم التربية األخالقية، ويتضمن (البعد الثاني والمتعلق ب -
  ) فقرة.16البعد الثالث والمتعلق بدور المنهاج التفاعلي في غرس قيم التربية األخالقية، ويتضمن ( -
  

  صدق أداة الدراسة:
  صدق المحتوى: 

اإلدارة وأصول التربية في الجامعة األردنية، وذلك إلبداء آرائهم في  تم عرض المقياس على أعضاء الهيئة التدريسية في قسم
) لبيان صالحية الفقرة، وبناء على آراء %80صدق المضمون ومن ثم تم اقتراح التعديالت المناسبة، وقد تم اعتماد معيار (

راء المحكمين وتعديالتهم داللة على المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها، واعتبرت الباحثة آ
  صدق محتوى أداة الدراسة مما يشير للصدق الظاهري لألداة.

  
  ثبات أداة الدراسة:

للتعرف إلى إتساق كل فقرة من المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه الفقرة، تم إستخدام حساب معامالت اإلرتباط بين كل فقرة  
  .االختبار) نتائج 2خدام معامل (ألفا كرونباخ) ويبين الجدول (من الفقرات في المقياس عن طريق است

  
 ): معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا2الجدول (

  معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا  متغيرات الدراسة
  0.87  دور المعلمات في غرس قيم التربية األخالقية

  0.85  في غرس قيم التربية األخالقية دور األنشطة الالصفية
  0.87  دور المنهاج التفاعلي في غرس قيم التربية األخالقية

  0.93  األداة ككل 
  

) وكما بلغت قيمة 0.87 – 0.85) أن قيم معامل كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية للمقياس تراوحت بين (2يتضح من الجدول (
  )0.93لدرجة الكلية للمقياس (معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا ل

  متغيرات الدراسة: 
  اشتملت الدراسة على العديد من المتغيرات:

  وتشمل: أوًال: المتغيرات المستقلة
 دور معلمات رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية. .أ

  دور األنشطة الالمدرسية في غرس قيم التربية األخالقية. .ب
  م التربية األخالقية.دور المنهاج التفاعلي في غرس قي .ج

  ثانيًا : المتغيرات الوسيطة وتشمل:
 المسمى الوظيفي، وله فئتان (المعلمة، والمديرة). -1

 نوع رياض األطفال، ولها فئتان (الحكومية، والخاصة). -2

 المؤهل العلمي، وله ثالث مستويات (أقل من بكالوريوس، وبكالوريوس، ودراسات عليا). -3

 سنوات). 5سنوات، وأكثر من  5-3سنوات، ومن  3تويات (أقل من سنوات الخبرة، ولها ثالث مس -4

  : ويشمل غرس قيم التربية األخالقية.ثانيًا: المتغير التابع
  

  المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
  تم استخدام أساليب األحصاء الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، كاآلتي: 
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 .استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة 

  استخدام اختبارPearson Correlation  .واستخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة  
 .لإلجابة عن السؤال االول تم إستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  
 ام تحليل التباين المتعدد المشترك المصاحب لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدMultiple Analysis of Variance 

(MANOVA)  .واختبار شيفيه للمقارنات البعدية  
  نتائج الدراسة

دور رياض األطفال  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن "
"، وفيما يلي االجابة بية األخالقية لدى أطفالنا من وجهة نظر المعلمات والمديرات في محافظة عمان العاصمةفي غرس قيم التر 

  عن أسئلة الدراسة التالية:
السؤال األول : ما دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر كل من المديرات 

  عاصمة؟والمعلمات في محافظة عمان ال
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن  ،لإلجابة عن السؤال

 ،دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر المعلمات والمديرات في محافظة عمان العاصمة
  ) يوضح ذلك:3والجدول (

  
دور رياض األطفال في غرس قيم ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "3الجدول (

  " مرتبة ترتيبًا تنازليًا.التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر كل من المديرات والمعلمات في محافظة عمان العاصمة
الر
 قم

 غرس القيم األخالقيةدور رياض األطفال في 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى   الترتيب
  الدور

 مرتفع  1 0.38 4.55  دور المنهاج التفاعلي في غرس قيم التربية األخالقية.1

  مرتفع 2 0.35 4.53  دور المعلمة في غرس القيم األخالقية.2
  مرتفع  3 0.38 4.41  دور األنشطة الالصفية في غرس القيم األخالقية.3
 مرتفع   0.31 4.49  الدرجة الكلية للمقياس.4

  
و  4.55)، تراوحت ما بين (دور رياض األطفال في غرس القيم األخالقية) أن المتوسطات الحسابية لـ (3يتضح من الجدول (

، وهو من )4.49)، حيث حاز دور رياض األطفال في غرس القيم األخالقية بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي بلغ (4.41
المستوى المرتفع، وقد جاء في المرتبة األولى دور المنهاج التفاعلي في غرس قيم التربية األخالقية، وقد حاز على أعلى متوسط 

) وهو من المستوى المرتفع، وثانيًا جاء دور المعلمة في غرس القيم 0.38) وبانحراف معياري (4.55حسابي والذي بلغ (
)، وهو من المستوى المرتفع، وفي المرتبة الثالثة جاء دور 0.35) وانحراف معياري (4.53بلغ ( األخالقية، بمتوسط حسابي

)، وهو من 0.38) وبانحراف معياري (4.41األنشطة الالصفية في غرس القيم األخالقية، والحاصل على متوسط حسابي (
  المستوى المرتفع.

) من وجهة نظر المعلمات والمديرات في دور α≥0.05د مستوى (السؤال الثاني : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى لمتغير (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة لكل من المعلمات والمديرات، ونوع 

  رياض األطفال (خاص أم حكومي)؟
للتعرف إلى الفروق في دور  MANOVAعدد المشترك المصاحبلإلجابة عن السؤال االثاني، تم استخدام اختبار التباين المت

رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات تعزى لمتغير رياض األطفال، المؤهل العلمي، 
  سنوات الخبرة، وفيما يلي النتائج:

للتعرف إلى دور المعلمات والمديرات تعزى لنوع الرياض.دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر 
رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات يعزى لنوع الرياض، تم استخدام اختبار التباين 

  .MANOVAالمتعدد المشترك المصاحب 
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للتعرف إلى الفروق الدالة ما بين  MANOVAلمصاحب ): نتائج تحليل اختبار التباين المتعدد المشترك ا4الجدول (
  المعلمات والمديرات في دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية باختالف نوع رياض األطفال

 الداللة Fمتوسط المربعات dfمجموع المربعات المتغيرات التابعة  المصدر

 870. 027. 003. 1 003. المعلمة_دور المسمى الوظيفي

 483. 492. 073. 1 073. األنشطة_دور

 182. 1.786 256. 1 256. المنهاج_دور

 751. 101. 010. 1 010. الكلي

 145. 2.128 260. 1 260. المعلمة_دور الرياض_نوع

 889. 019. 003. 1 003. األنشطة_دور

 158. 2.000 287. 1 287. المنهاج_دور

 932. 007. 001. 1 001. الكلي

   122. 377 46.121 المعلمة_دور لخطأا

   148. 377 55.868 األنشطة_دور

   143. 377 54.040 المنهاج_دور

   095. 377 35.672 الكلي

    380 7847.747 المعلمة_دور  المجموع

    380 7432.385 األنشطة_دور

    380 7905.145 المنهاج_دور

    380 7710.285 الكلي

    379 46.382 المعلمة_دور لمصححالمجموع ا

    379 55.941 األنشطة_دور

    379 54.680 المنهاج_دور

    379 35.683 الكلي

  
) لدور المعلمة ودور األنشطة، ودور المنهاج، 0.101، 1.786، 0.492، 0.027) أن قيم (ف) كانت (4يتضح من الجدول (

 ≤ αيفي (معلمات / مديرات)، وهذه القيم غير دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ( والدور بشكل عام يعزى لمتغير المسمى الوظ
) لدور المعلمة ودور األنشطة، ودور المنهاج، والدور 0.007، 2.000، 0.019، 2.128)، وفيما يتعلق بقيم (ف) كانت ( 0.05

وجهات نظر المعلمات والمديرات حول دور بشكل عام يعزى لمتغير نوع الرياض (خاص / حكومي)، وهذا يدل على إتفاق في 
  رياض األطفال في غرس القيم األخالقية باختالف نوع الرياض أكان خاصًا أم حكوميًا.

  
للتعرف إلى  دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات تعزى للمؤهل العلمي.

بية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات تعزى للمؤهل العلمي، تم استخدام اختبار دور رياض األطفال في غرس قيم التر 
  .MANOVAالتباين المتعدد المشترك المصاحب 
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للتعرف إلى الفروق الدالة ما بين المعلمات  MANOVAنتائج تحليل اختبار التباين المتعدد المشترك المصاحب  ):5جدول (
  األطفال في غرس قيم التربية األخالقية بحسب المؤهل العلميدور رياض والمديرات في 

درجات الحرية مجموع المربعات المتغيرات التابعة  المصدر
df 

متوسط 
 F  المربعات

الداللة 
االحصائية

 المسمى الوظيفي

 570. 324. 038. 1 038. المعلمة_دور

 806. 061. 009. 1 009. األنشطة_دور

 077. 3.139 447. 1 447. المنهاج_دور

 399. 714. 066. 1 066. الكلي

 المؤهل

 000. 8.269 977. 2 1.954 المعلمة_دور

 008. 4.846 702. 2 1.404 األنشطة_دور

 055. 2.915 415. 2 829. المنهاج_دور

 005. 5.280 487. 2 974. الكلي

  الخطأ

   118. 376 44.427 المعلمة_دور

   145. 376 54.467 األنشطة_دور

   142. 376 53.497 المنهاج_دور

   092. 376 34.698 الكلي

  المجموع

    380 7847.747 المعلمة_دور

    380 7432.385 األنشطة_دور

    380 7905.145 المنهاج_دور

    380 7710.285 الكلي

 المجموع المصحح

    379 46.382 المعلمة_دور

    379 55.941 األنشطة_دور

    379 54.680 المنهاج_دور

    379 35.683 الكلي

  
)  لدور المعلمة ودور األنشطة، ودور المنهاج، 0.714، 3.139، 0.061، 0.324) أن قيم (ف) كانت (5يتضح من الجدول (

 ≤ αوى الداللة ( والدور بشكل عام يعزى لمتغير المسمى الوظيفي (معلمات / مديرات)، وهذه القيم غير دالة احصائيًا عند مست
) لدور المعلمة ودور األنشطة، والدور بشكل عام يعزى لمتغير 5.280، 4.846، 8.269)، وفيما يتعلق بقيم (ف) كانت ( 0.05

) لدور المنهاج يعزى لمتغير المؤهل 2.915)، وبلغت قيمة (ف) ( α ≥ 0.05المؤهل العلمي وهي قيم دالة احصائيًا عند مستوى ( 
)، وهذا يدل إلى وجود فروق دالة احصائيًا في وجهات نظر  α ≥ 0.05مة غير دالة احصائيًا عند مستوى ( العلمي وهي قي

المعلمات والمديرات حول دور رياض األطفال المتعلق بـ (دور المعلمة، ودور األنشطة، والدور بشكل عام  في غرس القيم األخالقية 
  ): 6للمقارنات البعدية والمبينة في الجدول ( Scheffe Testبار شيفيه باختالف المؤهل العلمي، وفيما يلي نتائج اخت
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للمقارنات البعدية للتعرف إلى مصدر الفروق في دور رياض األطفال في غرس   Scheffe Test): اختبار شيفيه 6الجدول (
  قيم التربية األخالقية يعزى لمتغير المؤهل العلمي

الداللة االحصائية(I-J) الفرق بين المتوسطات  المؤهل (J) المؤهل (I)المتغيرات التابعة

 المعلمة_دور

بكالوريوس من أقل
 898. -01965.- بكالوريوس

 009. 16829.* عليا دراسات

 بكالوريوس
 898. 01965.بكالوريوس من أقل

 000. 18793.* عليا دراسات

 عليا دراسات
 009. -16829.*بكالوريوس من أقل

 000. -18793.* الوريوسبك

 األنشطة_دور

بكالوريوس من أقل
 535. -05254.- بكالوريوس

 169. 11337. عليا دراسات

 بكالوريوس
 535. 05254.بكالوريوس من أقل

 007. 16591.* عليا دراسات

 عليا دراسات
 169. -11337.-بكالوريوس من أقل

 007. -16591.* بكالوريوس

 الكلي

بكالوريوس نم أقل
 978. 0080. بكالوريوس

 023. *1321. عليا دراسات

 بكالوريوس
 978. -0080.-بكالوريوس من أقل

 012. *1242. عليا دراسات

 عليا دراسات
 023. *1321.-بكالوريوس من أقل

 012. *1242.- بكالوريوس

  
المعلمة في غرس قيم التربية األخالقية لصالح المؤهل العلمي ) أن كانت الفروق دالة احصائيًا في دور 6يتضح من الجدول (

الخاص بالبكالوريوس، ومن ثم لصالح المؤهل العلمي أقل من بكالوريوس، وتظهر النتائج أن الفروق دالة احصائيًا في دور 
ق دالة إحصائيًا في دور األنشطة في غرس قيم التربية األخالقية لصالح المؤهل العلمي البكالوريوس، ويتضح أن كانت الفرو 

رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية بشكل عام لصالح البكالوريوس، ومن ثم لصالح المؤهل العلمي أقل من بكالوريوس، 
وتظهر النتائج أن الفروق دالة إحصائيًا في الدرجة الكلية بشكل عام لصالح البكالوريوس ومن ثم لصالح المؤهل العلمي أقل من 

  بكالوريوس. ال
تم استخدام  دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر المعلمات والمديرات تعزى إلى سنوات الخبرة.

  ).7والتي تظهر نتائجه في الجدول ( MANOVAاختبار التباين المتعدد المشترك المصاحب 
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دور رياض لتعرف إلى الفروق الدالة ما بين المعلمات والمديرات في ل نتائج تحليل اختبار التباين المتعدد ):7الجدول (
  األطفال في غرس قيم التربية األخالقية بحسب سنوات الخبرة

درجات مجموع المربعات  المتغيرات التابعة  المصدر
dfالحرية 

 F متوسط المربعات
الداللة 
االحصائية

 المسمى الوظيفي

 945. 005. 001. 1 001. المعلمة_دور

 396. 722. 107. 1 107. األنشطة_دور

 175. 1.848 264. 1 264. المنهاج_دور

 859. 032. 003. 1 003. الكلي

 الخبرة

 266. 1.329 163. 2 326. المعلمة_دور

 321. 1.140 168. 2 337. األنشطة_دور

 132. 2.034 291. 2 582. المنهاج_دور

 187. 1.685 158. 2 317. الكلي

 خطأال

   122. 376 46.056 المعلمة_دور

   148. 376 55.534 األنشطة_دور

   143. 376 53.745 المنهاج_دور

   094. 376 35.356 الكلي

 المجموع

    380 7847.747 المعلمة_دور

    380 7432.385 األنشطة_دور

    380 7905.145 المنهاج_دور

    380 7710.285 الكلي

  مصححالمجموع ال

    379 46.382 المعلمة_دور

    379 55.941 األنشطة_دور

    379 54.680 المنهاج_دور

    379 35.683 الكلي

  
)  لدور المعلمة ودور األنشطة، ودور 0.032، 1.848، 0.722، 0.005) أن قيم (ف) كانت (7يتضح من الجدول (

يفي (معلمات / مديرات)، وهذه القيم غير دالة احصائيًا عند مستوى الداللة المنهاج، والدور بشكل عام يعزى لمتغير المسمى الوظ
 )α ≥ 0.05 ) وهذه القيم غير دالة إحصائيًا عند مستوى 1.685، 2.034، 1.140، 1.329)، وفيما يتعلق بقيم (ف) كانت (

يعزى لمتغير سنوات الخبرة وهذا يدل على  )  لدور المعلمة ودور األنشطة، ودور المنهاج، والدور بشكل عام α ≥ 0.05الداللة ( 
  إتفاق في وجهات نظر المعلمات والمديرات حول دور رياض األطفال في غرس القيم األخالقية باختالف سنوات الخبرة. 

  
  مناقشة النتائج والتوصيات

 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي: يتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن 

ما دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفالها من وجهة نظر كل من مناقشة نتائج السؤال األول: 
  المديرات والمعلمات في محافظة عمان العاصمة؟

ها من وجهة نظر كل من المديرات أظهرت نتائج الّتحليل أن دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفال
وجاء في الّرتبة األولى بعد "دور دور المنهاج التفاعلي في غرس قيم التربية  ،والمعلمات في محافظة عمان العاصمة كان مرتفعاً 
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األنشطة التربوية  وجاء في الرتبة األخيرة بعد "دور ،وفي الرتبة الثانية جاء بعد "دور المعلمة في غرس القيم األخالقية" ،األخالقية"
هذه النتيجة إلى أن رياض األطفال تساهم في غرس قيم التربية األخالقية الالصفية في غرس قيم التربية األخالقية، وقد تعزى 

لدى أطفالها والتي بدورها تساعد على زرع ورسوخ القيم األخالقية، وتدفع بالطفل نحو القيم بشكل منهجي وعلمي مرتب متسلسل 
ى الطفل تقبله والتشبع به، وٕان التمتع بالقيم األخالقية داخل رياض األطفال وما بين الصفوف، تصنع معلمات قادرات َيسُهل عل

على المساهمة في بناء النشء منذ نعومة أظفاره واإلنخراط في المجتمع، والذي سيكون فردًا مؤثرًا به، وستكون مساهمته المنبثقة 
بناء ذلك المجتمع الذي يبنى على أساس القيم األخالقية. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج من أخالقياته عامًال فاعًال في 

) التي بينت نتائجها أن المعلمات قادرات على توجيه األطفال في تشكيل قيم التربية األخالقية من األسرة. 2007دراسة حمدي (
) والتي أظهرت أن األنشطة التربوية والقصص تكسب األطفال العديد 2011واتفقت نتائج الدراسة كذلك مع نتائج دراسة لبابنة (

  من القيم األخالقية واإلتجاهات والسلوكيات والمعارف.  
) من وجهة نظر المعلمات 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (مناقشة نتائج السؤال الثاني: 

س قيم التربية األخالقية تعزى لمتغير (نوع رياض األطفال (خاص أم حكومي)، المؤهل والمديرات في دور رياض األطفال في غر 
  العلمي، سنوات الخبرة لكل من المعلمات والمديرات؟

  دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى لمتغير نوع رياض األطفال:
رياض األطفال (دور المعلمة في غرس قيم التربية األخالقية،  أظهرت نتائج الّتحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور

ودور األنشطة في غرس قيم التربية األخالقية، و دور المنهاج التفاعلي في غرس قيم التربية األخالقية) حيث أشارت النتائج إلى أن 
عزز األول والرئيس لغرس تلك القيم وبشكل نظري، الدور األكبر والذي يغرس قيم التربية األخالقية كان في المنهاج التفاعلي، فهو الم

حيث تفسر الدروس أهمية القيم األخالقية ودورها في إكساب األطفال تلك القيم والمتمثلة في (الصدق، األمانة، اإليثار، التعاون، 
دور المنهاج في غرس قيم التربية المحبة...الخ) ومن ثم جاء دور المعلمة في غرس قيم التربية األخالقية، فالمعلمة تعتبر المكملة ل

 األخالقية لدى األطفال، فالمنهاج ينشئ الفكرة ويسطرها والمعلمة تنقلها بدورها كمعلمة أجيال وتزرع القيم األخالقية في نفوس األطفال
قية، فهذا الدور هو دور من خالل تصرفاتهم وتعليماتها لهم، ومن ثم جاء دور األنشطة التربوية الالصفية في غرس قيم التربية األخال

  مكمل لدور المعلمة والمنهاج، فاألنشطة التربوية عادة تكون مكتسبة من  القيم المستمدة من المنهاج ومن تعاليم المعلمة.
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية من وجهة نظر 

مديرات تعزى لنوع الرياض (حكومي، أو خاص)، فرياض األطفال الحكومية والخاصة تتساوى في غرس قيم التربية المعلمات وال
األخالقية لما لها من أهمية بالغة في غرس تلك القيم، ويالحظ أن التربية األخالقية ليست مقتصرة على رياض األطفال الحكومية 

القطاع الخاص والعام، وهي رسالة مشتركة يجب على القطاعين إيصالها بالشكل أو الخاصة فقط، فهي مسؤولية مشتركة ما بين 
  الجيد وتحمل المسؤولية تجاه ذلك.

والتي أظهرت أن التربية األخالقية للطفل مسؤولية مشتركة والتقع  Ode (2009)وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
) والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة 2009هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كاظم (وقد اختلفت نتائج على عاتق مؤسسة واحدة، 

  إحصائية على مستوى القيم الخلقية لصالح معلمات رياض األطفال الحكومية، 
  دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى للمؤهل العلمي  

رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى للمؤهل العلمي، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور 
حيث كانت الفروق دالة احصائيًا في دور المعلمة في غرس قيم التربية األخالقية لصالح المؤهل العلمي الخاص بالبكالوريوس، 

الدراسة الحاصالت على مؤهل علمي ومن ثم لصالح المؤهل العلمي أقل من بكالوريوس، وقد تعزى هذه النتيجة أن أفراد عينة 
بكالوريوس أو أقل من بكالوريوس، كّن من أكثر أفراد عينة الدراسة، وأن توجهاتهن نحو غرس قيم التربية األخالقية كانت عالية 

أكد من هذه النتيجة المستوى بالمقارنة مع أقرانهن من الدراسات العليا، واللواتي يركزن على الجوانب اإلدارية واألكاديمية، وقد تم الت
بعد إجراء مقابلة شخصية مع عدة مديرات ومعلمات من حملة شهادة الدراسات العليا والبكالوريوس، واللواتي أكدن أيضًا على أن 
الحاصالت على مؤهل علمي عاٍل يتطلعن إلى مراكز إدارية ليس فقط في رياض األطفال بل تتخطى أحالمهن إدارات تربوية ربما 

)، والتي 2010التربية والتعليم، أو إدارة إحدى المدارس الثانوية، وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة مرهون (في وزارة 
  أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في غرس قيم التربية األخالقية تعزى للمؤهل العلمي.
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  ات الخبرة  دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى إلى سنو 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية تعزى إلى سنوات 
الخبرة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن معظم المعلمات والمديرات لديهن اتفاق في وجهات النظر بأن غرس قيم التربية األخالقية 

بينهن، وباختالف سنوات الخبرة لهن، حيث يتم التنسيق بشكل موحد وضمن خطة جماعية موحدة للجميع،  هو عمل مشترك فيما
)، والتي أظهرت عدم 2010لتحقيق األهداف المرجوة من رياض األطفال، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة مرهون (

  تعزى لسنوات الخبرة. وجود فروق دالة إحصائيًا في غرس قيم التربية األخالقية
  

  التوصيات
بعد استعراض نتائج الّدراسة فإنه من الضروري أن تحافظ مؤسسات رياض األطفال وبصورة كبيرة على تعزيز غرس قيم 
التربية األخالقية لدى األطفال لما لها من أهمية في حياتهم بدءًا من مرحلة رياض األطفال والتي تعتبر من أهم المراحل التعليمية 

  لألطفال، وفي هذا المجال تم اقتراح التوصيات اآلتية:
 ممارسة المعلمة دورها كأم بديلة لكي يتعلم الطفل مواجهة المشكالت داخل الغرفة الصفية.   -1

إيالء األنشطة التربوية الالصفية (كالقصة، والمسرحية، واأللعاب، والفيوديو) أهمية كبيرة كونها تزيد من وعي الطفل  -2
م اكتسابه إلى سلوكات نتيجة احتكاك الطفل مع زمالئه والمعلمات، حيث تتيح له للتعبير فيما يدور بداخلة وتكشف وتترجم ما ت

  عن المكتسبات التي حصل عليها من هذه األنشطة والتي تعكس قيم التربية األخالقية بشكل خاص.
ة والموجهة والقدوة الحسنة ألطفالها  وذلك من التركيز على دور المعلمة في غرس قيم التربية األخالقية؛ كونها المؤثر  -3

 خالل أساليب التدريس المنوعة القائمة على الحوار والعمل الجماعي وتهيئة بيئة صفية مناسبة لغرس قيم التربية األخالقية.

  التركيز على زيادة المواضيع المتعلقة باإلحترام المتبادل بين المعلمة واألطفال في المنهاج.  -4
مات والمديرات بشتى مؤهالتهم التعليمية اإلهتمام والتركيز على غرس قيم التربية األخالقية لدى أطفال على المعل -5

 الرياض، وعدم اقتصارها على مؤهالت تعليمية دون أخرى.

زيادة اإلشراف على القطاعين الخاص والحكومي لضمان إخضاع معلماتهم بدورات تدريبية لها عالقة بكيفية غرس قيم  -6
 ة األخالقية.التربي

العمل على إجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة من قبل الباحثين لمتابعة نتائج الدراسة والمتعلقة بغرس قيم التربية  -7
  األخالقية لدى األطفال في رياض األطفال.
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Kindergartens Role in Instilling Educational Moral Values Among the Children From 
Teachers and Principals Point of View In Amman 
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ABSTRACT 
This study aimed at examining the role of kindergartens in instilling the values of moral education among the 

children from the perspectives of the teachers and principals in the Governorate of Amman. A random 

relative sample consisting of (380) female principals and teachers in the public and private kindergartens was 

selected. The sample was distributed into (75) principals and (305) teachers. The researcher used the 

descriptive analytical survey method. The validity of the study tool was verified using (test- retest) and  

Cronbach alpha. The questions of the study were answered using the appropriate statistical methods. The 

results of the  current study have revealed the following : The role of kindergartens in instilling the values of 

moral education among the children was high. The dimension (the role of the interactive curriculum in 

instilling the values of moral education) has ranked first. The second rank was occupied by the dimension 

"the role of the teacher in instilling the values of moral education" and finally, while the dimension   "the role 

of non-curricular activities in instilling the values of moral education" has ranked third. There were no 

statisticaly significant differences for the role of kindergartens in instilling the values of moral education 

among the children, from the perspectives of teacher and principals attributed to the type of kindergarten. 

There were statisticaly significant differences for the role of kindergartens in instilling the values of moral 

education among the children, from the perspectives of teacher and principals attributed to the academic 

qualifications (B.A), then for those who hold a degree bellow B.A.  There were no statisticaly significant 

differences for the role of kindergartens 
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