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 مهخص انثحث

تعد مرحلة الطفولة بمثابة حجر الزاوٌة واألساس الذي تتبلور علٌه شخصٌة الطفل، وال 

ت تنشئة أطفالها وغرست المٌم النبٌلة فً نفوسهم ٌمكن ألي أمة أن تتمدم مطلما إال إذا أحسن

منذ نعومة أظافرهم، إذ أنه كما تمول الحكمة العربٌة أن التعلٌم فً الصغر كالنمش على 

 الحجر.

وكما تلعب األسرة دورا بالغا فً التنشئة السلٌمة للطفل فإن دور مرحلة رٌاض األطفال ال 

لطفل وثمل مهاراته المختلفة واكتسابه العادات ٌمل أبدا عن دور األسرة فً تنمٌة شخصٌة ا

والمفاهٌم والتمالٌد التً تجعل منه شخصا نافعا لنفسه وعائلته ومجتمعه ووطنه، وما من 

دولة تمدمت إال وكان لمرحلة رٌاض األطفال الدور األكبر فً هذا التمدم ألنها المرحلة التً 

. ولد أثبتت الكثٌر من الدراسات التربوٌة ٌتم فٌها غرس كل ما هو نبٌل ونبذ كل ما هو ذمٌم

أن انهٌار منظومة األخالق فً الكثٌر من المجتمعات كان السبب الرئٌسً له هو إهمال 

التربٌة فً الصغر وتهمٌش دور مرحلة رٌاض األطفال فً هذه المجتمعات. وال شن أن 

تمبله ألنها أكثر المٌم التً ٌكتسبها الطفل فً هذه المرحلة سوف تظل مالزمة له فً مس

 رسوخا وثباتا ومن الصعوبة التخلً عنها تحت أي ظروف.

إن هذا البحث ٌسلط الضوء على هذه المضٌة وسوف ٌكون فً ختامه عددا من التوصٌات 

التً ٌجب األخذ بها والتعامل معها بجدٌة من لبل المائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة بشكل عام 

حتى تحمك هذه المرحلة األهداف المرجوة منها على  ومرحلة رٌاض األطفال بشكل خاص

 أكمل وجه.

 –التربٌة  –المجتمعات  –األخالق  –المٌم النبٌلة  –الكلمات االفتتاحٌة: رٌاض األطفال 

العادات –المفاهٌم  –التنشئة   
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Abstract 

       As all studies have shown, childhood is the most important stage 

in the life of any individual to build and develop his moral, social and 

linguistic skills. That is why the developed countries have realized the 

importance of this stage, and therefore they have given it more 

attention than any other stage. 

       Therefore, the kindergarten stage plays a prominent role in the 

development of noble values and language skills. Hence, this 

research comes to explain the importance of this stage and how to 

benefit from it so that the child does not lose the countless 

advantages of this stage.    

Keywords: childhood - the kindergarten stage – moral -  social- 

linguistic skills 

 انمقذمح

س٣بع األؽلبٍ ػبٓال ؽبعٔب ك٢ ر٣ٌٖٞ شخظ٤خ أ١ ؽلَ ألٜٗب اُزؼ٤ِْ ك٢ ٓشؽِخ ؼذ ٣

أُشؽِخ اُز٢ ٣زؼِْ ك٤ٜب ٤ًل٤خ اُزلبػَ اُؾو٤و٢ ٓغ ا٥خش٣ٖ ًٔب أٜٗب أُشؽِخ األ٠ُٝ اُز٢ 

بع٤بد ٣جزؼذ ك٤ٜب اُطلَ اثزؼبدا ؽو٤و٤ب ػٖ ٝاُذ٣ٚ ٝػٖ ػبئِزٚ ٤ُجذأ ك٢ رط٣ٞش اُؼذ٣ذ ٖٓ األع

( "رؼذ 2022)ػجذأُ٘ؼْ، كبؽٔخ اُضٛشاء  ٝأُٜبساد اُز٢ عزظجؼ ٓالصٓخ ُٚ ؽ٤ِخ ؽ٤برٚ.

ٓشؽِخ اُطلُٞخ أُجٌشح ٖٓ أْٛ أُشاؽَ ك٢ ؽ٤بح أ١ كشد، ٣زٌٕٞ خالُٜب ٓلٜٞٓٚ ػٖ رارٚ، 

ٓغ أُغزٔغ ٝرزجِٞس ك٤ٜب شخظ٤زٚ ٜٝٓبسارٚ االعزٔبػ٤خ اُز٢ رغبػذٙ ك٢ اُزؼبَٓ ثٌَ كبػ٤ِخ 

"اُز١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ  

ٔخ ُٜزا أدسًذ ع٤ٔغ دٍٝ اُؼبُْ ٝع٤ٔغ أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ أُؼ٤٘خ ثؾوٞم األؽلبٍ ٜٝٓ٘ب ٓ٘ظ

األْٓ أُزؾذح ُِضوبكخ ٝاُؼِّٞ " ا٤ُٞٗغٌٞ" أدسًذ ه٤ٔخ ٛزٙ أُشؽِخ اُز٢ رٜذف ئ٠ُ اُز٤ٔ٘خ 

اُشبِٓخ ُِطلَ ٤ٌُٕٞ هبدسا ػ٠ِ رؾَٔ أُغإ٤ُٝخ ك٢ ٓشاؽَ ؽ٤برٚ اُزب٤ُخ رؼ٤ٔ٤ِب صْ ٝظ٤ل٤ب 
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ٖٓ صْ ًشة ػبئِخ. ُٜزا كوذ اٛزٔذ ٛزٙ اُذٍٝ اٛزٔبٓب ثبُـب ثٔشؽِخ س٣بع األؽلبٍ ٝأٗلوذ 

 ٤ٓضا٤ٗبرٜب ثال ؽذٝد ؽز٠ رؾون ٛزٙ أُشؽِخ األٛذاف أُشعٞح ٜٓ٘ب.

أٝ أ١ ٓغبٍ  ،أٝ اهزظبد٣ب ،أٝ ػ٤ِٔب ،ٝال س٣ت إٔ اُذٍٝ اُز٢ رجٞأ أث٘بئٜب ٌٓبٗخ ػب٤ُخ س٣بػ٤ب

ٓشؽِخ س٣بع األؽلبٍ ألٕ ٛزا اإلٗلبم ٛٞ أكؼَ آخش ئٗٔب أدسًذ ٓجٌشا ه٤ٔخ اإلٗلبم ػ٠ِ 

اعزضٔبس ئر إٔ ث٘بء اإلٗغبٕ ك٢ ًَ صٓبٕ ٌٝٓبٕ أْٛ ٖٓ ث٘بء اُؾغش. ٝهذ أصجزذ اٌُض٤ش ٖٓ 

اُذساعبد اُزشث٣ٞخ إٔ اٌُض٤ش ٖٓ اُ٘بثـ٤ٖ ًبٕ ُٔشؽِخ س٣بع األؽلبٍ دٝسا ًج٤شا ك٢ ٛزا 

جٌشح ُِـب٣خ.اُ٘جٞؽ ثؼذ إٔ رْ رط٣ٞش ٜٓبسارْٜ أُخزِلخ ك٢ عٖ ٓ  

 هدف البحث

وكٌفٌة االستفادة التامة مرحلة رٌاض األطفال ٌهدف هذا البحث إلى تسلٌط الضوء على 

بٌلة وتنمٌة مهارات الطفل أخاللٌا واجتماعٌا وسلوكٌا ولغوٌا حتى ال منها لغرس المٌم الن

ٌفمد أي طفل مزاٌا هذه المرحلة التً تعد كنزا ثمٌنا له إذا أحسنت األسرة والدولة استغاللها 

. كما ٌركز البحث على الوسائل والطرق الصحٌحة التً ٌجب أن ٌتم على الوجه األمثل

منظومة التعلٌمٌة ككل.التعامل من خاللها من لبل ال  

 إشكالية البحث

 ٌطرح البحث سؤالٌن هامٌن

دور رٌاض األطفال فً بناء شخصٌة الطفل وتنمٌة مهاراته األخاللٌة األول هو أهمٌة  

؟واالجتماعٌة واللغوٌة  

المٌم التً ٌجب أهم والسؤال الثانً هو ما هً أفضل الطرق لبناء شخصٌة الطفل وما هً 

العملٌة التعلٌمٌة فً مرحلة رٌاض األطفال غرسها فً نفوس النشءعلى المائمٌن على   

*********** 

رياض األطفال في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته األخالقية واالجتماعية  )دور

 واللغوية(

********* 

 عناصر البحث
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األهداف الرئٌسٌة لمرحلة رٌاض األطفال -  

الطفل فً مرحلة رٌاض األطفال األساسٌات التً تساعد على تنمٌة شخصٌة -  

؟أخاللٌا واجتماعٌاالروضة األطفال كٌف تنمً مرحلة  -  

تنمٌة المهارة اللغوٌة لألطفال فً رٌاض األطفال -  

الصفات الواجب توافرها فً معلمة رٌاض األطفال كً تؤدي مهمتها بإتمان -  

 النتائج والتوصٌات

*************** 

 األهذاف انزئيسيح نمزحهح رياض األطفال

سعخ ًج٤شح رِؼت ٓشؽِخ س٣بع األؽلبٍ دٝسا ؽبعٔب ك٢ سعْ شخظ٤خ اُطلَ ٝرؾذد ئ٠ُ د

 ٓغبس ؽ٤برٚ. ٝٗغزط٤غ إٔ ٗٞعض أٛذاف ٛزٙ أُشؽِخ ك٢ اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ:

ر٤ٜئخ اُطلَ رأ٤ٛال طؾ٤ؾب ُالُزؾبم ثبُٔشؽِخ االثزذائ٤خ ثؼ٤ذا ػٖ ػ٘ظش أُلبعأح ئر إٔ  -

 ٓال٤٣ٖ األؽلبٍ اُز٣ٖ ُْ ٣ِزؾوٞا ثٔشؽِخ س٣بع األؽلبٍ هذ ؽذصذ ُْٜ اٌُض٤ش ٖٓ أُظبػت

 ػ٘ذ االُزؾبم ثبُغ٘خ ثبُٔشؽِخ االثزذائ٤خ 

رو٤َِ ٗغجخ اُزأخ٤ش ك٢ اُزؼِْ اُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب اٌُض٤ش ٖٓ األؽلبٍ ٝراُي ػٖ ؽش٣ن اُزذخَ  -

 أُجٌش ٝٓؼبُغخ أٝعٚ اُوظٞس.

اًزشبف اُوذساد ُذٟ األؽلبٍ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٔ٘زٜب ك٢ عٖ ٓجٌشح -  

رؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ اُؼبداد اُظؾ٤خ اُغ٤ِٔخ ٓضَ ؽش٣وخ األًَ ٝاُششة ٝأُش٢ ٝاُشًغ  -

ٝاُّ٘ٞ ٝاٌُض٤ش ٖٓ اُؼبداد األخشٟ اُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب ٓال٤٣ٖ اٌُجبس عشاء ػذّ رؼِٜٔب ك٢ 

 ٓشؽِخ ٓجٌشح ٖٓ ؽ٤برْٜ.

ٖ أهشاٗٚ ثؼ٤ذا ػٖ ٝاُذ٣ٚ ٝػٖ ئخٞرٚ ٝع٤شاٗٚ.رو٣ٞخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُطلَ ٝٓؼ٤ِٔٚ ٝث٤٘ٚ ٝث٤ -  

رؼ٤ِْ األؽلبٍ اٌُض٤ش ٖٓ اُو٤ْ اُ٘ج٤ِخ ٓضَ اُظذم ٝاإلخالص ٝاإل٣ضبس ٝاؽزشاّ خظٞط٤بد  -

 ٤ٌِٓٝبد ا٥خش٣ٖ.
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رِي ٢ٛ ثؼغ ٖٓ أٛذاف ٛزٙ أُشؽِخ اُز٢ رؼَٔ ًَ أُإعغبد اُزشث٣ٞخ ك٢ ع٤ٔغ اُذٍٝ 

٠ رؾو٤وٜب ُج٘بء أُٞاؽٖ اُظبُؼ ُ٘لغٚ ٝػبئِزٚ ٝٝؽ٘ٚ.ػِ  

************ 

 األساسياخ انتي تساعذ عهى تىميح شخصيح انطفم في مزحهح رياض األطفال.

ٓٔب ال شي ك٤ٚ إٔ ٛ٘بى اٌُض٤ش ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ رغبػذ ك٢ ر٤ٔ٘خ شخظ٤خ اُطلَ ك٢ ٓشؽِخ 

بٍ ٝإٔ أ١ هظٞس ك٢ ٛزٙ اُؼٞآَ عٞف رٌٕٞ ُٚ اٌُض٤ش ٖٓ ا٥صبس اُغِج٤خ ػ٠ِ س٣بع األؽل

اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثشٓزٜب ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ. ٝٛزٙ اُؼٞآَ رشرجؾ ثجؼؼٜب اسرجبؽب ٝص٤وب ُزشٌَ 

 ػبٓال كؼبال ٓإصشا أص٘بء ا٤ُّٞ اُذساع٢ ٣٘ؼٌظ ئ٣غبثب ػ٠ِ اُطلَ ك٢ ٓخزِق اُغٞاٗت

عض ٛزٙ اُؼٞآَ ك٢ اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ:ٝٗٞ  

 أوال: اإلدارج انجيذج

ك٢ رِؼت ئداسح س٣بع األؽلبٍ دٝسا ًج٤شا ك٢ ر٤ٜئخ األعٞاء أُ٘بعجخ ُألؽلبٍ خالٍ ٌٓٞصْٜ 

اُشٝػخ. ًٝض٤ش ٖٓ اُذساعبد رشذد ػ٠ِ إٔ االعزوشاس اإلداس١ أل١ ٓإعغخ رشث٣ٞخ ثٔضبثخ 

اُوبؽشح اُز٢ روٞد اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ٛزٙ أُإعغخ ُٖٝ رإر٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ صٔبسٛب 

أُشعٞح ئر ًبٗذ اإلداسح ؿ٤ش هبدسح ػ٠ِ رِج٤خ االؽز٤بعبد أُخزِلخ ُٔؼ٤ِٜٔب ٝٓٞظل٤ٜب 

ب ٖٓ ع٤ٔغ اُغٞاٗت. ٝروّٞ اإلداسح أُز٤ٔضح ثبٌُض٤ش ٖٓ أُٜبّ ٜٓ٘ب ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٝؽالثٜ

 ال اُؾظش:

ر٘ل٤ز ع٤ٔغ اُخطؾ أُوشسح خالٍ اُؼبّ اُذساع٢ ثذهخ ٝرلبٕ -  

اُزأ٤ًذ ٖٓ عالٓخ أُجب٢ٗ أُذسع٤خ ٝٓطبثوزٜب ُِششٝؽ ٝرٞكش ٝعبئَ األٖٓ ٝاُغالٓخ ك٤ٜب -  

االٛزٔبّ ُِطالة أُزأخش٣ٖ دساع٤ب ًٝزُي أطؾبة اإلػبهبد اُخبطخ ئػطبء أُض٣ذ ٖٓ -  

االٛزٔبّ ثبألؽلبٍ أُٞٛٞث٤ٖ س٣بػ٤ب أٝ ك٤٘ب ٝاُزٞاطَ ٓغ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ٓضَ األٗذ٣خ  -

 اُش٣بػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ُز٤ٔ٘خ ٛزٙ أُٞاٛت.

جَ اٌُل٤ِخ ثبُزظذ١ ُٜزٙ أُؼٞهبدئػذاد اُزوبس٣ش ػٖ ٓؼٞهبد اُؼَٔ ٝاُغ -  
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االٛزٔبّ ثبُٔؼِٔبد ٝرٞك٤ش ًَ عجَ اُشاؽخ اُز٢ رغبػذٖٛ ػ٠ِ أداء ٜٓبٜٖٓ ًَ عُٜٞخ  -

 ٣ٝغش ٓغ روذ٣ْ اُزوبس٣ش اُذٝس٣خ ُألداء اُٞظ٤ل٢ ٌَُ ٓؼِٔخ.

٤خ ٝاُزشك٤ٜ٤خ ثٔشبسًخ األؽلبٍ إلػلبء ر٘ظ٤ْ اٌُض٤ش ٖٓ اُلؼب٤ُبد اُل٤٘خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُش٣بػ -

عٞ ٖٓ أُشػ أص٘بء ا٤ُّٞ اُذساع٢ ٝرؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ ه٤ٔخ اُؼَٔ اُغٔبػ٢ ٝاُزؼبٕٝ ٓغ 

 أهشاْٜٗ.

اُزٞاطَ أُجبشش ٓغ أ٤ُٝبء األٓٞس إلؽالػْٜ أٝال ثأٍٝ ػٖ اُظشٝف اُزؼ٤ٔ٤ِخ ألؽلبُْٜ  -

عزلؾبُٚ.ؽز٠ ٣زْ ٓؼبُغخ أ١ هظٞس هجَ ا  

 ثاويا: انمعهمح انمؤههح

ٓ٘ز كغش اُزبس٣خ ٝك٢ ًَ صٓبٕ ٌٝٓبٕ كإ أُؼِْ ٛٞ ػظت اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٓؾشًٜب 

األعبع٢ ُٖٝ ٣زوذّ اُزؼ٤ِْ ك٢ أ١ دُٝخ ئال ئرا أدسى اُوبئٕٔٞ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ه٤ٔخ 

 ٝأ٤ٔٛخ ٝعٔٞ ٜٓ٘خ أُؼِْ.

ٝك٢ ٓشؽِخ س٣بع األؽلبٍ رِؼت أُؼِْ اُذٝس األًجش ك٢ ث٘بء شخظ٤خ اُطلَ ٝرو٣ْٞ عًِٞٚ 

ٝر٤ٔ٘خ ٓٞاٛجٚ ئر إٔ أُؼِٔخ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُؼٔش٣خ ُِطلَ ثٔضبثخ األّ. ٢ٌُٝ رإد١ أُؼِٔخ 

( " ئٕ رؾو٤ن 2017ٕٝ ) عبثش ٓؾٔٞد, ؽِجخ ٝآخش ٜٓٔزٜب كإ ػ٤ِٜب اٌُض٤ش ٖٓ اُٞاعجبد.

أٛذاف س٣بع األؽلبٍ ٣زٞهق رٔبٓب ػ٠ِ اخز٤بس ٓؼِٔخ س٣بع األؽلبٍ ألٜٗب أُلزبػ اُؾو٤و٢ 

 رزٞاكن ٓغُزشث٤خ ؽلَ ٓب هجَ أُذسعخ ٢ٛٝ أُغئُٞخ ػٖ رش٤ٌَ شخظ٤زٚ اُز٢ الثذ إ 

"أُغزٔغ ك٢ٜ اُوذٝح ٝأُضَ األػ٠ِ ُْٜ   

ػ٠ِ أُؼِٔخ اإلػذاد اُغ٤ذ ُِؾظخ ٝاٗزوبء أػزة األُلبظ ٝاالٛزٔبّ ثغ٤ٔغ األؽلبٍ دٕٝ  -

 ر٤٤ٔض ؽلَ ػٖ آخش ئال ك٢ أػ٤ن اُؾذٝد ؽز٠ ال رض٤ش اُـ٤شح ث٤ْٜ٘.

٣غت ػ٠ِ أُؼِٔخ االؽالع دائٔب ػ٠ِ أؽذس ؽشم اُزذس٣ظ ك٢ ٓشؽِخ س٣بع األؽلبٍ  -

دح ٖٓ ٛزٙ اُطشم٤ًٝل٤خ االعزلب  

ػ٠ِ أُؼِٔخ االؽالع ػ٠ِ أؽذس اُٞعبئَ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝاعزخذآٜب أص٘بء اُششػ -  
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أُظٜش اُغ٤ذ ُِٔؼِٔخ أؽذ أعبة اإله٘بع ُألؽلبٍ ُزا كؼ٠ِ ًَ ٓؼِٔخ اسرذاء أُالثظ  -

ٔشؽِخ ٤ٔ٣َ ثشذح ئ٠ُ اُزو٤ِذ.أُ٘بعجخ ُزٌٕٞ ٓضبال ٣ؾززٟ ثٚ ئر إ اُطلَ ك٢ ٛزٙ اُ  

٣غت ػ٠ِ أُؼِٔخ اؽزشاّ ٝهذ اُؾظخ ٝاُؾؼٞس ك٢ اُٞهذ أُؾذد دٕٝ رأخ٤ش ُزضجذ  -

 ُألؽلبٍ أ٤ٔٛخ ٝه٤ٔخ اُٞهذ

ٖٓ اُؼشٝس١ إٔ رزٔزغ ٓؼِٔخ س٣بع األؽلبٍ ثظلخ اُظجش ئر أٜٗب عزٞاعٚ اٌُض٤ش ٖٓ  -

شؽٜب األؽلبٍ ك٢ ٛزٙ اُغٖاألعئِخ اُز٢ ٣ط  

ًٔب ٣غت ػ٠ِ أُؼِٔخ هذس اإلٌٓبٕ روذ٣ْ اُغٞائض اُزوذ٣ش٣خ ُألؽلبٍ ُزؾل٤ضْٛ ػ٠ِ اُزوذّ  -

 ٝاإلثذاع

ػ٠ِ أُؼِٔخ رًش األٓضِخ اُؾغ٘خ ُألؽلبٍ ًغ٤شح األٗج٤بء ٝاُظبُؾ٤ٖ ٝاُؼِٔبء ٝأُلٌش٣ٖ  -

 ٝاألدثبء ٝاُ٘بثـ٤ٖ ٤ٌُٞٗٞا هذٝح ُْٜ ك٢ ًَ ؽشًبرْٜ ٝعٌ٘برْٜ.

 انمثىى انمىاسة. 

أُغبػذح ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ شخظ٤خ األؽلبٍ ٣ِؼت ٓج٠٘ س٣بع األؽلبٍ دٝسا ال ؿ٠٘ ػ٘ٚ ك٢ 

ٝرأ٤ِْٜٛ خِو٤ب ٝاعزٔبػ٤ب ئر الثذ إٔ ٣ؾز١ٞ أُج٠٘ ػ٠ِ اٌُض٤ش ٖٓ اُششٝؽ ُز٤ٜئخ األعٞاء 

آبّ األؽلبٍ ُٔٔبسعخ اُ٘شبؽبد ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ عُٜٞخ ٣ٝغش ٝدٕٝ أ١ أخطبس. ٖٝٓ ٛزٙ 

 اُششٝؽ.

ؽ اٌُٜشثبء ٝاُغٌي اُؾذ٣ذ٣خ ؽز٠ ال رغجت اُجؼذ ػٖ أٓبًٖ اُؼٞػبء ٝاألعٞام ٝخطٞ -

 أ١ أرٟ ُألؽلبٍ

تطىرانمىهج انم  

األدٝاد اُٜبٓخ العزوبٓخ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ أ١ ٓشؽِخ. ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ز٤ٔض ٣ؼزجش أُٜ٘ظ أؽذ 

أُٜ٘ظ ثؼذد ٖٓ اُظلبد ٤ٌُٕٞ ٓ٘بعجب ٌَُ ٓشؽِخ ػٔش٣خ. ٢ٌُٝ ٣زْ االعزلبدح ٖٓ ٓشؽِخ 

 س٣بع األؽلبٍ ك٢ ث٘بء شخظ٤خ اُطلَ كالثذ ٖٓ اُزو٤ذ ثجؼغ اُششٝؽ ٜٝٓ٘ب

٘بعوخ ٓغ االؽز٤بعبد أُطِٞثخ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُؼٔش٣خإٔ رٌٕٞ أُ٘بٛظ ٓز  -  
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٣غت إٔ ٣زْ رؾذ٣ش أُ٘بٛظ ػبٓب ثؼذ ػبّ ػ٠ِ إٔ ٣زْ رأ٤ُلٜب ٝٓشاعؼزٜب ٖٓ هجَ خجشاء  -

 ٝأًبد٤٤ٔ٣ٖ ٓشٜٞد ُْٜ ثبٌُلبءح ٝاُخجشح

 ،االعزلبدح ٖٓ خجشاد اُذٍٝ أُزوذٓخ ك٢ ٛزا أُغبٍ ٓضَ اُٞال٣بد أُزؾذح األ٤ٓش٤ًخ -

ٝا٤ُبثبٕ. ،ٝأُٔب٤ٗب ،ٝكشٗغب  

ذح اُطلَ أُغِْ ك٢ عٖ ص٣بدح عشػخ أُ٘بٛظ اُز٢ رزؼِن ثأٓٞس اُذ٣ٖ اإلعال٢ٓ ُزضج٤ذ ػو٤ -

ٓجٌشح ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ اُغ٤شح اُ٘ج٣ٞخ اُشش٣لخ ٜٓ٘غب ٓ٘لظال ٤ُزؼِْ ٖٓ خالُٜب اُطلَ اٌُض٤ش 

 ٖٓ أُٞاهق ٝاُوؼب٣ب اُز٢ ٝاعٜٜب اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأطؾبثٚ.

طلَ أًضش هبث٤ِخ ٣غت االٛزٔبّ ثٔ٘بٛظ اُِـبد األع٘ج٤خ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُ -

 الًزغبة أًضش ٖٓ ُـخ

**************** 

؟خالقيا واجتماعياأاألطفال  انزوضحكيف تىمي مزحهح   

اؽظبئ٤ب ٣وزشة ػذد األؽلبٍ ك٢ ًَ دٍٝ اُؼبُْ ٖٓ ٗؾٞ صِش عٌبٕ أ١ دُٝخ ٝال رٌٖٔ أ٤ٔٛخ 

ٌٖ أ٤ٔٛزٜب رأر٢ ٖٓ إٔ ؽلَ ا٤ُّٞ ٛٞ سعَ ٝهبئذ أُغزوجَ. ُٜزا ُٝ ،اُطلُٞخ ٖٓ اُؼذد اٌُج٤ش

كٖٔ اُٞاعت ػ٤ِ٘ب ر٤ٜٔذ اُطش٣ن أٓبٓٚ ٢ٌُ ٣غ٤ش ثخط٠ ٝاصوخ ٝصبثزخ ٗؾٞ ٛزا أُغزوجَ ك٢ 

ظَ ظشٝف اعزٔبػ٤خ ٝؽؼبس٣خ ٝاهزظبد٣خ رزطٞس ٣ٞٓب ثؼذ ٣ّٞ. ًٝٔب هِ٘ب كإ االٛزٔبّ 

ُو٤بط روذّ أ١ دُٝخ. ثبُطلُٞخ ثٔضبثخ أؽذ أُؼب٤٣ش اُٜبٓخ  

ٖٝٓ ٛزا أُ٘طِن كوذ سًضد ع٤ٔغ أُغزٔؼبد ػ٠ِ ػشٝسح ر٤ٔ٘خ األؽلبٍ أخاله٤ب 

ٝاعزٔبػ٤ب ٓ٘ز ٓشؽِخ اُشٝػخ ثبػزجبس إٔ ٛزٙ أُشؽِخ ٢ٛ األْٛ ك٢ ر٣ٌٖٞ شخظ٤زْٜ ألٕ 

بُؾ ػ٠ِ ر٣ٌٞ٘ٚ اُطلَ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ اعزؼذاد ربّ ُِزأصش ثبُٔغزٔغ أُؾ٤ؾ ثٚ ٓب ٣زشى األصش اُج

 اُ٘لغ٢ ٝاُؼظج٢ ٝاُغغذ١. 

ٝرٌٖٔ أ٤ٔٛخ ٓشؽِخ س٣بع األؽلبٍ ك٢ إٔ اُطلَ ٣ٌزغت خالُٜب اُو٤ْ األخاله٤خ ٝٛٞ ٓب 

٣ؼ٢٘ ٓب ٣وجِٚ أُغزٔغ ًبُظذم ٝاألٓبٗخ ٝاُزؼبَٓ ثِطق ٓغ اُٞاُذ٣ٖ ٝٓغ ا٥خش٣ٖ ٝٓب 

كإ اُطلَ ٝك٢ أٍٝ كشام ؽو٤و٢ ُٚ ُٞاُذ٣ٚ ٣شكؼٚ أُغزٔغ ًبٌُزة ٝاُخ٤بٗخ ٝاُغشهخ. ُٜزا 
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٣جذأ أ٠ُٝ خطٞارٚ ُز٣ٌٖٞ شخظ٤زٚ اُز٢ عزشاكوٚ ؽ٤ِخ ػٔشٙ ٣ٝزْ ر٣ٌٖٞ ٛزٙ اُشخظ٤خ 

ٝرٜز٣جٜب ٖٓ خالٍ اُو٤ْ ٝأُضَ اُؼ٤ِب اُز٢ ٣غزٔذٛب ٖٓ ٓؼِٔبرٚ ٖٝٓ خالٍ رلبػِٚ ٓغ 

بثٜب ٖٓ خالٍ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ا٥خش٣ٖ ألٕ اُو٤ْ األخاله٤خ ٤ُغذ طلبد ٝساص٤خ ٝئٗٔب ٣زْ اًزغ

 ُِلشد. 

ووستطيع أن وىجز أهميح هذي انمزحهح في تىميح األطفال أخالقيا واجتماعيا في انىقاط 

 انتانيح:

رؼذ ٛزٙ أُشؽِخ ثٔضبثخ أكؼَ رأ٤َٛ ُألؽلبٍ ُالُزؾبم ثبُٔذسعخ االثزذائ٤خ ؽز٠ ال ٣ظبة  -

َٓ ٓغ ا٥خش٣ٖ ألٍٝ ٓشح ك٢ عٖ اُغبدعخ ُزا كإ اُشٝػخ رإَٛ اُطلَ ثبُظذٓخ ػ٘ذ اُزؼب

اُطلَ ٖٓ عٖ اُضبُضخ أٝ اُشاثؼخ ُلشام ٝاُذ٣ٚ ُٔذح عذ عبػبد ٤ٓٞ٣ب ُِزؼبَٓ أُجبشش ٓغ 

.ٝؽبسط اُشٝػخ ثَ ٝأُغزٔغ ًٌَ ًغبئن اُؾبكِخ ،أُؼِٔبد ٝٓغ أهشاٗٚ  

لَ اُلشطخ اٌُبِٓخ ُٔٔبسعخ ٓخزِق اُ٘شبؽبد ثٌَ أس٣ؾ٤خ ٓب ٣ؼط٤ٚ رٔ٘ؼ اُشٝػخ اُط -

اُلشطخ ُز٤ٔ٘خ ٝاًزشبف هذسارٚ ٝاًزغبة اٌُض٤ش ٖٓ اُخجشاد اُغذ٣ذح ٖٓ خالٍ أُٞاهق 

 ا٤ٓٞ٤ُخ أُز٘ٞػخ اُز٢ ٣زؼشع ُٜب.

ْ اُز٢ ٣زؼِٜٔب ؽلَ ه٤ْ ٗج٤ِخ ٝعب٤ٓخ ٢ٛٝ ٖٓ أْٛ اُو٤ٝاُزؼؾ٤خ ٝاإل٣ضبس ه٤ْ اُزؼبٕٝ  -

.اُشٝػخ ٖٓ خالٍ اُزؼبَٓ ٓغ أهشاٗٚ ٝاُؼَٔ ثشٝػ اُلش٣ن اُٞاؽذ  

اُؾظٖ اُؾظ٤ٖ أل١ كشد ٝٛ٘ب ٣ظٜش ٝثٞػٞػ دٝس اُزؼب٤ُْ اُذ٤٘٣خ ٝاالُزضاّ ثٜب ٢ٛ  -

ٓشؽِخ اُشٝػخ ك٢ رِو٤ٖ األؽلبٍ ٛزٙ اُزؼب٤ُْ ٝكٞائذٛب ٝاألػشاس اُ٘بعٔخ ػٖ ػذّ اُزٔغي 

 ثٜب. 

رغبػذ ٓشؽِخ اُشٝػخ اُطلَ ػ٠ِ االثذاع ٝاالثزٌبس ٝاُزغش٣ت دٕٝ ئعجبس ٖٓ أُؼِٔخ ٓب  -

هذسارٚ. ٣ؼط٢ اُطلَ أُض٣ذ ٖٓ اُضوخ ث٘لغٚ ٝك٢  

٣زؼِْ اُطلَ خالٍ ٛزٙ أُشؽِخ اٗزوبء اُغ٤َٔ ٖٓ اُوٍٞ ٝاُلؼَ ٝاُجؼذ ػٖ ًَ ٓب ٛٞ كبؽش  -

ٝثز١ء ًٔب ٣زؼِْ ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ثشكن ٤ُٖٝ ٓغ ًَ ششائؼ أُغزٔغ ًبُغ٤شإ ٝاُلوشاء 

س٣بع األؽلبٍ ك٢ "رغؼ٠  (.2017)دمحم ع٤َٔ ٛبش٢ٔ, ع٤ِٔخ ٝآخشٕٝ  ٝأُؾزبع٤ٖ ئُخ.
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أُوبّ األٍٝ ئ٠ُ رط٣ٞش شخظ٤خ اُطلَ ٝٓ٘ؾٚ اُوذسح ػ٠ِ اُزؼج٤ش ثطش٣وخ ٓؾججخ ػٖ أكٌبسٙ 

"ٝٓشبػشٙ ٝاُزٞاطَ ٓغ أهشاٗٚ ٝٓغ أُؾ٤ط٤ٖ ثٚ داخَ ٝخبسط اُشٝػخ  

ٝاُشعْ ٝعٔبٍ اُطج٤ؼخ ٝٛٞ ٓب ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ رظشكبرٚ  ٝاُـ٘بء ٣ززٝم اُطلَ أُٞع٤و٠ -

  ػبّ.ٝػ٠ِ ٗٔٞ اُؼوَ ثشٌَ  غبػذ ًض٤شا ػ٠ِ رٜز٣ت اُ٘لٞطرٝعًِٞٚ ئر إٔ ٛزٙ اُلٕ٘ٞ 

************ 

أهم الطرق التي يستوعب من خاللها الطفل للقيم األخالقية واالجتماعية في مرحلة رياض 
 األطفال:

 
 أوال: القدوة والنماذج الحسنة

ٌلعب النموذج الصالح دورا كبٌرا فً ترسٌخ المٌم األخاللٌة عند األطفال. وٌعد الوالدان 
والمعلمات منبع المٌم لدٌهم فً هذه الفترة. وحذرت الكثٌر من الدراسات من أن السلون 

العدوانً على سبٌل المثال الذي ٌمارسه أحد الوالدٌن فً المنزل ٌنعكس سلبا على 
تصرفات الطفل مع ألرانه فٌصبح طفال عدوانٌا والعكس صحٌح تماما إذ أن الطفل 

المتسامح الرزٌن المتعامل برفك مع ألرانه إنما استمد هذه الصفات من والدٌه من خالل 
تعاملهم المباشر مع بعضهم البعض أو مع المجتمع المحٌط بالعائلة. وهنا البد أن تركز 
الدراسة فً مرحلة رٌاض األطفال على إعطاء الكثٌر من النماذج الحسنة لٌكون لدوة 

الطفل األنبٌاء علٌهم الصلوات والسالم والصحابة رضوان  هلل علٌهم والعلماء والمفكرٌن 
 وكل من خدموا البشرٌة بدال من أن ٌصبح المدوة المطرب الفالنً أو المهرج الفالنً.

 ثانيا: التقليد
ٌلعب التملٌد دورا مؤثرا فً اكتساب األطفال للكثٌر من المٌم األخاللٌة واالجتماعٌة. وٌبدأ 

األطفال تملٌد اآلخرٌن فً سن مبكرة للغاٌة بداٌة من المنزل كتملٌد طرٌمة المشً، 
والجلوس، والنوم، والكالم، والصالة والترحٌب باآلخرٌن. وعندما ٌنتمل الطفل إلى 

الروضة ٌبدأ مباشرة فً المٌل إلى تملٌد المعلمٌن فً كل حركاتهم وسكناتهم. وهنا ٌتوجب 
على المربٌٌن تحسس مواضع ألدامهم عند أي تصرف كطرٌمة الكالم، أو اللبس، أو 

المشً، أو الركض حتى ال ٌنتهز أي طفل أي تصرف غٌر ممبول وٌموم بتملٌده إلضحان 
 ألرانه وحتى ال ٌصٌر هذا الفعل مالزما له فً تعامله مع اآلخرٌن.

 ثالثا: مبدأ الثواب والعقاب
هذا المبدأ بمثابة إحدى الوسائل لتثبٌت المٌم النبٌلة والبعد عن الرزٌلة. وٌستخدم المعلمون 
وأولٌاء األمور مبدأ الثواب بمنح الطفل الهداٌا العٌنٌة والتمدٌرٌة عند فعل كل ما هو جمٌل 
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كالصدق واإلٌثار ومد ٌد العون للمحتاجٌن وفً الممابل ٌتم مبدأ العماب عند تصرف الطفل 
بطرٌمة مشٌنة كاالعتداء على اآلخرٌن. وهنا ٌجب أن ٌكون هنان نوع من االعتدال فً 
الثواب والعماب حتى ال ٌتحول العطاء للطفل إلى غاٌة ٌسعى إلٌها دون إدراكه لمٌمة 

السلون النبٌل وفوائده على المجتمع ككل وحتى ال ٌعتاد الطفل على العماب دون االهتمام 
 بالبعد عن كل ما هو مشٌن.

*********** 
 أهم القيم التي يجب غرسها في األطفال في مرحلة رياض األطفال.

هنان الكثٌر من المٌم التً ٌجب على إدارات الروضة والمعلمات العمل بكل اجتهاد لغرسها 

فً نفوس األطفال لتهذٌب نفوسهم وتموٌم سلوكهم وحتى ال ٌصبح الطفل عرضة للتنمر 

الرفماء. وعلى الرغم من صعوبة تلمٌن المٌم للطفل وإنما ٌأتً تعلمها وٌصبح منبوذا بابتعاد 

من خالل المشاهدة الفعلٌة والتطبٌك العملً من لبل المعلمٌن واآلباء إال أنه ٌمكن للروضة 

أن ترسخ هذه المٌم لألطفال بتوضٌح فوائدها ومنافعها والتحذٌر من أخطار االبتعاد عنها. 

 ومن هذه المٌم:

لرأفة والتسامح والتً من خاللها ٌستحوذ الطفل على للوب ألرانهلٌمة ا -  

لٌمة التعاون والتً من خاللها ٌتعلم الطفل لٌمة العمل الجماعً والفوائد الكبٌرة التً  -

 تعود على الجمٌع إذا عملوا بروح الفرٌك الواحد

وب منبوذ دائما لٌمة الصدق والتً ال ٌستطٌع أي إنسان أن ٌحٌا بدونها ألن الشخص الكذ -

 من اآلخرٌن

لٌمة العمل بإخالص والتً من خاللها تمدمت الدول والمجتمعات وتبوأ األفراد أعلى  -

 المناصب

والعمل بها واالبتعاد عن كل ما ٌغضب  هلل فً المول أو الفعل. لٌمة التمسن بتعالٌم الدٌن -  

رفع من شأن اإلنسان. لال لٌمة الشغف بالتعلم والحصول على المعارف المختلفة والتً ت -

ُ الهِذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات   هلل تعالى فً كتابه العزٌز "  "ٌَْرفَعِ َّللاه  

لٌمة الصدالة والتً من خاللها ٌتعلم الطفل كٌف ٌختار الصدٌك الصالح وٌبتعد عن رفماء  -

 السوء
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ن الطفل أن أغلى ما ٌمتلكه هو الولت فٌحسن استثماره بما لٌمة احترام الولت ومنها ٌدر -

.ٌعود بالنفع علٌه  

لٌمة حب الوطن والعمل من أجله والدفاع عنه ضد أخطار -  

لٌمة النظافة والتً ٌدرن من خاللها الطفل كٌفٌة الحفاظ على صحته وعلى صحة  -

بس وأماكن التعلم واللعب اآلخرٌن كما ٌدرن من خاللها أهمٌة نظافة المأكل والمشرب والمل

 والبٌت إلخ.

************ 

.رياض األطفالمزحهح تىميح انمهارج انهغىيح نألطفال في   

أصجزذ ٓؼظْ اُذساعبد إٔ ٓشؽِخ س٣بع األؽلبٍ ٖٓ أعشع ٓشاؽَ اُ٘ٔٞ اُِـ١ٞ ػ٘ذ 

ؽز٠ عٖ اُغبدعخ ئ٠ُ ٓب ٣وبسة األُل٤ٖ  األؽلبٍ ئر رظَ ؽظ٤ِخ أٌُِبد اُز٢ ٣٘طوٜب اُطلَ

ٝخٔغٔبئخ ًِٔخ ؽ٤ش ٤ٔ٣َ ئ٠ُ اُٞػٞػ ٣ٝجذأ ك٢ اُزؼج٤ش ػٖ ٗلغٚ ثغَٔ ٝاػؾخ ٓل٤ذح 

ٝٓشرجخ. ٝٛ٘ب ٣غت ػ٠ِ ٓؼِٔبد اُشٝػخ كْٜ خظبئض اُ٘ٔٞ اُِـ١ٞ خبطخ ٓب ٣زؼِن 

٤ٔخ ٛزٙ أُٜبساد.ثبُوشاءح ٝاٌُزبثخ ٝاالعزٔبع ٝأُؾبدصخ إلػذاد اُج٤ئخ أُ٘بعجخ ُزط٣ٞش ٝر٘  

ئٕ األؽلبٍ ك٢ أ١ ٓشؽِخ رؼ٤ٔ٤ِخ ٓجٌشح ٣خؼؼٕٞ ُٔشاؽَ ٓخزِلخ ٖٓ اُ٘ٔٞ اُِـ١ٞ، ٝٛزٙ 

 ،ٝاُوشاءح ،ٝاالعزٔبع ،اُزؾذسأُشاؽَ رؼزجش ٓظٜشاً أعبع٤بً ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝخظٞطبً ُٜٔبساد 

ٛزٙ ك٢ ؽلبٍ األٝاٌُزبثخ. ٖٓ ٛ٘ب ٣غت ػ٠ِ أُؼِٔبد إٔ ٣لٜٖٔ ؽج٤ؼخ ػ٤ِٔخ ٗٔٞ اُِـخ ػ٘ذ 

.ُٔشؽِخا  

٣ٝالؽع إ ٛ٘بى كشٝهب ٝاػؾخ ث٤ٖ اُج٤ٖ٘ ٝاُج٘بد ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ئر رز٤ٔض اُج٘بد ثبُوذسح 

أًضش ٖٓ اُج٤ٖ٘ ئال إٔ اُج٤ٖ٘ ٣زلٞهٕٞ ك٢ ٤ًٔخ أُظطِؾبد اُِـ٣ٞخ ٝٓؼشكخ  ػ٠ِ اُزؼج٤ش

 ٓؼب٢ٗ اٌُض٤ش ٖٓ أٌُِبد.

٢ٌُٝ ٣زْ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُِـ٣ٞخ ػ٘ذ األؽلبٍ ثطش٣وخ طؾ٤ؾخ كإ ػ٠ِ أُؼِٔخ اٌُض٤ش ٖٓ 

 أُٜبّ ٝاُٞاعجبد اُز٢ ٣غت ػ٤ِٜب اُو٤بّ ثٜب ٜٓ٘ب
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رؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ االعزٔبع اُغ٤ذ ٝػ٠ِ ٗطن أُلشداد اُِـ٣ٞخ ثطش٣وخ ٝاػؾخ ٝع٤ِٔخ  -

 ٝاعزخذآٜب ك٢ ًض٤ش ٖٓ اُغَٔ اُز٢ رزؼِن ثؾ٤بح اُطلَ ا٤ٓٞ٤ُخ ؽز٠ رضجذ أٌُِبد ك٢ رٛ٘ٚ.

ٜب اُطلَ ك٢ رؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ عشد األؽذاس ثطش٣وخ ع٤ِٔخ ٖٓ خالٍ اُوظض اُز٢ ٣ؼ٤ش -

 ٓغزٔؼٚ أٝ ٖٓ خالٍ اُوشاءح اُخبسع٤خ

ػ٠ِ اُزؼج٤ش شل٤ٜب ػٖ أ١ ٓٞػٞع ٣شؿت ك٢ اُؾذ٣ش ػ٘ٚ أٝ ػٖ ؽذس  طلَرذس٣ت اُ -

.ثبسص ػ٠ِ اُغبؽخ أٝ ػٖ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ؽذس ُٚ خبسط أٝ داخَ اُذٝاّ أُذسع٢  

ٓشبسًخ األؽلبٍ ك٢ ؽٞاساد عٔبػ٤خ ٝػَٔ ؽِوبد ٗوبش٤خ ؽٍٞ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ ٤ُذ٢ُ ًَ  -

.ؽلَ ثذُٞٙ ٣ٝؼط٢ سأ٣ٚ ثٌَ ؽش٣خ ٝدٕٝ ه٤ٞد  

رؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ االعزٔبع ئ٠ُ اُ٘طن اُغ٤ِْ ُِٔلشداد اُِـ٣ٞخ اُظؼجخ ٝرُي ٖٓ خالٍ  -

.اعزخذاّ األدٝاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾذ٣ضخ  

ر٤ٜئخ األؽلبٍ ُؼ٤ِٔخ اُوشاء ٝاٌُزبثخ ٝاُز٢ رؾزبط ئ٠ُ اعزؼذاداد ٓؼ٤٘خ ُؼٔبٕ اُ٘غبػ ك٢  -

٠ُ آخش الخزالف اُوذساد ٝأُٜبساد. ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ٝاُز٢ رخزِق ٖٓ ؽلَ ئ  

وهىاك تعضا مه انىصائح وانىصايا نهمعهماخ نتسهيم عمهيح انقزاء وانكتاتح في هذي 

 انمزحهح

ءح ٝاٌُزبثخ ػ٘ذ اُطلَ ٓشؽِخ ٓٔزؼخ ٤ُٝغذ صوال ػ٠ِ ٗلغٚ ٓغ اُزشغ٤غ اػزجبس ٓشؽِخ اُوشا -

اُذائْ أص٘بء اُوشاءح ٝاٌُزبثخ ٝرظؾ٤ؼ األخطبء ثطش٣وخ ال رغجت اُؾشط ُِطلَ ػ٘ذ ٗطن أٝ 

 ًزبثخ أ١ ًِٔخ ثطش٣وخ خبؽئخ.

ٚ أُض٣ذ ٖٓ أُلشداد رؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ هشاءح اُوظخ اُز٢ هبٓذ أُؼِٔخ ثغشدٛب إلًغبث -

 ٝاُضوخ ثبُ٘لظ

اإلعبثخ ػٖ أ١ عإاٍ ٣طشؽٚ اُطلَ خالٍ اُوشاءح ألٕ اإلعبثخ ػ٠ِ ٓضَ ٛزٙ األعئِخ ر٢ٔ٘  -

 أُؼشكخ ٝرضٝدْٛ ثبٌُض٤ش ٖٓ أُؼِٞٓبد ػٖ اُؼبُْ خبسط أعٞاس اُشٝػخ.

ؽز٠ ال ٣ظبة ثبُزؼت ٝاإلعٜبد ػذّ ئسٛبم اُطلَ ثبُوشاءح ُلزشح ؽ٣ِٞخ -  
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رشغ٤غ األؽلبٍ األًضش ر٤ٔضا ػ٠ِ اُوشاءح ثظٞد ػبٍ أٓبّ ثبه٢ األؽلبٍ ُخِن عٞ ٖٓ  -

 أُ٘بكغخ اُؾ٤ٔذح

االٛزٔبّ ثزؼذ٣َ اُٞػؼ٤بد اُخبؽئخ ُجؼغ األؽلبٍ ك٢ ؽش٣وخ اعزخذاّ اُوِْ ئر إٔ ئٛٔبٍ  -

ؾ اُخطٞسحٛزٙ اُ٘وطخ أٓش ثبُ  

*********** 

 تىميح مهارج اكتساب انهغاخ األجىثيح في مزحهح رياض األطفال

أطجؼ رؼِْ اُِـبد األع٘ج٤خ ٝخبطخ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ٝاهؼب ٓلشٝػب ك٢ ٓ٘طوز٘ب اُؼشث٤خ 

اُغ٤بعخ ٝاالهزظبد خالٍ اُؼوٞد اُضالصخ األخ٤شح ثؼذ إٔ أػؾذ ُـخ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾذ٣ضخ ٝ

ال ٣ٌٖٔ االعزـ٘بء ػ٘ٚ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أ١ ٝظ٤لخ ٓشٓٞهخ. ُزا كٖٔ األ٤ٔٛخ  ٝششؽبٝاإلػالّ 

 اًزغبة األؽلبٍ ُِـبد األع٘ج٤خ ك٢ ٓشؽِخ ك٢ س٣بع األؽلبٍ.

ؽلبٍ؟ ٝٛ٘ب ٣جشص اُزغبؤٍ ػٖ عذٟٝ رؼِْ األؽلبٍ ُِـخ األع٘ج٤خ ك٢ ٓشؽِخ س٣بع األ

 ٝاإلعبثخ رؾَٔ اٌُض٤ش ٖٓ اُلٞائذ ٜٓ٘ب

رؼِْ اُِـخ األع٘ج٤خ ٣ٞعغ أُذاسى ُألؽلبٍ ٣ٝض٣ذ ٖٓ االعز٤ؼبة ُذ٣ْٜ ثذسعخ ًج٤شح -  

اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد عذ٣ذح رغؼَ اُطلَ هبدسا ػ٠ِ اعز٤ؼبة أُٞاد اُؼ٤ِٔخ -  

اد اُل٤ِٔ٤خ اُ٘بؽوخًٝزُي كْٜ أُٞ  

رو٣ٞخ اُزاًشح ػٖ ؽش٣ن اعزشعبع أ١ ٓؼِٞٓخ أٝ ًِٔخ ػ٘ذ اُؾبعخ ئ٤ُٜب -  

ٓ٘ؼ اُطلَ اُلشطخ ٓغزوجال ُالُزؾبم ثاؽذٟ ٓذاسط اُِـبد أٝ اُغلش ُِخبسط العزٌٔبٍ  -

 دساعزٚ اُغبٓؼ٤خ

اُضوخ ثبُ٘لظ ػ٘ذ اُزؾذس ٓغ األؽلبٍ األعبٗت ػ٘ذ االُزوبء ثْٜ ك٢ أ١ ٓ٘ؼ اُطلَ ٓض٣ذا ٖٓ  -

 ٌٓبٕ ػبّ ٓضَ أُطبساد، أٝ اُل٘بدم، أٝ األعٞام، أٝ اُؾذائن ٝأُز٘ضٛبد

 وسائم مساعذج األطفال في انزوضح عهى اكتساب انهغاخ األجىثيح
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األع٘ج٤خ ػٖ ؽش٣ن اُزؼِْ ثبُِؼت ٝٓٔبسعخ األٗشطخ  رش٤ًض أُؼِٔخ ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُِـخ -

اُزشك٤ٜ٤خ أُخزِلخ ثٔشبسًخ األؽلبٍ ثؼ٤ذا ػٖ اُطشم اُوذ٣ٔخ اُز٢ ٣ؼزش٣ٜب اٌُض٤ش ٖٓ 

 اُظؼٞثبد ٝاُز٢ أصجزذ كشِٜب ك٢ ًض٤ش ٖٓ األؽ٤بٕ.

٤وبد ُزؼ٤ِْ اُِـبد اعزخذاّ اُٞعبئَ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾذ٣ضخ ٝاُز٢ رؾ١ٞ اٌُض٤ش ٖٓ اُزطج -

األع٘ج٤خ ٓضَ ٓٞاهغ اُزشعٔخ ًٝزُي ػٖ ؽش٣ن األُؼبة اإل٤ٌُزش٤ٗٝخ اُز٢ ٣زؼِْ ٖٓ خالُٜب 

اُطلَ اٌُض٤ش ٖٓ أعبع٤بد اُِـخ األع٘ج٤خ ٓضَ ؽش٣وخ ًزبثزٜب ٝٗطن ؽشٝكٜب ئػبكخ ئ٠ُ رؼِْ 

 اٌُض٤ش ٖٓ أُظطِؾبد اُؼشٝس٣خ ُالعزخذاّ ا٢ٓٞ٤ُ.

اعزخذاّ أُؼِٔخ ُِظٞس أُِلزخ ُالٗزجبٙ ٓضَ طٞس اُؾ٤ٞاٗبد أص٘بء ششػ أ١ ًِٔخ  ػشٝسح -

ًٝزُي رؼ٣ٞذ األؽلبٍ ػ٠ِ االعزٔبع ئ٠ُ األؿب٢ٗ األع٘ج٤خ  رزؼِن ثؼبُْ اُؾ٤ٞإ أع٘ج٤خ

 الًزغبة أُض٣ذ ٖٓ أٌُِبد ٝر٤ٔ٘خ ٜٓبسح االعزٔبع ٝاُلْٜ.

ػخ ٣ؼذ ػبٓال ٛبٓب الًزغبة اُطلَ ُِـخ األع٘ج٤خ ٌُ٘ٚ ك٢ اُٞهذ رارٚ ال ئٕ عٜٞد ٓؼِٔخ اُشٝ

٣ـ٢٘ ٓطِوب ػٖ دٝس اُٞاُذ٣ٖ ئر ٣غت ػ٠ِ أ٤ُٝبء األٓٞس اُزٞاطَ دائٔب ٓغ أُؼِٔخ ُٔؼشكخ 

ٗوبؽ اُؼؼق ُذٟ األث٘بء ٝٓؾبُٝخ ٓؼبُغخ ٛزا اُؼؼق ػٖ ؽش٣ن ٓٔبسعخ اُِـخ األع٘ج٤خ 

ٛذح اُطلَ ُألكالّ األع٘ج٤خ ٝئ٠ُ ثشآظ رؼ٤ِْ اُِـبد األع٘ج٤خ ك٢ أُ٘ضٍ هذس اإلٌٓبٕ ٝٓشب

 ُِظـبس ٝاُز٢ أطجؾذ ٓزبؽخ ػ٠ِ ع٤ٔغ األعٜضح اإل٤ٌُزش٤ٗٝخ اُؾذ٣ضخ.

********* 

مرحلة رياض األطفال للمجتمع ككل التنشئة السليمة لألطفال في أهمية  

كما ذكرنا فإن لهذه المرحلة فوائد ال تحصى لألطفال ولمستمبلهم إال أن الفوائد تتعدى ذلن 

لتنعكس على المجتمع ككل ألن المٌم األخاللٌة والسلون المنضبط ألي فرد ٌؤثر فً كل 

ائح المجتمع. ولذلن فٌمكننا أن نذكر عددا من الفوائد التً تعود على المجتمع للتربٌة شر

 السلٌمة لألطفال فً هذه المرحلة 

تساعد هذه المرحلة بشكل كبٌر على تأسٌس أطفال لادرٌن على تحمل المسؤولٌة ألنها  -

تلبً احتٌاجات الطفل اجتماعٌا ما ٌؤهله للتعامل بطرٌمة سلٌمة فً مختلف الموالف التً 

 ٌواجهها مستمبال أي أنها تساعد على تنشئة أطفال أسوٌاء.
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بالنفع على مٌزانٌة أي دولة وٌخفض  االهتمام بصحة األطفال فً هذه المرحلة ٌعود -

( "تعد فترة الوجبة 7105)دمحم جمٌل هاشمً, جمٌلة وآخرون  التكالٌف المخصصة للعالج.

الغذائٌة من الفترات المهمة فً البرنامج الٌومً لطفل الروضة، والتً ٌكتسب خاللها 

 علىلرب عن الكثٌر من الخبرات واآلداب االجتماعٌة والسلوکٌة، إضافة إلى التعرف 

"للطفل صحٌا العادات الغذائٌة والصحٌة الضرورٌة للنمو السلٌم  

تخفٌض نسبة الجرٌمة إذ أن الكثٌر من األبحاث األمنٌة المتعلمة بارتكاب الجرائم  -

وأنواعها أثبتت أن األطفال الذٌن تلموا تعلٌما جٌدا وانتظموا فً الدراسة فً هذه المرحلة 

السلون أو ممارسة أي سلون مشٌن كالسرلة وتعاطً ألل عرضة لالنحراف فً 

 المخدرات.

******* 

 النتائج والتوصيات

لد ٌعتمد الكثٌر من الناس أن مرحلة رٌاض األطفال ما هً إال فترة زمنٌة معٌنة لد تمتد 

لعامٌن أو ثالثة ٌمارس خاللها الطفل اللهو واللعب فمط، إال أن الحمٌمة غٌر ذلن تماما ألنها 

لة التً ٌتم خاللها غرس المٌم واالخاللٌات فً نفوس أطفالنا كما أنها المرحلة التً المرح

والعلوم االجتماعٌة  ،واللغات ،تهٌئهم للتفوق فً بالً العلوم األخرى كالرٌاضٌات

واإلنسانٌة. لذا فإن التعالٌم الدٌنٌة دائما ما تحث الوالدٌن والمعلمٌن وكل مسؤول على 

طفال فً هذه المرحلة التً ٌكونون فٌها على اتم االستعداد لتعلم كل ضرورة االعتناء باأل

 المٌم النبٌلة والبعد عن الرزٌلة.

وهنا نضع عددا من التوصيات أمام القائمين على العملية التعليمية وعلى شؤون األطفال 

 حتى يتم االستفادة القصوى من هذه المرحلة.

جمٌع دول العالم مرحلة إلزامٌة إذ نالحظ أن البد أن تصبح مرحلة رٌاض األطفال فً  -

الكثٌر من األطفال ٌلتحمون بالصف األول االبتدائً دون االلتحاق بهذه المرحلة. وهذا 

ٌستدعً تدخال دولٌا على أعلى المستوٌات من المنظمات المعنٌة بشؤون التربٌة مثل 

 منظمة الٌونسكو

ٌا سلٌما أثناء دراستها فً الكلٌة وذلن ضرورة إعداد معلمة رٌاض األطفال إعدادا مهن -

المناسبة  تدرٌسالسالٌب وطرق األ أحدث التً تحتوي علىللممررات عن طرٌك دراستها 
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فً هذه المرحلة مع المٌام بالزٌارات المٌدانٌة الكتساب المزٌد من الخبرات لبل  لألطفال

 التعامل الفعلً مع األطفال.

ضرورة عمد الكثٌر من الندوات والمؤتمرات ٌحاضر فٌها علماء التربٌة واألكادٌمٌون  -

المشهود لهم بالكفاءة ورجال الدٌن المعتدلٌن بحضور المائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة فً هذه 

أوال بأول على أحدث طرق التربٌة وعلى كٌفٌة تنمٌة األطفال خلمٌا  مالمرحلة إلطالعه

لغوٌا بطرق سهلة ودون تعمٌد.واجتماعٌا و  

المتابعة المتواصلة من الموجهٌن والمشرفٌن والمٌام بالزٌارات الدورٌة لالطالع وجها  -

لوجه على أداء المعلمات داخل مبنى الروضة وتعدٌل أي سلون لد ٌنعكس سلبا على 

 األطفال.

ال من التعامل مع تزٌد مبانً رٌاض األطفال بأحدث الوسائل التكنولوجٌة لتمكٌن األطف -

هذه الوسائل للتثمٌف الذاتً والبحث عن المعلومات وزٌادة الحصٌلة اللغوٌة والتعرف على 

 ثمافات اآلخرٌن.

البد أن ٌساٌر منهج رٌاض األطفال التطورات التً شهدها العالم خالل العمود األخٌرة  -

.على أن ٌكون للجانب الدٌنً واألخاللً نصٌب كبٌر من هذه المناهج  

اإلعالم مرالبة ما تبثه المنوات الفضائٌة المخصصة لألطفال حتى تكون  اتعلى وزار -

المواد المعروضة متوافمة مع المٌم األخاللٌة واالجتماعٌة التً ٌتحصل علٌها الطالب فً 

هنادي & أحمد ,  دمحم،)مرحلة الروضة ألن المنوات الفضائٌة لد تفسد ما تصلحه التربٌة. 

على الرغم من أن المنوات الفضائٌة تلعب دور إٌجابٌا فً تنمٌة ثمافة الطفل ("7100هنادي 

تخرٌب  جهل علىو عن أمن خالل برامجها التوعوٌة إال أن بعضها ٌعمل عن عمد 

"مجتمعنا العربً ولٌم ثمافة دٌننا ومع شخصٌة الطفل من خالل البرامج التً تتعارض مع    
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