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لتنمية بعض مفاهيم  لتخيل الموجهاقائم على استراتيجية  برنامج

 فى ضوء حقوقه التربية األخالقية لدى طفل الروضة
 

 اعداد:
أ.م.د/ مرفت سيد مدني شاذلي

)*( 

 

 :مقدمــة
 هاتعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة اإلنسان حيث تتشكل في

بية حساسية هذه المرحلة، ولذلك المختصون بعلم التروقد أدرك شخصية الفرد،

أصبحت رعاية الطفولة من األولويات التي يضعها علماء التربية في بؤرة 

ختلف أشكالها هي عناصر بماالهتمام، ولما كانت أنماط التربية والرعاية 

كان البد من مراعاة هذه الجوانب من خالل منح فأساسية في تكوين الفرد، 

 األطفال حقهم في التربية.

ن االهتمام والتركيز على التربية األخالقية في من أعظم الغايات التي من إ

الضروري أن تسعى جميع المؤسسات التربوية في المجتمع على تحقيقها في 

العصر الحالي حتى تستطيع مواجهة المشكالت التي يتعرض لها المجتمع 

ً باالنحراف عن قواعد السلوك  الحديث من تراجع أخالقي بات واضحا

 المقبول.األخالقى 

األخالقي يعد بمثابة الركيزة األساسية التي يقوم عليها أي نشاط فالسلوك 

تقاد اإلنسان فإنساني، فهو القوة التي تنظم الحياة االجتماعية من كل جوانبها، فا

فى المجتمع مع  للسلوك األخالقي الطيب ينعكس بصورة سلبية على تعامالته

(، )دمحم السيد طراد، 652، 6002م ناصر، . )إبراهياآلخرين من حوله

6022 ،285.) 

لذلك فالبد وأن تكون التربية األخالقية من أولويات التربية لدى الدول على 

تبقي األمم، إنما األمم اختالف أديانها وثقافاتها للحفاظ على هويتها، فاألخالق 

زول األمم، األخالق ما بقيت فإن ُهم ذهبت أخالقهم ذهبوا، فبدون األخالق ت

من األمم ال تعني بالتربية األخالقية لدى  مهأأن هناك وال يمكن أن نتصور 

                                                           
)*(
 –قسم العلم التربوية  –أ.م.د/ مرفت سيد مدني شاذلي: أستاذ مناهج الطفل المساعد   

 جامعة القاهرة. –كلية التربية للطفولة المبكرة 
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عيش اليوم في نعني انهيار األمم وزوالها. ونحن وإال فإن ذلك يها،فيالنشء 

المفاهيم السلوكيات والمجتمع بعض  فى فقد ظهرحقيقية، أزمة أخالقية 

لبعيدة كل البعد عن التربية والسلوكيات امغلوطة،لحات المشوهة والطوالمص

عيشه ناألخالقية، كما يرى معظم علماء التربية بل معظم الناس على أن ما 

 أزمة أخالقية. وهفى مجتمعنا اليوم 

ولما كان موضوع التربية األخالقية لدى طفل الروضة من الموضوعات 

نحن  الهامة، ونظراً ألن تنمية القيم األخالقية في مرحلة الروضة حاجة ملحة

األزمة األخالقية التي ولدت هذه بعد انتشار في أمس الحاجة إليه وخصوصاً 

 .الكثير من السلوكيات الغير مقبولة المنتشرة في المجتمع

ويؤكد بعض العلماء أن اإلنحرافات الخلقية إنما هى نتيجة لظروف البيئة 

اهيم الخلقية للسنوات اآلولى للحياة؛ لذلك أكدوا على أهمية إلمام الطفل بالمف

، 6026واآلداب العامة منذ نعومة أظفاره ) ثناء يوسف، ناصر فؤاد غبيش، 

202). 

( التي 6026وهذا ما أكدته العديد من الدراسات منها دراسة سماح رمضان )

وضرورة غرس القيم أكدت على إعطاء المزيد من االهتمام للتربية األخالقية 

يل المفاهيم والقيم األخالقية إلى وتنميتها لدى النشء منذ الصغر، وتحو

مجتمع الطفل، ودراسة جيهان فى وربطها بالواقع البيئي وسلوكيات ممارسات 

( التي أكدت على أن االهتمام بالتربية األخالقية في العصر 6008على السيد )

 ً المجتمع الحديث لن يستطيع مواجهة المشكالت  وأنالحالي أمراً ضروريا

رض لها إال إذا أدرك ضرورة وأهمية التربية األخالقية إلى التي يتعاألخالقية 

، ودراسة ناصر فؤاد غبيش األخرى جانب االهتمام بالمعرفة والمعلومات

( التى أكدت على ضرورة تقديم المفاهيم األخالقية للطفل منها الشكر 2111)

 –آداب الطعام  –آداب الحديث  –األمانة  –اإلعتذار عند الخطأ  –الصدق  –

 .التعاون

دمحم صلي هللا عليه وسلم ة النبي وومما يؤكد على أهمية التربية األخالقية دع

ً في تغدعوته هللا تعالى ليتمم مكارم األخالق، فكانت  حيث بعثه ييراً أساسيا

ومرحلة ما قبل المدرسة من المراحل التي تتكون فيها بذور القيم الخلقية،

لما يتصف به عقل الطفل من تقبل  الشخصية ويتحدد إطارها العام نظراً 

ه بالخبرات نالمفاهيم الجديدة واالتجاهات والقيم حيث يتشكل عقل الطفل ووجدا

 تظل ثابتة في حياته المقبلة.والتي يمر بها 
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فى  ن التربية األخالقية للطفلعولعل من أهم المؤسسات التربوية المسئولة 

ال خالقية هي وظيفة أساسية لها فالتربية األ ـهي الروضةالمرحلة العمرية  هذه

فالروضة لها دور مؤثر على السلوك تقل مكانة عن وظائفها األخرى،

األخالقي لكونها مؤسسة تربوية حضارية يمكنها أن تساهم في عالج ذلك 

ترجع  تمشكالفى أغلبها يها المجتمع، وهي نعايُ الخلل في القيم األخالقية التي 

بية األخالقية مما يزيد الحاجة إلى االهتمام أصولها لغياب االهتمام بالتر

 بالجانب األخالقي وغرسه في نفوس الناشئة.

ً لم يكتمل نموطفل  ه بعد، له احتياجاته المادية والروضة بوصفه كائنا

منذ التخطيط والعاطفية، ومن ثم له حقوقه التي ينبغي أخذها في الحسبان 

المجتمع بها التي يعامل  لتربيته، وهذه الحقوق تظهر من خالل الطريقة

التربية والكرامة والحرية  فر لهميهتم باألطفال ويوالذى فالمجتمع  ،أطفاله

السليمة هو مجتمع صلب، لذلك فإن تحسين حياة األطفال وتأمين متطلباتهم 

 قانوني أساسي ينبغي التأكيد عليه وتعزيزه وتطبيقه بليست هبة بل هو مطل

 .(213، 6002، ل)عبدهللا المجيد

األطفال وفساد أخالقهم أن هناك نحراف اإلى  دىومن أكثر العوامل التي تؤ

قصور في تناول الحقوق التربوية واالجتماعية للطفل كالحق في التربية 

والتنشئة السليمة، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي أوصت بضرورة 

( التي 6022كر )دراسة دمحم علي دمحم سكيإعطاء الطفل تلك الحقوق منها 

حق الطفل في التعليم والتأدب، وأنه يجب على الوالدين تأديب على أكدت 

ً له ودراسة صابر أحمد عبد  ،الطفل زجراً له عن سئ األخالق وإصالحا

عطي للطفل مثل تُ  ن( حيث أكدت على أن هناك حقوقاً يجب أ6022الموجود )

غيرها من الحقوق التي حق التربية الحسنة والتربية على الخلق السليم، و

(، 6002ودراسة عبد هللا المجيدل )تسلبها األساليب غير السوية في التنشئة، 

( التي أكدت على أن هناك حقوقاً 6003ودراسة إبراهيم عويس، دمحم محمود )

إتباع  هذيبه فىوهي حق التأديب والتربية السليمة، وتد عليها اإلسالم كأ

ه في أن ينمو نمواً سليماً حقلمشرب والملبس، والقواعد الصحيحة في المأكل وا

أن هناك قصوراً في تلبية كما أكدت على  متوازناً في جميع جوانب الشخصية

 هذه الحقوق.

هي فالحديثة،  التربوية من االستراتيجياتالموجه التخيل  وتعتبر استراتيجية

حقيقية من تزود األطفال بخبرة حية قة جديدة في التعليم والتعلم ية طربمثاب
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دة أطول، وتجعل الطفل يعيش الحدث لمبقي المعلومة في الذاكرة شأنها أن تُ 

تساعده على ابتكار معان جديدة لألفكار المتعلمة من خالل كما  ع بهتويستم

 (22، 6001الربط بين التعلم الجديد والتعلم السابق.)إيمان المعمرية، 

المزيد من الدراسات  وقد أوصت بعض الدراسات السابقة بضرورة إجراء

من االستراتيجيات التي  لتخيل الموجه في التعليم حيث إنهاحول استراتيجية ا

تسهم في تنمية قدرة الطفل على تخيل الصور الذهنية وأن لها فعاليتها في 

محمود تدريس أغلب المواد العلمية واألدبية منها دراسة صفية أحمد 

( التي أشارت إلى أن 6001)ودراسة أحمد علي السيوف(، 6026)

استراتيجية التخيل الموجه لها دور في تنمية مهارات االتصال لدى أطفال 

التي أكدت على أن يعاد النظر في  (Egan, 2003)ودراسة إيجان  ،الروضة

الموجه التخيل  استراتيجية وتضمينمحتوى المناهج والممارسات التعليمية، 

 .لروضةالمقدمة لطفل ا ضمن األنشطة التعليمية

فى  التربية األخالقيةت تناول -علم الباحثة  ودحد فى -ولندرة وجود دراسات 

باستخدام  الدوليةالعربية وضوء حقوق الطفل فى الشرائع السماوية والمواثيق 

خلو برنامج باإلضافة إلى الموجه مع طفل الروضة لتخيل جاليين ل استرايتجية

نها إيل الموجه حيث خراتيجية التالروضة من األنشطة التخيلية لتفعيل است

تستند على تفعيل شقي الدماغ في العملية التربوية، مما يشجع الباحثة بالقيام 

 باستخدام استراتيجية جاليين للتخيل الموجه وهو بناء برنامج، بالبحث الحالي

 .طفل الروضة في ضوء حقوقهدى التربية األخالقية ل تنمية بعض مفاهيم في

 مشكلة البحث:
 منها:الحالى هناك العديد من األسباب التي لعبت دوراً في تحديد مشكلة البحث 

  فى السلوكيات ما يشهده المجتمع اليوم من سلبيات متمثلة في وجود تراجع

وعدم التسامح، وانتشار يتمثل في عدم احترام اآلخر،والتنمر، األخالقية

ترام الكبير، وعدم وعدم احوإنتشار األلفاظ الغير مقبولة،الفوضي والعنف،

داخل المجتمع، رقة والفساد سلوانتشار الكذب وا،وبرهما طاعة الوالدين

 الالأخالقيةوعدم االعتذار عند الخطأ، باإلضافة إلى العديد من السلوكيات 

سبب العديد من مما ي وتنتشر في المجتمع هاحصريمكن التي ال 

 المشكالت.

  سليمة أخالقية ة أبنائها تربية األسرة في تربيباإلضافة إلى تراجع دور

 بسبب المعاناة االقتصادية فاألب واألم منشغالن بتوفير متطلبات الحياة
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في األساسى دور األسرة  هنا غاباألسرة ومن  معيشة وتحسين مستوى

الها وتربيتهم تربية أخالقية بما يتفق مع حق الطفل في الشرائع طفتوجيه أ

من دولية، ولذلك انتشرت العديد السماوية والمواثيق العربية وال

 األخالقيات التي لم تكن موجودة من قبل.

  ( معلمة من معلمات رياض األطفال 30استطالع رأي )ومن خالل

وازنة قويمة متللتعرف على مدى معرفتهم بحق الطفل في تربية أخالقية 

أنشطة تنمي لدى طفل وتطبيق ، ومدى تصميم نافق مع قيم مجتمعتت

ن بية األخالقية في ضوء حقوقه، أظهرت نتيجة االستطالع أالترالروضة 

%( من المعلمات لديهن عدم معرفة بحق الطفل في التربية 13نسبة )

، وأن هناك والتى جاءت فى المواثيق العربية والدولية األخالقية السليمة

لتربية ل أنشطة تقدم للطفلنها ال إحيث قصوراً في برامج الروضة 

لمنهج القائم ال يغطي معايير التربية األخالقية على الوجه ألن ااألخالقية 

ت المعلمات هذا القصور في تقديم مفاهيم التربية جعاألكمل، كما أر

ل اإلدارة طلب منهن من قباألخالقية إلى تعدد األدوار الوظيفية التي ت  

باإلضافة إلى التزامهم بالمنهج الوزاري وتطبيقاته العامة لرياض األطفال،

 لتي تخلو من األنشطة التي تنمي التربية األخالقية لدى طفل الروضة.وا

ين برنامج الروضة ضمصت العديد من الدراسات السابقة بأهمية تووقد أهذا 

للتربية األخالقية لما لها من أهمية، وأن المؤسسات التربوية لها دور في تنمية 

(، ودراسة 6026ودراسة سماح رمضان )القيم األخالقية لدى الطفل منها 

( والتي أكدت على ضرورة التركيز على 6005رانيا عبد المعز الجمال )

اكتساب األطفال للقيم األخالقية، كما أكدت على ضرورة أن تقوم مؤسسات 

دراسة رحاب دمحم عوض تربية الطفل بدورها في تربية الطفل أخالقياً، و

 ,Borba)ا باسة بور(، در6002(، ودراسة نجالء السيد عبد الحكيم )6002)

M (2001). 

( على ضرورة االهتمام بالتربية 6002كما أكدت دراسة سعاد السيد )

األخالقية وتقديمها من خالل األنشطة المختلفة والعمل على غرس القيم 

 Armon Joan (1997)ودراسة أرموجون لدى طفل الروضة،  وتنميتها

ية األخالقية لتربية أطفالهم التي أكدت على ضرورة أن يتحلى المعلمين بالترب

داخل حجرة النشاط  يحدثمن خالل التفاعل الذي المأمولة التربية الخلقية 

 .وغير مباشرأبشكل مباشر 



365 
 

وحظ قلة ومن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة وفي حدود علم الباحثة ل  

وندرة في الدراسات التي أهتمت بالتربية اإلخالقية لطفل الروضة في ضوء 

 الموجه.لتخيل جاليين ل حقوقه من خالل برنامج قائم على استراتيجية

تستهدف بناء ملحة إلجراء دراسة  ضرورةومن خالل ما تقدم نجد أن هناك 

التربية  لتنمية بعض مفاهيم باستخدام استراتيجية جاليين للتخيل الموجه برنامج

 األخالقية لدى طفل الروضة في ضوء حقوقه.

 يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي اآلتي: وبناءاً على ذلك

باستخدام استراتيجية جاليين للتخيل الموجه على تنمية  ما فاعلية برنامج -

 .طفل الروضة في ضوء حقوقه بعض مفاهيم التربية األخالقية لدى

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدد من األسئلة الفرعية التالية:

ألخالقية التي ينبغي تنميتها لدى طفل الروضة في ضوء ما مفاهيم التربية ا -

 الموجه.لتخيل جاليين ل حقوقه باستخدام استراتيجية

تنمية في  لتخيل الموجهجاليين لباستخدام استراتيجية  صور لبرنامجتما ال -

 طفل الروضة في ضوء حقوقه.دى التربية األخالقية لبعض مفاهيم 

في تنمية لتخيل الموجه جاليين لاتيجية باستخدام استر ما فاعلية البرنامج -

 األخالقية لدى طفل الروضة في ضوء حقوقه.التربية مفاهيم بعض 

 أهمية البحث:
 في: الحالى تتمثل أهمية البحث

 األهمية النظرية:
 تنمية مفاهيم التربية األخالقية لطفل الروضة لمواكبة المتغيرات -2

 خالقي.المتالحقة والمؤثرة على النسق األ المجتمعية

مفاهيم بعض  في تنمية  لجاليين الموجهالتخيل  تفعيل دور استراتيجية -6

 .فى ضوء حقوقه التربية األخالقية لدى طفل الروضة

 فى إكساب طفل الروضةيعد من األبحاث القليلة التي تناولت أسلوباً جديداً  -3

الموجه حيث يعتمد على قيام طفل التخيل  وهوالتربية األخالقية  مفاهيم

مناقشتها المنشودة و للمواقف والسلوكيات األخالقيةالتخيل  لروضة بعمليةا

 عد عامالً قوياً في تربية الطفل أخالقياً.بعد تخيلها فيما ي  

 ،بني عليها القيمت  طبيعة المرحلة حيث مرحلة الروضة هي القاعدة التي  -2

ظاهر األخالقية فيها يمكننا أن نتوقع كل م التربية وإذا لم يتم غرس قيم

 في المراحل التالية. واألخالقى اإلنحراف السلوكي
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 فقط تراجع دور الروضة في التربية األخالقية، حيث اقتصر على التعليم -5

 الالأخالقيةالسلوكيات المظاهر السلبية و فأصبحت هناك الكثير من

 .المنتشرة في المجتمع

 األهمية التطبيقية:
ً قائم على استراتيجية حديثة لمعلمة الروضة برنامج الحالى م البحثديق -2 ا

التربية األخالقية  مفاهيمبعض  غرس لالموجه التخيل  استراتيجية وهي

 لدى طفل الروضة.

لألطفال، التخيل  تفعيل دور معلمة الروضة حيث تقوم بإعداد سيناريو -6

التربية لمفاهيم ومناقشته مع األطفال بعد عرض السيناريو المتضمن 

 األخالقية.

ن نتائج البحث الحالي في إجراء العديد من الدراسات والبحوث االستفادة م -3

 مفاهيمالموجه في التربية األخالقية باستخدام التخيل  لتجريب استراتيجية

 يم المستخدمة في البحث الحالي.مفاهأخالقية تختلف عن ال

 أهداف البحث:
روضة يحاول البحث الحالي تنمية بعض مفاهيم التربية األخالقية لدى طفل ال

التخيل  قائم على استراتيجيةتخيلية في ضوء حقوقه من خالل برنامج أنشطة 

 الموجه وذلك من خالل:

تخيل الموجه لتنمية جاليين للقائم على استخدام استراتيجية تصميم برنامج  -2

 طفل الروضة في ضوء حقوقه.دى التربية األخالقية ل بعض مفاهيم

ة األخالقية لطفل الروضة في مفاهيم التربي لبعض تصميم مقياس مصور -6

 ضوء حقوقه.

يسهم هذا البحث في ترسيخ أهمية التربية األخالقية نظراً للحاجة الماسة   -3

تشار السلوكيات نللحد من إقت الحالي وإلى موضوع البحث في ال

 .المرفوضة الالأخالقية

بعض في تنمية  لجاليين الموجهالتخيل  التحقق من فاعلية استراتيجية -2

 التربية األخالقية لدى طفل الروضة في ضوء حقوقه.مفاهيم 
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 حدود البحث:
( طفال وطفلة 20اقتصرت عينة البحث على عينة عددها ):الحدود البشرية

-5من أطفال الروضة المستوى الثاني برياض األطفال )

 ( سنوات.2

اقتصر البحث على روضة من الرياض التابعة إلشراف :الحدود المكانية

ية والتعليم بمحافظة القليوبية التابعة إلدارة وزارة الترب

 شبرا التعليمية )روضة الشيماء التجريبية(.

حالي في الفصل الدراسي اقتصر زمن تطبيق البرنامج ال:الحدود الزمنية

( في الفترة 6028-6022العام الدراسي ) الثاني من

إلجراء  6/5/6028حتى  21/3/6028الزمنية من 

ً واقع الدراسة الميدانية ب  .ثالث مرات أسبوعيا

 منهج البحث:
ل وذلك من خال ،الباحثة المنهج شبه التجريبي لمناسبته لهذا البحثاتبعت 

 ،مجموعة ضابطة( –)مجموعة تجريبية تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين

والمجموعة التجريبية هي التي تخضع ستخدام القياسين القبلي والبعدي،با

القياس البعدي للمجموعتين بهدف التعرف على ثم ث،حلتطبيق برنامج الب

مفاهيم التربية األخالقية لطفل بعض فاعلية البرنامج ومدى مساهمته في تنمية 

 الروضة.

 عينة البحث:
( طفالً وطفلة 30( طفالً طفلة مقسمين إلى )20تكونت عينة البحث من )

اختارهم وتم ( طفالً وطفلة للمجموعة الضابطة،30للمجموعة التجريبية و )

 ( سنوات.2-5ما بين )، وتراوحت أعمارهم عمديةبطريقة 

 أدوات البحث:
استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة )د. عبد العزيز  -2

 (.6الشخص( ملحق )

( ةمقياس مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة )إعداد الباحث -6

 (3ملحق )

لتربية لتنمية بعض مفاهيم االموجه باستخدام استراتيجية التخيل برنامج  -3

 (.2( )ملحق ةطفل الروضة في ضوء حقوقه )إعداد الباحثدى األخالقية ل
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 مصطلحات البحث:
 :Programبرنامج  -1

يعرف بأنه "مجموعة من األنشطة أو الممارسات العلمية المنظمة ذات 

ً ملموسة إلنجاز األعمال وتحدد نوفاألهداف الواضحة، والتي ت واحي ر أسسا

النشاط الواجب القيام بها خالل مدة معينة" )حسن شحاته، زينب النجار، 

6003 ،22.) 

 ً بأنه "مجموعة من اإلجراءات والمواقف وتعرفه الباحثة إجرائيا

مفاهيم التربية فى الروضة السيناريوهات التي تؤدي إلى إكساب األطفال و

علمية تثير تربوية ية في برنامج قائم على استراتيجها دداعتم إاألخالقية،

 لدى طفل الروضة".التخيل  مهارة

 :Moral Educationالتربية األخالقية  -2

تعرف التربية األخالقية بأنها "عملية تكيف األفراد أو النشء مع القيم التي 

ً اجتماعية أو دينية أو فكرية أو  تحظي بالتقدير في المجتمع سواء كانت قيما

ا واالبتعاد عن الخاطئ والشرير من السلوكيات مهنية وممارسة الصحيح منه

التي تمارس ضمن القواعد المبادئ التي يعرفها ويقبلها أعضاء الجماعة والتي 

)إبراهيم ناصر أو قانونية". ةلعقوبات اجتماعييتعرض من يخرج عليها 

 (636، 6002العواجي، 

فل القيم والعادات كسب الطويعرفها البحث الحالي إجرائياً بأنها "التربية التي تُ 

الطفل على الخلق  أبة وتنميتها بحيث ينشوالمفاهيم األخالقية المرغوالسلوكية 

 .فى شتى أمور حياته الحميد ويلتزم به

 :Child Rights حقوق الطفل -3

تعرف حقوق الطفل بأنها "مجموعة من الشروط وااللتزامات والضمانات 

منة توفر له الرعاية صحياً وجسمياً بيئة آ ينمو فىالواجب توافرها للطفل لكي 

خالقياً ليكون قادراً على التفاعل اإليجابي تجاه اآلخرين" وأونفسياً واجتماعياً 

 (.52، 6002ائل أنور بندق، و)

ً بأنها "حق الطفل في الحصول على تربية  ويعرفها البحث الحالي إجرائيا

ئي من خالل مجموعة البي بواقعهويربطها قيمها أخالقية تمكنه من أن يمارس 

 أن يوفرها له بهدف تربيته أخالقياً. بتنشئتهمن الواجبات يجب على من يقوم 
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 :Guided Imaginationالموجه التخيل  -4

بأنها "إحدى استراتيجيات  Lisa Sullivan (2004)عرفتها ليزا سولفن 

ر، وذلك لتخفيف التوت ومؤثر لابشكل فعالتي يمكن استخدامها والحديثة  ميالتعل

تصرفاتهم  تغييرحيث يمكن للمتعلمين  السلوكيات المرغوبة. من خالل تخيل

 ,Lisa)إلى تصرفات واستجابات إيجابية واستجاباتهم الحالية السلبية 

Sullivan, 2006, 34). 

تقوم تربية الطفل في أو أسلوب ويعرفها البحث الحالي إجرائياً بأنها "طريقة 

يجعل الطفل يعيش الحدث مما يزيد من فهمه على إعداد سيناريو تخيلي 

 .يةيلخالت لألنشطةأثناء ممارسته العميق للمفاهيم األخالقية 

 :يتناولو:اإلطار النظري ودراسات سابقة

 .Moral Education التربية األخالقية:المبحث األول

 Guided Imaginationالموجه.التخيل.:استراتيجيةالثاني.المبحث

strategy 
 Child Rightsحقوق الطفل لثالث:المبحث ا

 Moral Education التربية األخالقيةالمبحث األول:

فتمسك أفراد المجتمع المجتمع، تعتبر التربية األخالقية أساس بناء واستمرار 

والقانون من شأنه حفظ ثقافة ة من الدين والعرف دباألخالق الكريمة المستم

واألطفال قية ألفراد المجتمع عموماً كما أن التربية األخال ،وتجديدهاالمجتمع 

ً في حماية المجتمع من الوقوع في ً وحيويا ً تعد أمراً ضروريا  خصوصا

االنحراف األخالقي، كما تسهم التربية األخالقية في بناء الفرد و التطرف

ً على السلوك األخالقي القويم وتبني القيم النبيلة والبعد عن ال  سلوكأخالقيا

 الغير مرغوب فيه.الخاطئ  األخالقى

إلى أن التربية األخالقية للطفل على  (6022) وقد أشار جابر محمود طلبة

 درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للفرد والمجمع، فمن ناحية فالتربية األخالقية

ميله بالقيم األخالقية الفاضلة وسلوكه إياها في تسهم في بناء الفرد أخالقياً وتج

ومن ناحية أخرى فإن التربية األخالقية تسهم في بناء  مواقف الحياة اليومية،

المثل العليا )جابر وثقافته بما يسوده من القيم الفاضلة المجتمع واستمرار 

 (.13، 6022محمود طلبة، 
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 :Moral Education مفهوم التربية األخالقية

إلى في أنها تهدف  اتفقت جميعهالقد تعددت مفاهيم التربية األخالقية ولكنها 

عرفها )علي فة ماقالروح وصالح النفس وتهذيبها، وحسن الخلق، واالست سمو

( بأنها "تربية ضرورية لبناء المجتمع وبناء الحضارة 6003عبد المحسن 

ة، وهي المسئولة عن عجز األفراد عن إدراك القيم والتمييز قياإلنسانية الرا

داده أخالقياً". فرد وإعبينها إنما هو نقص النضج الخلقي أو نقص في تربية ال

 ( 225، 6003قي، )علي عبد المحسن ت
( بأنها "عملية تكيف األفراد أو النشء على 6002ويعرفها إبراهيم ناصر العواجي )

عن القيم التي تحظي بالتقدير في المجتمع، وممارسة الصحيح منها واالبتعاد 

 (636، 6002جي، واناصر الع)إبراهيم الخاطئ والشرير من السلوكيات"

( بأنها "عبارة عن تكوين بصيرة أخالقية 6002عرفها حمدان أحمد الغامدي )كما 

سلوكي الخير والشر، كما أنها عبارة عن التمييز بين  من خاللها عند المرء يستطيع

للمبادئ األخالقية بأساليب أمرية، وذكر المحرمات والرذائل، وذكر  للفرد تلقين

 (208، 6002مدان أحمد الغامدي، أنواع الفضائل األخالقية".)ح

( بأنها "مجموعة من المبادئ الخلقية 6020وقد عرفها عبد المنعم فهمي )

ويكتسبها ويعتاد لقنها الطفل والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يُ 

)عبد  صبح مكلفاً ويخوض خضم الحياة".يعليها من تميزه وتعقله إلى أن 

 (20-2، 6020المنعم فهمي، 

ر للنفس من كل الرذائل ي( بأنها "تطه6003في حين عرفها علي عبد المجيد )

الفضائل األخالقية ظاهراً وباطناً" )علي عبد بالنوازع الشريرة وتحليها و

 (226، 6003المحسن، 

مما سبق يمكن القول أن التربية األخالقية هي عملية تهذيب وتأديب الطفل 

 المرغوبة األخالقيةقيم والسلوكيات ة، وإكسابه المالقويعلى األخالق 

يطبقها في كل المواقف وة توممارستها لتصبح عادة تلقائية في شخصي

، بحيث توجه سلوكه كعضو في الجماعة تجعله يسلك والحياتية االجتماعية

 السلوك الخاطئ والشرير. عن السلوك الصحيح ويبتعد

 أهمية التربية األخالقية:

قية في حفظ المجتمع من المظاهر السلوكية الفاسدة، تبرز أهمية التربية األخال

ً تسوده قيم الحق والفضيلة والخير والحب  األمر الذى يجعل مجتمعنا قويا

ومما يزيد من أهمية االهتمام ن، وتختفى منه قيم الشر والفساد.واإلحسا
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لى بالتربية األخالقية ما يشهده المجتمع اليوم من العولمة الثقافية التى حولته إ

قرية صغيرة، حيث ال توجد حواجز تحول دون امتزاج الثقافات وتداخلها بكل 

عناصرها سواء االيجابية أو السلبية، إضافة إلى تعدد وسائل االتصال 

والتكنولوجيا ونقلها لكل ماهو خبيث وطيب، األمر الذي يؤدي إلى تسرب 

 سلوكيات أخالقية هدامة تؤثر على بناء المجتمع أخالقيا.

توصل المختصون في مؤتمر القيم والتربية في عالم متغير إلى أن التربية  وقد

فشلت في تهذيب سلوك األفراد وتحقيق األهداف الخلقية والسلوكية، فالعالقات 

االجتماعية في تراجع، والفردية واألنانية هي السائدة فى المجتمع، وتراجعت 

 لعنف بكل اشكاله. اإلنسانية ليحل محلها الالانسانية المتمثلة في ا

وبالتالي فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى االهتمام بالتربية األخالقية، ولعل من 

مبررات هذا االهتمام ما انتشر في الوقت الحالى من شيوع لألنماط السلوكية 

وعدم االلتزام بقواعد النظام،  ،غير السوية بين أبنائنا كالسرقة واالستهتار

اعيد، واستخدام األلفاظ البذيئة، وإهمال النظافة، والكذب، وعدم احترام المو

التى تعكس التردى  .وعدم مراعاة الضمير، وغير ذلك من السلوكيات

 (21-28 ،6008 ،) ابتسام دمحم فهداالخالقى.
كما أن للتربية األخالقية أهمية بالغة في ارتقاء المجتمعات والشعوب، وانهيارها  

ن التربية األخالقية الفاضلة بين أفراد األمم مؤشرا النهيار أخالقها، وذلك أل

والشعوب تمثل أسس تقوم عليها الروابط االجتماعية بين األفراد، ومتى انعدمت هذه 

 األسس بين األفراد لم تجد الروابط االجتماعية أساساً تستند عليه. 

ً من الشخصيات اإلنسانية القادرة ً معينا  كما أن التربية األخالقية تعطي نمطا

على التكييف اإليجابي في المجتمع. كما أنها تقي المجتمع من األنانية الفردية 

ونزعات الشهوات الطائشة حيث تحمل األفراد على التفكير في أعمالهم على 

 أنها محاوالت للوصول إلى األهداف. 

ربية األخالقية تأثير مهم على سلوك اإلنسان، حيث أن سلوك الفرد كما هو وللت

يد الصفات المستقرة داخل النفس، فهناك ترابط بين نفس اإلنسان وبين معروف ول

سلوكه، فصالح الفعل نابع عن النفس الصالحة، وتأتي أهمية التربية األخالقية في 

 (65 ،6008كونها تهذب وتصقل النفس البشرية ) هدى على جواد، 

بة لألطفال هي باإلضافة إلى ذلك ترى الباحثة أن غاية التربية األخالقية بالنس

 ،إيجاد مجتمع خير يسوده العدل واألمن والتعاون وإصالح الحياة من الفساد

والسير بها إلى طريق الكمال والفضيلة. فالتربية األخالقية الحسنة تحقق 
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وتقضي على الفوضى والمشاكل  ،للمجتمع الطمأنينة والتماسك، والتقدم

قية تمثل حاجة ضرورية إلتزان كما أن التربية األخال .األخالقية بين الناس

شخصية الطفل وتكاملها، وبناء اإلرادة لديه في مواجهة االختيار الصعب، 

 .فيتعلم التمييز بين الحسن والقبيح، ويختار الفضيلة ويتجنب الرذيلة

 أهداف التربية األخالقية لطفل الروضة:

م والتي تؤثر تستهدف التربية األخالقية لألطفال تكوين القيم األخالقية لديه

ً في الح يتضح أن التربية األخالقية  لذا سلوكهم كأفراد صالحين في المجتمع؛قا

وجه لتصرفاتهم مألطفالنا مطلب ضروري وصحي حتى تكون األخالق هي ال

وسلوكياتهم داخل المجتمع في جميع مراحل حياتهم بما يتطلب ذلك من ضرورة 

والشرور الرذائل طهير النفس من التحلي باألخالق الحميدة والتي تعمل على ت

 (62-63، 6008)إيمان عبدهللا شرف،   وتحليها بالفضائل ومكارم األخالق.

إصالح النفس إلى تهدف  أنها أهداف عديدة من أهمهاكما أن للتربية األخالقية 

وتهذيب  التزام أوامره،وتكوينها بإرضاء هللا تعالى سالمه والحفاظ على 

ح الشر من اإلنسان واستبدالها بروح الخير والفضيلة، الغرائز، واستخراج رو

 (.3، 6002عبد الرؤوف عامر،  طارقة الطيبة )نافعواكتساب العادات ال

 ( أن التربية األخالقية تهدف إلى:6003تقي )ويضيف علي عبد المحسن 

 .وتنشئتها إصالح النفس والحفاظ على سالمة تكوينها -2

 فهم الدين فهماً صحيحاً.تسمو بروح الفرد وتعمق اإليمان و -6

بالخلق الوطني اإلنساني كالصدق، واألمانة، وحب الخير، التحلي  -3

والعمل، والمشاركة اإليجابية في المجتمع. )علي عبد المحسن تقي، 

6003 ،225.) 

( أن للتربية األخالقية أهدافاً تحققها لدى الطفل في 6022ابر طلبة )جويرى 

 مرحلة الطفولة من خالل:

بدايات القيم األخالقية لدى الطفل وتعويده على ممارسة مكارم تنمية  -2

 األخالق في حياته اليومية.

لتفاعل االجتماعي من ة الحسنة في مواقف اوإكساب الطفل نماذج القد -6

 ة والتحلي باألخالق الكريمة.ليرذن األخالق الأجل التخلي ع

واألشياء  مساعدة الطفل على تكوين االتجاهات اإليجابية نحو األشخاص -3

 واألحداث والمواقف وغيرها، ومن ثم ممارسة السلوك األخالقي القويم.
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مساعدة الطفل على اكتساب وتطبيق مفاهيم الخير والحق والجمال واحترام  -2

 الكبار والعطف على الصغار والبعد عن الشرور والقبح وتلوث البيئة.

مع مواقف الحياة مساعدة الطفل على ممارسة االعتدال والوسطية في التعامل  -5

التعصب في الرأي والتطرف في الفكر والسلوك أو التساهل واإلخالل بعيداً عن 

 (.18-12، 6022بما يجب أن يكون. )جابر محمود طلبة، 

أن التربية األخالقية تهدف إلى الحفاظ على  يمكن القولوفي ضوء ما سبق 

فراد على مواجهة تماسك المجتمع ومثله العليا ومبادئه، كما أنها تساعد األ

التي تحدث في المجتمع وعدم التأثر بالثقافات  والمتالحقة التغيرات المعاصرة

الغربية مما يحفظ للمجتمع أمنه واستقراره، كما أنها تهدف إلى القضاء على 

الل وغرس السلوك الخلقي القويم من خ والسلوكى، االنحراف األخالقي

يصبح عادة في المواقف االجتماعية  ىاد عليه وممارسته منذ الصغر حتاالعتي

 اليومية.

إيمان عبد هللا ( ودراسة 6026سماح رمضان مصطفي )وهذا ما أكدته دراسة 

حيث أكدت هذه (، 6005(، ودراسة كوثر حسين كوجك )6008شرف )

ما لالدراسات على ضرورة غرس القيم واألخالق لألطفال في سن الروضة 

سلوك السيء بالسلوك الحسن وترسيخة، إبدال التغيير ولها من أثر في 

ويل المفاهيم والقيم األخالقية إلى ممارسات وربطها بالواقع حوضرورة ت

 ومجتمع الطفل. 

( حيث أكدت 6005كما يتفق هذا على ما أكدت عليه دراسة رانيا عبد المعز )

على ضرورة التركيز على اكتساب األطفال للقيم األخالقية للتعامل مع 

 في المجتمع. واألخالقى المتالحقة والمؤثرة على النسق القيمي المتغيرات

وترى الباحثة أن من أهداف التربية األخالقية تنشئة الطفل على القيم والمثل 

واإليثار وتعويده على التعاون  العليا كالصدق والعدل واألمانة وبر الوالدين

ً على ين الضمير الخلقي ليكون رو، وتكضيل اآلخرين على نفسهفوت قيبا

األقوال من  والسيئتصرفاته، وتربيته على األخالق الحميدة وترك الشر 

 .واألفعال

 أسباب غياب قيم التربية األخالقية فى المجتمع:

غياب دور األسرة فى إرساء القيم األخالقية بسبب إنشغال كالً من األب  -2

 واألم فى العمل لتدبير مقومات المعيشة.
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يم فى غرس القيم واألخالق وإنشغال المعلم عن تراجع دور مؤسسات التعل -6

 وظيفته األخالقية وتركيزه فقط على الدور المهنى.

شبكة اإلنترنت حيث توجد العديد من المواقع التى تبث أشياء على درجة  -3

 كبيرة من الخطورة على الجانب األخالقى ألطفالنا.

ت تتناقد مع الفضائيات وما تبثه من مشاهد جنسية وافالم إباحية ومسلسال -2

 قيمنا األخالقية.

أفالم الكرتون التى أصبح األطفال يحبونها وتؤكد لديهم على مبدأ العنف  -5

 (فى حصول الفرد على أهدافه وإشاعة ثقافة الغاب ) القوى يأكل الضعيف

 وتعميق ثقافة الشر وقمع نوازع الخير والفضيلة.

خدمته بعض الهاتف المحمول وما طرأ عليه من إستخدامات؛ فقد إست -2

)  (،36، 6000)سيد محارب،  فساد عقول األطفال.إالشركات فى 

 .(63، 6005جمال الدين إبراهيم، 

نعيشه اليوم فى المجتمع  الذى ىاألخالق التراجعأسباب من  وترى الباحثة أن

ألكبر فى تربية أبنائها ااألسرة الدور لذلك يقع على  ،غياب القدوة الصالحة

ً ومناقشتهم فيما يقوم األطفال بمشاهدته على برامج التلفاز واإلنترنت  أخالقيا

ً ذو حدين  والتليفون المحمول وغيرها من الوسائل التى أصبحت سالحا

باإلضافة إلى غياب دور الروضة ومؤسسات التربية اآلخرى فى تقديم 

، وغياب التربية األخالقية فى البرامج التوعوية التى تعنى بالجانب األخالقى

 التعليم على كافة المستويات. مناهج

 :روضة في التربية األخالقية للطفلالترابط والتكامل بين األسرة وال

ً مهم اً لألسرة دور في غرس التربية األخالقية لدى أطفالها في جميع مراحل  ا

نموهم، فهي المؤسسة التربوية األولى للطفل، فاآلباء هم المعلمون ألبنائهم، 

وكيات األخالقية، يتعلمون منهم السلوكيات الحسنة فهم يلتقطون منهم السل

 السيئة،بالممارسة في حياتهم اليومية، وكذلك السلوكيات واألخالق الحميدة 

القيم  العديد من فاألسرة هي األساس في تكوين شخصية الطفل وإكسابه

ن الطفل يتوحد معهم ويقلدهم في سلوكياتهم، إحيث والسلوكيات األخالقية 

 فل متأثر بسلوك والديه وأخواته والمحيطين به.فسلوك الط

 القيمالطفل تنشئة صالحة تعزز تنشئة ل في ادور كبير وفعلذلك فإن لألسرة و

الخلقية، حيث أن اإلعداد الخلقي للطفل هو البداية الصحيحة لعالج المجتمع 

 من المشكالت األخالقية.
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ر لتقويم ما يعوج من ة أفرادها باستمرابراقمكما تقع على األسرة مسئولية 

أو ، وأال تتركهم دون محاسبة والقسوةسلوكهم، بأسلوب تربوي يخلو من الشدة 

يء أو تصرف غير سليم. وعلى اآلباء يمنهم من سلوك س يظهرلوم على ما 

يتم إقناعهم حتى  أن يخلقوا جواً من الثقة بينهم وبين أبنائهم فيجب مناقشتهم

طريق الصحيح دون محاولة السيطرة عليهم إذا ما حادوا عن ال بمدى خطأهم

خالل المناقشة. إن هذا األسلوب يساعد الطفل على إتباع السلوك المهذب، 

 (23، 6022) منى محند على جاد، مل الجيد مع المجتمع واآلخرين.والتعا

ويرى بياجية أن الشعور األخالقى ال يولد مع الطفل بل إنه يتشكل نتيجة 

ر األخالقية والتكيف معها، وخضوعه فى المراحل امتصاص الطفل للمعايي

األولى لتأثيرات الوسط العائلى، فيتشرب منه المبادئ والعادات، ويصبح 

ً بالقيم والعادات العائلية التى تداخلت فى تكوين  مفهوم الخير والشر مرتبطا

 ( 202، 6026)ثناء يوسف الضبع، ناصر فؤاد غبيش،  سلوكه.

ألسرة وتحديداً األم دوراً محورياً الدراسات إلى أن ل لعديد من نتائجوتشير ا

) في نفس الطفل منذ سنواته المبكرة مثل دراسةاألخالقية في غرس القيم 

6022) Fawzia Naam & Akbar Husain,   ـودراسة كاميليا حلمي

( حيث أكدت على أن األسرة هي المعلم األول الذى يتعلم منه الطفل 6022)

أن لألسرة دور كبير ورئيسي في تربية النشء والحفاظ أفضل األخالق، و

لميس إبراهيم حمدي ـودراسة هوية المجتمع وتماسكه اإلجتماعى،  على

على أن هناك عالقة بين السلوكيات األخالقية اإليجابية ( التي أكدت 6002)

 داخل األسرة. المتبعةللطفل وبين أساليب التربية األسرية 

تعتبر حيث اسي مع األسرة في تربية الطفل أخالقياً، والروضة أيضاً شريك أس

األخالقية وهي وظيفة الروضة من أهم المؤسسات المسئولة عن التربية 

أساسية لها ال تقل أهمية عن وظائفها األخرى، فالروضة لها دور مؤثر في 

 السلوك األخالقي لدى الطفل.

راد فاهيم التي يُ المعارف والممفاهيم التربية األخالقية من أصعب وتعد 

وتكمن صعوبتها في كونها مفاهيم مجردة،  ،لها لطفل ما قبل المدرسةيتوص

تعلم حسن فإن هذا يزيد من حلة الطفولة المبكرة مُ روحيث أن الطفل في م

صعوبة توصيل هذه المفاهيم، ومن هنا يأتي دور المعلمة في مقدرتها على 

ط ومحسوس، وغرس القيم تقديم هذه المفاهيم المجردة للطفل بشكل مبس

الصدق والتعاون والنظافة، ووالسلوك الحسن في نفوس األطفال، فاألمانة 
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 والعطف على المساكين، وزيارة المريض، وطاعة الوالدينوحب الخير،

ة لدى األطفال. )ابتهاج مكل هذا يعمل على تقوية األخالق القوي وبرهما

 (.30، 6020محمود طلبة، 

ة أن تكسب الطفل في سنوات ودقالمعلمة الوجود الل من ختستطيع فالروضة 

 .عيوبهعمره األولى العديد من األخالقيات، وتوجه سلوكه وتصلح 

ويمكن لمعلمة الروضة أن تنمى مفاهيم التربية األخالقية لدى طفل الروضة 

 :من خالل

مشاركتة وفاعليته أثناء األنشطة اليومية حيث يتعلم من خاللها النظام  -2

 .اآلخرين والتعاون واحترام

 تقديم نموذج سلوكى إيجابى يومياً ومناقشته داخل قاعة النشاط مع األطفال. -6

تعليم الطفل مهارات التفاعل اإليجابى بإلقاء التحية، آداب التعامل مع  -3

 اآلخرين، واحترام الكبير.

تنظيم محتوى األنشطة اليومية بما يتضمن تنمية المفاهيم األخالقية  -2

 واقع الطفل وبيئته.المستمدة من 

إعداد بيئة التعلم المناسبة لتعلم األطفال مفاهيم التربية األخالقية، وإشراك  -5

 .ألنشطة التى تنمى هذه المفاهيمااألطفال فى 

التواصل مع األسرة لغرس مفاهيم التربية األخالقية من خالل دليل تربوى  -2

 الهم.للوالدين لتعريفهم كيفية تنمية القيم األخالقية لدى أطف

أن يتحول الترابط والتعاون بين أن من الضروري مما سبق وترى الباحثة 

ً من  ملموسة األسرة والروضة إلى شراكة في تربية طفل الروضة أخالقيا

ة هؤالء األطفال تربية أخالقية خالل اإلتفاق فيما بينهما على كيفية تربي

ي القويم وتهذيب السلوك الخلق تنميةفيكون لكل منهما دوراً في ؛ توازنةم

 األطفال وتعديل سلوكهم.

 Ode, (2009)مثل دراسة أودي وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات 

أن مسئولية التربية األخالقية لطفل الروضة ال تقع على  حيث أشارت إلى

بل أنها مسؤولية كل المؤسسات االجتماعية  ،عاتق مؤسسة تربوية واحدة

ون وتتفاعل فيما بينها بشكل مؤثر من أجل تنمية والتربوية فيجب أن تتعا

معارف الطفل بمفاهيم التربية األخالقية السليمة، ودراسة كوثر حسين كوجك 

( التي أكدت على أهمية التعاون بين األسرة والروضة وأن تكون 6005)

هناك مسئولية مشتركة ودور إيجابى لتنمية القيم واألخالق لدى األطفال منذ 
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 Tirr-Kiris and Othersدراسة تيري كيرس وآخرون ولتهن، وبواكير طف

إلى أهمية دور كالً من معلمات رياض األطفال واألسرة أشارت  التى (2000)

على أيضاً دراسة الاآلخر، كما أكدت دور كال منهما يكمل دور من حيث أن 

سة دراوبالقيم األخالقية،  ةة أمام األطفال ملتزموقدالروضة  أن تكون معلمة

ً  Royal, Chawick (1999)شويك رويال  أكدت على دور األسرة في  ايضا

التربية األخالقية للنشء وضرورة التواصل مع الروضة باعتبارها أحد 

 Ritchard Michaelودراسة ريتشارد وميشيل وسائط التربية األخالقية، 

التي أشارت إلى ضرورة تفعيل دور المدرسة واألسرة والمعلمين  (1996)

فى ظل قيم ومبادئ  ، وغرس قيمها منذ الصغرفي التربية األخالقية للنشء

  .المجتمع

 لتربية األخالقية لطفل الروضة:امفاهيم تنمية أساليب األسرة والروضة في 

هناك العديد من األساليب التى يمكن لألسرة والروضة أن تتبعها فى تنمية 

 :مفاهيم التربية األخالقية لطفل الروضة منها

يكون النصح : وتقديم النصح بالرفق واللين، فيجب أن الوعظ والنصيحة -2

 .على الطفل بأسلوب المحب المشفق الرحيم

وهو أسلوب مهم في التربية األخالقية مع  :أسلوب الثواب والعقاب -6

ومعالجة  نقدالصغار والمراد هنا تعزيز الصفات واألخالق الحسنة، و

يعتبر من األساليب التربوية الناجحة و الالئق،األخالق السيئة باألسلوب 

 .في تهذيب الطفل وإكسابه األخالق الجيدة

: من أهم وسائل التربية األخالقية حيث أن األخالق تكتسب القدوة الحسنة -3

بالتقليد وال سيما الكبار من الوالدين والمعلمين وغيرهم، فليكن المربي 

 ليق به.، وأن يحذر أن يُرى منه سلوك ال يهقدوة حسنة لغير

األخالقية في التربية قيم ذلك من خالل تدعيم : ويكون األسلوب القصصي -2

) إيمان عبد سلوك البطل وأخالقه بمواجهة الشر وانتصاره في النهاية.

 (21، 6002المؤمن سعد، 

وتعتمد على مناقشة األطفال بالعقل والمنطق، واالبتعاد :الحوار والمناقشة -5

ة األخالقية ترديداً دون فهم لمضمونها، عن ترديد المعلومات عن التربي

م أطفاله مبادئ وأساسيات يإليها المعلم لتعل يلجأوهو من األساليب التي 

 التربية األخالقية.
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وهي أسلوب من أساليب التربية تعود الخلق الفاضل، :التربية بالعادة -2

فتحول الخير إلى عادة يقم لها لنفس بغير جهد من خالل تكرار عمل معين 

 ات كافية لجعله جزءاً من حياة اإلنسان كالصالة والصوم.مر

يعد من أنجح األساليب فى التربية، حيث :أسلوب الممارسة العملية -2

يم قفتعلم ال ؛وك المراد تعلمهسلالترجمة العملية والتطبيق العملى لل

األخالقية ال يتم عن طريق الحفظ والتلقين دون ممارستها عملياً، فالبد أن 

سعيد )ممارسة عملية.ى المراد تعلمه قمتعلم السلوك الخليمارس ال

 (22-22، 6026إسماعيل القاضى، 

بق ترى الباحثة أن هناك أساليب ال حصر لها فى تنمية مفاهيم سوفى ضوء ما 

ً يالترب سلوب أ –سلوب القصصى األ -أسلوب اللعب ة األخالقية منها أيضا

وأسلوب الممارسة ،والقدوة التعلم بالنمذجةأسلوب  –الحوار والمناقشة 

ً جديداً والبحث الحالى يحاول أن ي.والخبرة ً تربويا لم يتم ستخدم أسلوبا

 ً وهو أسلوب التخيل إستخدامه فى حدود علم الباحثة فى تربية الطفل أخالقيا

لما يتميز به من إثارة خيال الطفل ومشاركته الفعالة فى عملية  لجاليين الموجه

 التعلم.

حقوق الطفل في الشرائع السماوية والمواثيق العربية ني:المبحث الثا

 والدولية:

 :Child Rightsحقوق الطفل 
حقوق الطفل بأنها "مجموعة من المميزات مادية أو معنوية يتمتع بها الطفل تعرف 

بحيث تحقق للطفل الفائدة  الدولية الخاصة بالطفولةوتقرها المواثيق والمعاهدات 

ناجحاً  رض تكوين شخصية متكاملة ليصبح فرداً غت الحياة بالمرجوة في شتي مجاال

 (23، 6002)مها إبراهيم البسيوني، ونافعاً لذاته ومجتمعه"

ً بأنها "مجموعة من الشروط كما  االلتزامات والضمانات وتعرف أيضا

ً للطفل لكي ينمو في بيئة توافرها الواجب   آمنة توفر له الرعاية صحياً وجسميا

ً واجتما ً تحت مظلة من الحماية ضد أخطار االستونفسيا ً وأخالقيا الل غعيا

)وائل أنور عل اإليجابي تجاه اآلخرين".بكافة أنواعه ليكون قادراً على التفا

 (52، 6002بندق، 

 حقوق الطفل في الشرائع السماوية:

الطفل فدعت اليهودية إلى االهتمام بالطفل لقد أهتمت األديان السماوية بحقوق 

واهتمت يته وتعليمه باعتباره رجل المستقبل، ثم جاءت المسيحية سن تربوحُ 
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بحقوق الطفل بصورة أخص فدعت إلى االهتمام بهم وتربيتهم تربية حسنة، 

وتعليمهم قواعد الدين واألخالق حتى يشبوا صالحين فينفعون أنفسهم 

كما أكدت على دور التأديب والتربية، ودعت إلى أفضل ، ويخدمون وطنهم

على رأسها صفات الحب، العدل، اإلحسان، واحترام بني اإلنسان، وقد الخلق 

، وإفساد أخالقهم اهتم السيد المسيح عليه السالم باألطفال فحذر من إفسادهم

كر في اإلنجيل ودعا الكبار إلى االهتمام بهم وتربيتهم تربية حسنة مثلما ذُ 

 يد عنه(.حمتي شاخ ال يف)رب الولد في طريقة 

دث عن حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية نجد أنها وضعت وعندما نتح

ة لحماية حقوق الطفل ورعايتها بكل جوانبها، وفي مختلف بتالقواعد الثا

تربية سنوات الطفولة إيماناً منها بخطورة هذه المرحلة، فقدمت دستوراً شامالً ل

نية، والمعاملة الحالطفل أكدت فيه على حق الطفل في الرعاية المتكاملة ا

في التربية الفاضلة المتكاملة، وأكدت على والرعاية الصحية، وحق الطفل 

األخالقية التربية ضرورة توفير المناخ الذى يساعد على اكتساب قيم 

وحمايته من العادات الحسنة، ومقومات السلوك الخلقي السليم، وتعويدة 

 ه.االنحراف، كما حذرت الشريعة اإلسالمية من اإلهمال في تربيت

 ( 231، 6002ن دمحم بدير، ا(، )كريم23، 6006)عادل دمحم صالح، 

الوالدان أمام هللا، سأل عنه في التربية والتنشئة السليمة سيُ حق عظيم لطفل ول

ود الخير تعلمه ونشأ لكل ما نقش، فإن عُ فالصبي أمانة عند والديه، وهو قابل 

. )دمحم نور القيم عليه ي وهلك، وكان الوزر في رقبةود الشر شقعُ عليه، وإن 

 (32، 6000عبد الحفيظ، 

حق الطفل في التأديب، ودور  على(6022دمحم علي دمحم )هذا وقد أكدت دراسة 

الوالدين في تأديبه وزجره عن سيء األخالق وإصالحه في األقوال واألفعال، 

فاطمة شحاته كما أشارت دراسة  لى تقديم كل ما هو نافع ألبنائهم،وحرصهم ع

لى أن موضوع حقوق الطفل من الموضوعات المهمة، وأن إهمال إ(6002)

ً واجتماعياً،  وما هذه الحقوق وحرمان الطفل منها تؤدي إلى إنحرفه أخالقيا

( في أن هناك حقوق 6003) ، محمود عويسأكدته دراسة إبراهيم عويس

تربوية واجتماعية أكد عليها اإلسالم، وهي حق التأديب والتربية، وإتباع 

ً في جميع ا ً متوازنا آلداب والقواعد الصحيحة، والحق في أن ينمو نمو سليما

 Alston Philipأشارت إليه وأكدته دراسة ما وجوانب نموه الشخصية، 
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وكذلك ، كدت على أهمية حق الطفل في الرعاية األخالقيةأ حيث (1999)

 .التنشئة االجتماعية السوية

سماوية كلها أكدت على ضرورة إلى تخلص الباحثة مما سبق أن الشرائع الو

 كما حثت على تهذيب ؛النبيلة والقيم القويمة ى الطفل على األخالقبأن ير

 ً ً في لينوتأديب وتربية الطفل ورعايته أخالقيا ً سويا ً متوازنا ً صالحا شأ إنسانا

اإليجابي مع اآلخرين، وأن يكون فرداً مرغوباً فيه المجتمع قادراً على التفاعل 

األفعال الصحيحة واألفعال الخاطئة ويتجنب على أن يميز بين  قادراً 

 األخالقيات السيئة.

 حقوق الطفل في المواثيق العربية:

ية على العديد من المضامين أهمها التأكيد على حق بالعرلقد اتفقت المواثيق 

، وكذلك التنشئة المتكامل الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة على النمو الشامل

بية في إطار األسرة، وحقه في التعليم جيد النوعية، وحقه في تنمية القيم والتر

روح لديه جتماعية، والحرص على تربية الطفل تربية تنمي األخالقية واإل

السالم واألخوة اإلنسانية، والصداقة بين الشعوب، وينشأ على حب خير 

 (.622، 6002رج، ويان جدماإلنسان، وتقبل اآلخر )جورجيت 

من ضرورة ( 6025انتصار السيد المغاورى )ما أكدت عليه دراسة  وهذا

توفير تربية خلقية مناسبة لألطفال وحمايتهم من اإلنحراف األخالقى، 

ومساعدتهم على إصالح امورهم وتعديل سلوكهم على نحو يساهم فى بناء 

التى أشارت إلى أهمية ( 6026وفاء ماهر عطية )ودراسة  ،مواطن صالح

ية األخالقية لدى الطفل وغرس قيم تقبل اآلخر، وأن يأخذ في غرس الترب

الحسبان وجهات نظر اآلخرين بدون عنف أو تعصب، وأن يعرف أن 

اإلختالف في اآلراء أمر طبيعي يحدث بين البشر، في حين أشارت دراسة 

ضرورة االهتمام بالتنشئة األسرية،  إلى( 6022صابر أحمد عبد الموجود )

يعطوا أبنائهم الحق في التربية الحسنة والتربية على  نأباء وأن من واجب اآل

 .الخلق السليم

 (:1893العربي )ميثاق حقوق الطفل 

أشتمل الميثاق على خمسين مادة، وزعت بين عرض المبادئ واألهداف 

والمتطلبات والوسائل وتوصيات للعمل العربي المشترك، وتمثلت الوثيقة لما 

دة، واإلعالن العالمي لحقوق الطفل، وغيرها من ميثاق األمم المتح هتضمن
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واألهداف المتضمنة في ميثاق جامعة الدول العربية، واشتمل المواثيق الدولية،

 الميثاق على المبادئ التالية:

تأكيد حق الطفل في الرعاية والتنشئة األسرية وإشباع حاجاته البيولوجية  -

 جتماعية.إلوالنفسية والروحية وا

 جتماعي والنشأة والرعاية الصحية له وألمه.فل في األمن اإلتأكيد حق الط -

 تأكيد حق الطفل بأن يعرف باسم وجنسية معينة منذ مولده. -

المجاني والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة تأكيد وكفالة حقه في التعليم  -

 والتعليم األساسي كحد أدنى.

اإلهمال الجسماني الل ومن غستمن اإلله تأكيد حق الطفل في رعاية الدولة  -

 والروحي أو أية معوقات تضر بصحته أو تعرضه للخطر.

، حقه في أن ينفتح على العالم من حوله وأن ينشأ على حب خير اإلنسان -

 ة إخوانه في اإلنسانية.حبويدرك أهمية السالم والصداقة بين الشعب، وم

 (2، 2112( )دمحم عبده الزغير، عبلة إبراهيم، 2183)ميثاق حقوق الطفل، 

 حقوق الطفل في المواثيق الدولية:

 :1834إعالن جنيف لحقوق الطفل :أولا 

بعد انتهاء الحرب  2162صدر إعالن حقوق الطفل عن عصبة األمم في عالم 

العالمية الثانية وتضمن في مبادئه األساسية مفاهيم جديدة لم يتم التعرض لها 

 ا لديهم.من قبل منها على البشر أن يعطوا األطفال أفضل م

 وقد أقر اإلعالن خمس مبادئ رئيسية هي:

يجب أن يتمتع الطفل بكافة الوسائل الالزمة لنموه البدني، وحقه في  -2

جتماعية لتنميته وجدانياً الحصول على الرعاية النفسية والصحية واإل

وشعرورياً ونفسياً، وحقه في الحصول على الرعاية البديلة في حالة عدم 

ً ونوجود أسرة تمنحه ك سياً فل الوسائل الضرورية لنموه نمواً بدنيا

 وصحياً.

يجب أن يحصل الطفل الجائع على الغذاء، والمريض على العالج، واليتيم  -6

على المأوى والرعاية، والطفل المنحرف يجب أن يعود إلى الطريق 

 السليم.

الكوارث كالزالزل والبراكين، وانتشار  دالطفل أول من يتلقى الغوث عن -3

 ئة، والحروب، والنزاعات المسلحة.األوب

 الل والمعاملة السيئة.غستيجب أن يتم حماية الطفل من كافة صور اإل -2
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ستفادة من مواهبهم وقدراتهم في خدمة تربية األطفال على ضرورة اإل -5

 (35، 6020)منتصر سعيد حمودة، من البشر إخوانه

ا   :1898إعالن حقوق الطفل في  :ثانيا

بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر شر عتمد اإلعالن ونُ اُ 

ن ألن الطفل يحتاج بسبب عدم ، وقد أصدرت الجمعية هذا اإلعال2151

وعناية خاصة، كما أن للطفل حق على الجسمي والعقلي إلى حماية  نضجه

ولذا هدف هذا اإلعالن إلى تمكين الطفل من  ؛اإلنسانية أن تمنحه خير ما لديها

 ة في هذا اإلعالن.قررفولة ينعم فيها بالحقوق والحريات المالتمتع بط

 :مبادئ وتضمن اإلعالن عشرة

يجب أن يتمتع كل طفل بكل الحقوق المقررة في هذا اإلعالن دون :المبدأ األول

أو اللون أو الجنس  قيز بسبب العريتم واستثناء ودون تفريق أ

 أو اللغة أو الدين.

الطفل بحماية خاصة، وأن يُمنح بالتشريع وغيره يجب أن يتمتع :المبدأ الثاني

الجسمي من الوسائل الفرص والتسهيالت الالزمة إلتاحة نموه 

ً في والعقلي  ً سليما والخلقي والروحي واالجتماعي نمواً طبيعيا

 جو من الحرية والكرامة.

 .هكون له اسم وجنسييمنذ مولده الحق في أن للطفل :المبدأ الثالث

وأن يكون الطفل مؤهالً  ،جتماعييجب أن يتمتع بالضمان اإل:المبدأ الرابع

للنمو الصحي السليم، ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يحاط هو 

وأمه بالعناية والحماية، وللطفل الحق في الغذاء والمأوى واللهو 

 والخدمات الطبية.

ً بالمعاأن يحاط الطفل المع:المبدأ الخامس ً أو إجتماعيا ً أو عقليا الجة ق جسميا

 .والتربية والعناية الخاصة التى تقتضيها حالته

يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية متكاملة النضج إلى الحب :المبدأ السادس

كن ممة إلى أبعد مدى تى أن تتم تنشئاعولذلك ير ؛والتفاهم

لمعنوي والمادي، وال ا في جو من الحنان واألمن برعاية والديه

 ي ظروف استثنائية.فإال يجوز فصل الطفل الصغير عن أمه 

نه من أن يصبح يللطفل الحق في تلقي التعليم المجاني وتمك:المبدأ السابع

اً في المجتمع، وتقع هذه المسئولية بالدرجة األولى مفيدعضواً 

يجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للهو واللعب فأبويه على 
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وجها نحو أهداف تعليم الطفل، ويجب على اللذين يجب أن يُ 

 هذا الحق.بر التمتع يلمجتمع والسلطات تيسا

 يجب أن يكون الطفل من أوائل المتمتعين بالحماية واإلغاثة.:المبدأ الثامن

الطفل بالحماية من كل صور اإلهمال والقسوة يجب أن يتمتع :المبدأ التاسع

ستغالل ويحظر اإلتجار به، وال يجوز استخدام الطفل قبل واإل

مل أو تركه يعمل في أية مهنة تضر بلوغه السن المالئم للع

 أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي. هصحته أو تعليمب

أن يحاط الطفل بالحماية من الممارسات التي قد تدفع إلى يجب :المبدأ العاشر

ى على روح التفاهم بر، وأن يُ الدينىالتمييز العنصري أو 

وة العالمية، والتسامح والصداقة بين الشعوب، والسلم واألخ

لخدمة  ام لوجوب تكريس طاقته ومواهبهتعلى اإلدراك الو

األمم )، (53-21، 6022ة شهيرة، حوليبأخوانه من البشر )

 .(2382الجمعية العامة  المتحدة، الجمعية العامة، قرار

ا   :1898التفاقية الدولية لحقوق الطفل :ثالثا

م حول حقوق الطفل، وتحتوى عقد بين دول العالتفاقية دولية تُ تعد هذه أول إ

هذه  وتتضمنعلى مجموعة من القواعد القانونية الخاصة لحماية الطفل، 

المواد المتعلقة بحقوق  على ملتيشمنها الجزء األول  .االتفاقية ثالثة أجزاء

تفاقية ونشر الطفل، والجزء الثاني يشتمل على المواد المتعلقة بآلية تنفيذ اإل

على البنود المتعلقة بتوقيع  يشتملالدول، والجزء الثالث مبادئها وأحكامها بين 

 (28، 6002وادي، ب)حسنين المحمدي  تفاقية والتصديق عليها.اإل

 هالطفل وبحقوق فتضمن إحدى وأربعين مادة أحاطت بتعري:الجزء األول

 واحتياجاته وحمايته، ودور األسرة والمؤسسات والدولة في تحقيق ذلك.

: وتتحدث عن تعهد الدول الموقعة على 25-26المادتان  : تضمنالجزء الثاني

الكبار والصغار بكل الوسائل  بينتفاقية وأحكامها والتعريف بها نشر اإل

المؤدية إلى تنفيذها ومراقبة التنفيذ على المالئمة والفعالة، وتحقيق اآلليات 

 المستوى الدولي واإلجراءات المنظمة لذلك.

تفاقية وتصديقها التوقيع على اإلالخاصة ب:52، 22:تضمن المواد الجزء الثالث
األمين العام لألمم المتحدة، وبدء تنفيذها واقتراح المشاركين للتعديل  من قبلوحفظها 

 .(6000نسيف، ها أو االنسحاب منها )اليويلعات حفظفي بعض بنودها والت



355 
 

كفالة مجموعة من المميزات ما بين بتفاقية الدولية لحقوق الطفل تميزت اإلو

تفاقية لتزام الدول الموقعة على اإلإجميع الحقوق للطفل، وما بين التأكيد على 

 وهي:

تفاقية حقوق الطفل من بين جميع القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان في إتنفرد  -

يريده المجتمع ألطفاله، وذلك ألن موادها األربع  امكونها التعبير األوضح ل  

مرة في التاريخ حقوقاً  ولن الحقوق تؤمن ألوالخمسين تشكل سلسلة فريدة م

دنية والسياسية ضمن وثيقة مال قلحقوى الإضافة باإلقتصادية إجتماعية وإ

تقر بأن األطفال هم أفراد لهم الحق في أن ينمو جسدياً وعقلياً وفي أن  واحدة

 يعبروا عن آرائهم بحرية.

اء من حيث حمايتها الطفل المادية واألدبية سولجميع حقوق اإلتفاقية  شمول -

ً أو توفير الخدمات الالزمة من أجل نمو الطفل نمواً  وروحياً أو وثقافياً  صحيا

من حيث تمكينه من المشاركة بآرائه أو من حيث توفير البيئة السليمة اآلمنة 

التي تنتج له تنمية قدراته العقلية واألخالقية والروحية. )عبد الحميد 

 (220، 6000األنصار، 

استناد  وضرورة أشارت العديد من الدراسات على أهميةالصدد  اهذوفى 

ل بها حيث أشارت متفاقية الدولية لحقوق الطفل والعالتربية ومناهجها على اإل

مناهج  ه يجب أن تقوملى أنإ (Eva, Johasson, 2005)دراسة إيفا جونسون 

ه له من حق طفل ما قبل المدرسة على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل بما كفلت

 شئةنالخصوصية وحرية الفكر والعقيدة والحماية وحقه في التوفي الهوية 

، وحقه في التعليم واحترام اآلخر، والتربية والتوجيه والرعاية السليمة

 (Mary Carlson, 2007)، ودراسة ماري كارلسون جتماعية واألخالقيةاإل

مم المتحدة لحقوق الطفل حيث أكدت على أهمية العمل بمبادئ وبنود اتفاقية األ

فعلة  وضرورة إدماجها في البرامج والخدمات التي تقدم لألطفال وجعلها م 

ومن نتائج الدراسات السابقة نجد أن جميعها اتفقت على بشكل أكثر وضوحاً، 

تفاقية الدولية لحقوق الطفل وتفعيلها في برامج ومناهج أهمية العمل بمبادئ اإل

بعض بنودها التى تؤكد  سوف تقوم الباحثة بتفعيل لذلك ؛األطفال بشكل عام

من  هق الطفل فى التربية األخالقية القويمة وإصالح الطفل وحمايتحعلى 

برنامج البحث في ضوء حيث تم بناء  ىالحالالبحث في  القىخاإلنحراف األ

حق الطفل في التنشئة السليمة الصحيحة والتربية على األخالق القويمة 

من الممارسات السلوكية الغير أخالقية كما جاء في الشرائع والحفاظ عليه 
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أكدت جميعها على ضرورة تهذيب  التىالسماوية والمواثيق العربية والدولية 

األخالقية بتعاد عن الصفات الطفل وتأديبه وتنشئته على حب الخير واإل

 الرذيلة.

اثيق وتخلص الباحثة من محور حقوق الطفل في الشرائع السماوية والمو

على المجتمع  يجبالدولية أن هناك حقوق وممارسات خاصة بالطفل والعربية 

والهيئات المختصة بالطفولة توفيرها لحماية والمؤسسات واألسرة والروضة 

من هذه الحقوق الحق في واألطفال بما تضمن لهم شخصية سوية متكاملة، 

 لق، وترك الشرسن الخالتربية األخالقية وتنشئتهم على المثل العليا وحُ 

 باألخالق الحميدة. والتحلىواإلبتعاد على السلوكيات القبيحة، 

 Guided Imagination الموجه:التخيل  استراتيجية:المبحث الثالث

strategy 

الموجه كاستراتيجية حديثة في التعليم والتعلم على التخيل  مل استراتيجيةعت

في الذاكرة  اتبقى المعلومتزويد األطفال بخبرة حية حقيقية من شأنها أن تُ 

تساعده على ابتكار . كما لمدة أطول وتجعل الطفل يعيش الحدث ويستمتع به

من خالل الربط بين التعلم الجديد والتعلم السابق، معان جديدة لألفكار المتعلمة 

 (222، 6001ات جديدة. )إيمان المعمرية، جاتوتوليد ن

 قيحلتقوم على حفز الذهن على التصور تالموجه أو الالتخيل  ةإن استراتيجي

قع، واأشياء لم تكن حاضرة في الالمتعلم قع ليتصور وافي آفاق بعيدة عن ال

التخيلي  تفاعلهمن خالل  هها، فيحصل على خبرة شبه حيفيويجعل نفسه طرفاً 

ن طريق التخيل يمكن أن يتوصل إلى اكتشافات وطرق جديدة لم عاألشياء، ومع 

 (620، 6001قبل. )محسن عطية،  منلديه تكن معروفة 

الموجه في تدريس المواد المختلفة، حيث يمكن التخيل  ويمكن استخدام استراتيجية

يمكن أن واستخدامها على مستوى الدرس كامال أو أجزاء أو مراحل معينة منه، 

مرحلة من هذه أى أن تستخدم في ايضاً يم والعرض والتقويم ويمكن دفي التق تستخدم

 (282، 6002يد، ذوقان عبيدات، م)سهيلة أبو السالمراحل.

التخيل الموجه من االستراتيجيات التى أن استراتيجية يمكن القول مما سبق 

كتساب التعلم بطريقة فعالة للمتعلمين ال تساعد المعلم على أن يتيح الفرصة

 وجذابة. 

 .يمة وفعالةالموجه أداة تعليمية قالتخيل  العديد من الدراسات أن هأكدت وهذا ما

منها كما أوصت باستخدام هذه االستراتيجية كأحد البدائل الحديثة في التدريس 
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 على ( التي أكدت6002(، ودراسة )دمحم قطاوي 6026حه فطالدراسة )حامد 

ما لها من أهمية في توليد األفكار، ل  . ضرورة أن يتم تدريب المتعلمين عليها

 مهمة طريقة الموجه التخيل لى أنفقد أكدت ع Egan( 6003ودراسة إيجان )

عاد النظر في محتوى المناهج في مجال تعليم األطفال، وأقترح أن يُ وجذابة 

ضمن األنشطة التعليمية الموجه التخيل  والممارسات التعليمية، وتضمين

 .فى مرحلة الروضة المقدمة لألطفال

 Guided Imagination  الموجه:التخيل  مفهوم
( بأنها خطة تدريسية تستند إلى مرتكزات تسعى إلى ممارسة 2113ها جاليين )تعرف

ً أو بالكتابة أو الرسم ليصل بهذه  المتعلم للتخيل، والتعبير عن هذا التخيل لفظيا

 (.26، 2113) جاليين،  .التخيالت الداخلية إلى إستثمارها فى حياته

استرجاع  عرفته سميرة موسى بأنه "العملية العقلة التي تستعين بالتذكر في

وتمتد إلى  ضيهالصور العقلية، ثم تؤلف منها تنظيمات جديدة تصل المتعلم بما

حاضره وتستطرد إلى مستقبله لتبني دعائم قوية لإلبداع العقلي". )سميرة 

 (22، 6005موسي البديري، 

بأنها "عملية  Marian & peter (2005)كالً من ماريان وبيتر  وعرفها

السابقة بحيث المكتسبة ناء عالقات جديدة بين الخبرات عقلية هادفة تقوم على ب

 بالحاضر شدتذكر الماضي ويسترلى عند يستالتخيل  تتنبأ بها من قبل، أي أن

 (Marian & Peter, 2005, 12)ليؤلف تكوينات جديدة". 

بأنها "صياغة سيناريو تخيلي  ىعبدهللا أمبو، سليمان البلوشكالً من عرفها كما 

حثهم على بناء صور ذهنية لما يسمعون، ين في مرحلة تخيلية، وينقل المتعلمي

ويتم توجيه المتعلمين لبناء صور غنية باأللوان، متنوعة األحجام، ويتم العمل 

يتم دمج الرائحة والمذاق واإلحساس . كما على التكامل بين الحواس الخمس

. )عبدهللا تم بناؤها" ىبالحرارة والملمس والصوت داخل الصورة الذهنية الت

 (36، 6001، ىأمبو سعيدي، سليمان البلوش

اوي بأنها "ترجمة لمادة الكتاب إلى صور ذهنية عند قطوعرفها دمحم إبراهيم 

ً خاصاً يالطالب بإغالق أع ً داخليا نهم وتصور ما تم دراسته فيخترعون لوحا

 (625، 6002)دمحم إبراهيم قطاوي،  .بهم أو شاشة تلفزيونية في أذهانهم"

ً  الموجهالتخيل  عرفيُ و ً بكفاءة بأنه " ايضا قدرة المتعلم على أن يتحرك ذهنيا

فيما يتجاوز المكان والزمان الحاليين باالعتماد على خريطة الذاكرة والتخيل، 
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ويكون تصورات وبناءات ذهنية تتجاوز الموقف الحالي". )ستيفن بوكيت، 

 (26، 6002ترجمة زكريا القاضي، 

ن مأنها استراتيجية تعتمد على إتباع العديد من اإلجراءات وتعرفها الباحثة ب

ها تحويل فيهي استراتيجية يتم مة لتوجيه األطفال على التخيل، وجانب المعل

المفاهيم إلى سيناريوهات تخيلية باستخدام حواس الطفل ليكون صوراً ذهنية 

ه تخيلمفي  المفهوم اذه حيث يعيشب، هعن المفهوم المراد تعلمه في ذهن

 .ويصبح أكثر قدرة على التعبير عما شاهده

 :طفل الروضة ميالموجه في تعلالتخيل  استراتيجية استخدام أسباب

عة التي تالموجه من االستراتيجيات الجذابة والممالتخيل  إن استراتيجية -

تجعل الطفل أكثر إيجابية في الموقف التعليمي، وتجعله متعايش مع المواقف 

 معني.تعلم ذو  لتعلم أكثر ثباتاً في ذهن المتعلم ويجعلهبحواسه، مما يجعل ا

 مثالً  تثير مشاركة فاعلة وحقيقية بين المتعلمين، فالمتعلم يتخيل نفسهإنها  -

 يصبح طرفاً في سلوك هذه األشياء.ف شجرةذرة، أو بنقطة ماء أو 

الموجه هو أشبه بخبرة حقيقية من التخيل  إن ما يتعلمه المتعلم من خالل -

 .مدة أطول ا أن تبقي في ذاكرتهشأنه

مهارة تفكير إبداعية . كما أنه اتقالتخيل يعلمنا معلومات وحقائق وعال -

 تقودنا إلى اكتشافات وطرق جديدة.

كما أنه يستفز به. ألننا نعيش الحدث ونستمتع  التعلم بالتخيل هو تعلم إتقاني؛ -

، ديلة أبو السميالجانب األيمن من الدماغ باإلضافة إلى الجانب األيسر )سه

 (.282، 6002ذوقان عبيدات، 

 Costa & Kallick (2000)كوستا وكليك  كالً من وقد أضافت دراسةهذا 

 استراتيجية التخيل الموجه لها العديد من المزايا منها: إستخدام أن

 أداة تعليمية قوية ومهمة في مجال تعليم األطفال.التخيل الموجه  -

فاهيم والرموز المجردة معاني وأشياء تساعد على جعل األلفاظ والم -

 محسوسة وبسيطة.

 تحول األفكار المجردة إلى صور حسية تسهل على المتعلم التعامل معها. -

تجعل من المادة الصعبة غير المألوفة مادة سهلة مما يسهل على الفرد  -

 تعلمها.

المتعلم، واسترجاع المعلومات المتعلمة بشكل لدى ذاكرة الحسين توسيلة ل -

 يع وكلي.سر
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من خالل استخدام استراتيجية التخيل الموجه مع طفل يمكن وترى الباحثة أنه 

 :أهمهاحقق العديد من المزايا يأن  فى البحث الحالى الروضة

 المهارات لدى طفل الروضة.المفاهيم و العديد من ةتنمي -

باإلضافة إلى  ز الطفل على التعلم والمشاركة في عملية التعلم بفاعليةيتحف -

 .إثراء خياله

بطريقة إبداعية مما تسهل المجردة كالمفاهيم األخالقية المفاهيم ة بعض تنمي -

 عليه استيعابها.

 معني وتجعله أكثر انتباهاً وفاعلية. جذاباً ذوتضمن له تعلماً شيقاً  -

العديد من الدراسات على أهمية استخدام استراتيجية التخيل  أشارتوقد 

سندس دمحم موسي ها من فاعلية منها دراسة الموجه مع المتعلمين لما ل

عليم ( التى أوصت بضرورة استخدام استراتيجية التخيل الموجه في الت6022)

شارت دراسة مسفر المتعلم، كما أ جانب الة منعألنها تثير مشاركة حقيقية ف

( إلى فاعلية استخدام استراتيجية التخيل الموجه لتنمية 6022القرني )

م لدى المتعلمين. كما أوضحت الدراسة أن الطالب الذين استيعاب المفاهي

ً للمفاهيم من أقرانهم  تعلموا باستراتيجية التخيل الموجه كانوا أكثر استيعابا

 , Maksicودراسة كالً من ماكسك وبافلوفك الذين تعلموا بالطريقة العادية، 

S,& Pavlovic (6022حيث أكدت على ضرورة االهتمام بالتخيل الموج ) ه

لدى األطفال الصغار لما له من دور حيوى وفعال فى بناء الشخصية المتوازنة 

( التي أشارت إلى الدور الفعال 6026صفية أحمد محمود )دراسة و، للطفل

التفكير التأملي لدى الستراتيجية التخيل الموجه في تنمية المفاهيم ومهارات 

كدت على أن ( التى أ6001أحمد علي السيوف ) دراسةو ،المتعلمين

 .استراتيجية التخيل الموجه تنمي العديد من المهارات لدى طفل الروضة

 :طفل الروضة ميتعلفى  تطبيق استراتيجية التخيل الموجه

اإلجراءات أو من خالل مجموعة من يتم تطبيق استراتيجية التخيل الموجه 

 الخطوات:

 إعداد سيناريو التخيل:أولا:

 أن:فى ذلك  ويراعيو التخيل سيناري يقوم المعلم بإعداد

 تكون الجمل قصيرة وغير مركبة بشكل يسمح للمتعلم ببناء صور ذهنية. -2

تستخدم كلمات بسيطة وقابلة للفهم ألن الكلمات الصعبة تشوش عملية  -6

 التخيل.
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صفر(، ي ..صغري) ال تكرار الكلمة عدة مرات إذا أحتاج األمر، مث يُفضل -3

 المتعلمجسم معين بهدف مساعدة )أعلى... أعلى( وذلك لوصف حركة 

 .على التدرج في تكوين الصور الذهنية

تكوين صور ذهنية  من وجود وقفات بين العبارات لتمكين المتعلميُراعى  -2

 لهذه العبارات.

وقفة حرة قصيرة يترك منها المجال للمتعلم أن يسبح بخياله يُراعى وجود  -5

 التي بدأها معه المعلم.في عوالم يختارها بنفسه ليكمل الرحلة التخيلية 

صياغة جمل تخاطب من خالل  مخاطبة مختلف الحواس وذلكيُراعى  -2

 أو الملمس.، واإلحساس بالحرارة ،والتذوق ،والشم ،والبصر ،السمع

ن الكلمات المزعجة ألنها تقطع حبل بناء الصور الذهنية عاالبتعاد يُراعى  -2

 لدى المتعلمين.

وذلك للوقوف على  مع المتعلمين هتجريب السيناريو قبل تنفيذيُراعى  -8

)عبدهللا  .العبارات التي لم تنجح في استثارة الصور الذهنية لدى المتعلمين

 .(636، 6001مبو سعيدي، سليمان البلوشي، أ

ا: البدء بأنشطة   :تمهيديةتخيلية ثانيا

عبارة عن مقاطع صغيرة لموقف تخيلي بسيط ينفذ قبل البدء هذه األنشطة 

ً للنشاط يلي الرئيسي، وهدفها مساعدة المتعلم على التهيؤ بالنشاط التخ ذهنيا

التي تمتلئ بها التخيلي الرئيسي، وليتمكن المتعلمين من التخلص من المشتتات 

 .التخيلى النشاطالبدء فى  مخيالتهم قبل

ا:  ويتم ذلك من خالل:الرئيسى تنفيذ نشاط التخيلثالثا

في تنمية ته وبيان أهمي ،ط التخيلهم بنشافتعريحيث يتم تهيئة المتعلمين  -

طلب منهم الهدوء والتركيز ومحاولة أخذ نفس لديهم، ويُ  التفكيرقدرات 

 ثم غلق أعينهم. عميق

 وبطيء.ي البصوت عاريو البد وأن تكون القراءة نالسيقراءة عند  -

حتى السيناريو لقاء إائدة أثناء زالوقوف في مقدمة الصف، وتجنب الحركة ال -

 يمنع تكوين الصور الذهنية لديهم.مما  ؛متعلمينشتت التال ي

 .بين العبارات وبعضها إعطاء كل وقفة حقها -

تطبيق طريقة فيها تجاهل الضحكات البسيطة وخاصة في أول مرة يتم  -

 ، حيث ستبدأ باالختفاء تدريجياً.التخيل الموجه
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ا:  :الرئيسى لنشاط التخيل األسئلة التابعةرابعا

يذ نشاط التخيل يقوم المعلم بطرح عدد من األسئلة على تنفاإلنتهاء من بعد 

فى  ويطلب منهم الحديث عن الصور الذهنية التي قاموا ببنائها،المتعلمين

 ويتم ذلك من خالل: ،أثناء نشاط التخيل أذهانهم

 عما تخيلوه.حديث للكافياً  عطاؤهم وقتاً إ -

ماذا  المعلم فيسألالتي قاموا ببنائها الذهنية  ن الصورععديدة طرح أسئلة  -

 .ناء النشاط التخيلىأث شاهدتم

 .التى يأتى بها المتعلمين الترحيب بكل اإلجابات والتخيالت -

أو ألوان معينة ، السؤال عن جميع الحواس هل عاشوا روائح معينة -

لدى  صقل قدرات التخيليبالحرارة أو البرودة، وكل هذا  واأوشعر

 تخيلي بكل حواسهم.يشون الموقف الالمتعلمين ويجعلهم يعا

كتابة أو رسم الرحلة التخيلية، وذلك بأن يكتبوا أو يرسموا ما عايشوه في الرحلة  -

 التخيلية.

(Fleming & Hutton, 1999, 43-44)  عبدهللا إمبو سعيدي، سليمان(

 (632-636، 6001، ىالبلوش

فى ضوء حقوق طفل األخالقية برنامج فى التربية  بإعدادوسوف تقوم الباحثة 

على ويتم تطبيقه  ،لتخيل الموجهجاليين ل استراتيجية بإستخدامالروضة 

قف انشطة ومواريوهات ألنيسمن خالل إعداد ، وذلك األطفال عينة البحث

باإلضافة إلى األنشطة  ،التربية األخالقيةة لكل مفهوم من مفاهيم يتخيل

ألطفال الفرصة للتعبير عن المصاحبة اللغوية والموسيقية والفنية إلعطاء ا

 والسيناريوهات المواقفتم بناؤها فى مخيالتهم أثناء الصور الذهنية التي 

 التخيلية المتضمنة في برنامج التربية األخالقية.

 خطوات وإجراءات البحث:
تتمثل خطوات وإجراءات البحث في اإلجراءات المنهجية المتبعة في البحث 

المستخدمة، والبرنامج المستخدم، والدراسة  واألدوات ،مل على المنهجتوتش

 الميدانية، وكذلك األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات.

 منهج البحث:أولا:
لمناسبته لطبيعة البحث الحالي، وذلك  استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي

وإتباع  ،الضابطة( –باستخدام التصميم التجريبي ذو المجموعتين )التجريبية 

 .البحثقياسين القبلي والبعدي لكل مجموعة على حدة على متغيرات ال
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 (1جدول )
 يوضح التصميم التجريبي والقياسات القبلية والبعدية لعينة البحث

القياس المستخدم على عينة 

 البحث

ة عالمجمو

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية

   القياس القبلي

  X برنامج الروضة التقليدي.

 X  ربية األخالقية.برنامج الت

   القياس البعدي.

 X  القياس التتبعي.

ا:  مجتمع وعينة البحث:ثانيا
، وتم اختيار القليوبيةتم عمل حصر للروضات باإلدارة التعليمية بمحافظة 

وبلغ عدد أطفال  التعليمية،شبرا التابعة إلدارة الشيماء التجريبية للغات روضة 

( طفالً وطفلة 30)للمجموعة التجريبية، (طفالً وطفلة30عينة البحث)

وتم اختيارهم بالمستوى الثاني برياض األطفال، للمجموعة الضابطة والملحقين

يعانون من الذين قد راعت الباحثة استبعاد بعض األطفال بالطريقة العمدية، و

باستخدام  التربية األخالقيةنتيجة برنامج مشكالت صحية أو إعاقات تؤثر على 

، وأن يكون جميع أطفال العينة من مستويات لتخيل الموجهجاليين لجية استراتي

 ثقافية متقاربة، وأن يكون أطفال العينة ممن يلتزمون بالحضور للروضة.

 تجانس العينة:

قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( للتأكد من تجانس أفراد العينة من حيث 

 (.6المستوى االجتماعي واالقتصادي كما يتضح في جدول )

 (2)جدول

 يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة

باستخدام  القبلي على متغير المستوى االجتماعي واالقتصاديفي القياس 

 اختبار )ت(

 2 6 المجموعات المتغير
قيمة 

 )ت(
 الداللة

مستوى 

 الداللة

المستوى 

 االجتماعي

 واإلقتصادى

 3.205 23.21 ضابطة

 غير دالة 0.833 0.626
 6.818 23.32 تجريبية
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( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات 6يتضح من جدول )

أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في القياس القبلي 

بالنسبة لمتغير المستوى االجتماعي واالقتصادي مما يشير إلى تجانس أطفال 

 عينة البحث.

ا:ثال  أدوات البحث:ثا
 قامت الباحثة باستخدام األدوات التالية:

 استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي إعداد )عبد العزيز الشخص(. -2

 .(إعداد/الباحثة) مقياس مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة  -6

 .() إعداد/الباحثةبرنامج التربية األخالقية لطفل الروضة في ضوء حقوقه  -3

 فيما يلي وصفاً تفصيلياً لهذه األدوات.و

( استمارة المستوى الجتماعي والقتصادي )إعداد عبد العزيز الشخص( 1)

 (2)ملحق 

قامت الباحثة باستخدام استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي لعبد العزيز 

الشخص الختيار أفراد عينة البحث لكل من المجموعتين )التجريبية 

 والضابطة(.

 قد اختارت الباحثة هذه االستمارة لألسباب التالية:و

 معامالت صدق وثبات.من لها لما  -

 الحصول على البيانات.سهولة سهولة تطبيقها و -

بتصنيف مستويات األبعاد المستخدمة في تحديد المستوى  المقياسعد مُ وقد قام 

مهنة أو عد ال: بُ وهىاالجتماعي واالقتصادي لألسرة المصرية إلى ثالثة أبعاد 

عد مستوى دخل الفرد في الشهر، بُ  -عد مستوى التعليم للجنسينبُ  –الوظيفة 

لة دويمكن تقدير المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة من خالل المعا

 التنبؤية اآلتية:

 .3( س0.266+ ) 6( س0.822+ ) 2( س2.22+ ) 6.651ص = 

من المستويات حصل عليها يمكن وضع الفرد ضن التىومن خالل الدرجة 

 –المتوسط  وند –منخفض  –االجتماعية االقتصادية اآلتية: منخفض جدا 

 مرتفع جداً. –مرتفع  –فوق المتوسط  –متوسط 
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 (إعداد الباحثة)  مقياس مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة: -2

 (3ملحق )

 الهدف من المقياس:

وضة لمفاهيم التربية األخالقية يهدف تصميم المقياس إلى اكتساب طفل الر

 لتخيل الموجه.جاليين لباستخدام استراتيجية 

 خطوات تصميم المقياس:

السابقة ذات الصلة بموضوع البحث االطالع على البحوث والدراسات تم  -2

 المقياس الحالي.مواقف لالستفادة منها في إعداد 

قياس لتحديد مالتم ضع تعريف إجرائي لكل مفهوم من مفاهيم  -6

 (4ملحق )أبعاده.

قامت الباحثة باالطالع على عدد من المقاييس التي تناولت مفهوم األخالق  -3

ر لطفل الروضة على ومما ساعد في إعداد مقياس التربية األخالقية المص

 النحو التالي:

مقياس القيم األخالقية لطفل الروضة إعداد/ نجالء السيد عبد الحكيم  -

(6002.) 

سعيد عبد العظيم  /دى طفل الروضة إعدادمقياس القيم الخلقية ل -

(6022.) 

سعاد السيد إبراهيم  /لطفل ما قبل المدرسة إعدادمقياس القيم األخالقية  -

(6022.) 

استبيان موجه لمعلمات رياض األطفال حول مدى تحقيق التربية  -

 (.6026الروضة إعداد/ سماح رمضان مصطفي )األخالقية لدى أطفال 

أن تكون بنوده  المصور المقياس مواقف تصميم عندراعت الباحثة وقد  -2

مرتبطة ببيئة ومجتمع الطفل، وتكون عباراته مناسبة وواضحة وبلغة 

 سهلة ومفهومه.

وتم عرضها على مجموعة من األساتذة  ،تم إعداد صورة أولية للمقياس -5

 حتى وصل إلى صورته النهائية.الطفل  فى مجال تربية المحكمين

لمقياس من قبل األساتذة المحكمين على النحو تم تعديل بعض مواقف ا -2

 التالي:
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ورقم  البعد

 الموقف

 الموقف بعد التعديل الموقف قبل التعديل

( 2)موقف 

التعاون ومساعدة 

 اآلخرين

ماذا تفعل لو رأيت ماما 

تقوم باألعمال المنزلية 

 بمفردها

ماذا تفعل إذا رأيت ماما تقوم 

 باألعمال المنزلية

 

تم نقل الموقف إلى مفهوم العطف  الموقف في مفهوم النظام يثار( اإل2)موقف 

على الصغير حيث أن الصور 

المعبرة عن الموقف من وجهة 

نظر األساتذة المحكمين تصلح 

 لمفهوم العطف على الصغير.

الموقف في مفهوم احترام  3الموقف 

 الكبير

 تم نقل الموقف إلى مفهوم التعاون

 ومساعدة اآلخرين

لعدم مناسبتها للموقف  عبارات المقياسبعض فى صياغة عديل الت كما تم

 بعض المواقف.الصور الخاصة بوكذلك 

تم  اً،( موقف22بعد تعديله على )وبذلك احتوت الصورة النهائية للمقياس 

 على تسعة مفاهيم للتربية األخالقية على النحو التالي: تقسيمهم

 مواقف 5 مفهوم احترام الكبير والعطف على الصغير -

 مواقف 5      واللين مفهوم الرفق -

 مواقف 5    ة الوالدين وبرهماطاعمفهوم  -

 مواقف 5  والمحافظة على البيئة مفهوم النظافة  -

 مواقف 5   اآلخرينمساعدة و مفهوم التعاون -

 مواقف 5     مفهوم األمانة -

 مواقف 5              فى القول مفهوم الصدق  -

 فمواق 5     التسامحمفهوم  -

 مواقف 2     اإليثار مفهوم  -

 تعليمات المقياس:

 ةعلى الطفل مع قراءتعرض الباحثة المواقف المصورة المكونة للمقياس 

العبارات اللفظية المصاحبة للمواقف بوضوح، ثم تطلب من الطفل اختيار 

 لى الصورة المعبرة عن إجابته.إاإلجابة باإلشارة 
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 زمن تطبق المقياس:

مقياس على أساس المتوسط في زمن إجابات األطفال في زمن التم حساب 

 ( دقيقة لكل طفل.25التجربة االستطالعية، فكان )

 طريقة تصحيح المقياس:

 في حالة اختيار الطفل لإلجابة الخاطئة تحصل على درجة واحدة. -

اإلجابة الخاطئة ويختار  ثم يتردد ،اإلجابة الصحيحةفي حالة اختيار الطفل  -

 ان.يحصل على درجت

وبذلك حصل على ثالث درجات يفي حالة اختيار اإلجابة الصحيحة  -

( درجة 236( درجة كحد أدنى إلى )22تراوح درجات المقياس من )ت

 كحد أعلى.

مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الخصائص السيكومترية لمقياس 

 الروضة.

 صدق المحكمين: -1

المحكمين ألساتذة اعلى مجموعة من قامت الباحثة بعرض المقياس 

، وأصبح المقياس في صورته اء التربية والطفولة وعددهم عشرةوخبر

 موقف. 22النهائية مكون من 

ثم قامت الباحثة بإيجاد معامالت صدق المحكمين لكل موقف باستخدام 

( وهذا 0.18إلى  0.12، وكانت تتراوح بين )Lawsheمعادلة الوش 

األخالقية  تربيةلا نود مقياس مفاهيمشير إلى اتفاق المحكمين على صدق بي

 وصالحيته للتطبيق على طفل الروضة.المصور 

 صدق التساق الداخلي: -2

إليجاد صدق أبعاد المقياس تم إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بعد من 

( طفالً وطفلة 60على عينة قوامها )أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

ر عينة البحث األساسية، كما هو موضح بالجدول ممن مجتمع البحث ومن غي

 التالي:
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 (3جدول )
 أبعاد مقياس من يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل بعد

 (60والدرجة الكلية للمقياس )ن =  المصور مفاهيم التربية األخالقية
أبعاد مقياس مفاهيم التربية 

 األخالقية

 مستوى الداللة معامل االرتباط

كبير والعطف احترام ال -2

 على الصغير

 0.02دالة عند مستوى  0.15

 0.02دالة عند مستوى  0.85 الرفق واللين -6

 0.02دالة عند مستوى  0.82 وبرهما الوالدينطاعة  -3

النظافة والمحافظة على  -2

 البيئة

 0.02دالة عند مستوى  0.81

 0.02دالة عند مستوى  0.15 اآلخرين مساعدةو التعاون -5

 0.02ة عند مستوى دال 0.85 األمانة -2

 0.02دالة عند مستوى  0.81 فى القول الصدق -2

 0.02دالة عند مستوى  0.82 التسامح -8

 0.02دالة عند مستوى  0.12 اإليثار -1

-0.85قد تراوحت بين )( أن معامالت االرتباط للمقياس 3يتضح من جدول )

مما يدل على صدق  0.02( وهي معامالت دالة إحصائياً عند مستوى 0.12

 لمقياس.ا

 ثبات المقياس:

كرونباخ على عينة قوامها  –قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا 

كما هو  ،للبحث عينة األساسيةال( طفال أو طفلة من مجتمع البحث ومن غير 60)

 موضح بالجدول التالي:
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 (4جدول )
 كرونباخ -ألفا  –يوضح حساب معامل الثبات بطريقة 

اهيم أبعاد مقياس مف

 التربية األخالقية

 عباراتالعدد 

 لكل بعد فى

 قياسمال

معامل 

 الثبات

 مستوى الداللة

احترام الكبير  -2

والعطف على 

 الصغير

 0.02دالة عند مستوى  0.82 5

 0.02دالة عند مستوى  0.80 5 الرفق واللين -6

طاعة الوالدين  -3

 وبرهما

 0.02دالة عند مستوى  0.82 5

النظافة والمحافظة  -2

 لبيئةعلى ا

 0.02دالة عند مستوى  0.86 5

التعاون ومساعدة  -5

 اآلخرين

 0.02دالة عند مستوى  0.82 5

 0.02دالة عند مستوى  0.85 5 األمانة -2

 0.02دالة عند مستوى  0.82 5 الصدق فى القول -2

 0.02دالة عند مستوى  0.85 5 التسامح -8

 0.02دالة عند مستوى  0.85 2 اإليثار -1

 0.02دالة عند مستوى  0.81 22 الدرجة الكلية

( ارتفاع قيم معامالت الثبات حيث تراوحت ما بين 2يتضح من جدول )

 ( مما يدل على ثبات المقياس.0.81 – 0.80)

التربية األخالقية لطفل الروضة في ضوء حقوقه مفاهيم امج نبر -3

 (9ملحق)  )إعداد الباحثة(

سيناريوهات واألنشطة يشتمل على عدد من الوبرنامج القامت الباحثة بإعداد 

فى  طفل الروضةدى لتي تهدف إلى تنمية مفاهيم التربية األخالقية لايلية خالت

، كما قامت الباحثة بعرض البرنامج الحالي على عدد من األساتذة ضوء حقوقه

قامت بحساب صدق المحكمين ثم والخبراء والمحكمين في مجال تربية الطفل، 

 :(5وضح فى جدول )كما هو معلى البرنامج الحالي 
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 (9)جدول
فى  يوضح صدق المحكمين لبرنامج مفاهيم التربية األخالقية لطفل الروضة

 ضوء حقوقه
متوسطات نسب  محتوى البرنامج التربية األخالقية

 الصدق

مفهوم احترام الكبير والعطف  -2

 على الصغير

0.81 

 0.15 الرفق واللين -6

 0.13 وبرهما الوالدين طاعة -3

 0.12 محافظة على البيئةالنظافة وال -2

 0.12 التعاون ومساعدة اآلخرين -5

 0.10 األمانة -2

 0.85 الصدق فى القول -2

 0.12 التسامح -8

 0.18 اإليثار -1

( أن متوسطات نسب الصدق لكل مفاهيم برنامج التربية 5يتضح من جدول )

دل مما ي ( وهي نسب صدق مرتفعة0.18-0.85األخالقية تراوحت ما بين )

 .على صالحية البرنامج للتطبيق

 الهدف العام من البرنامج:

 فى ضوء حقوقه الروضةبعض مفاهيم التربية األخالقية لدى طفل تنمية 

 األخالقية ياتالسلوك هكسابباستخدام استراتيجية جاليين للتخيل الموجه إل

 -الرفق واللين  -مفهوم احترام الكبير والعطف على الصغير  :وهى ةالقويم

ومساعدة  التعاون –النظافة والمحافظة على البيئة  -طاعة الوالدين وبرهما 

 .اإليثار - التسامح –الصدق فى القول  -األمانة  – اآلخرين

 أسس بناء البرنامج:

 :أنتم بناء البرنامج على أساس 

 يكون المحتوى مرتبط بالهدف الذى صمم من أجله البرنامج. -

 ائص وميول األطفال.تناسب محتوى البرنامج مع خصي -

لية قي تنمية قدرات األطفال العفيلية تسهم خيحتوى البرنامج على أنشطة ت -

 .واإلبداعية
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لمفاهيم تسهم في اكتساب طفل الروضة تخيلية يتضمن البرنامج أنشطة  -

 األخالقية القويمة.التربية 

 لتعبير عن أنفسهم.لع األطفال شجيوفر بيئة غنية بالمثيرات ت -

يتناسب مع نمو السلوكيات ما طة التخيلية في البرنامج باألنش تتنوع -

 األخالقية الصحيحة لدى طفل الروضة.

وتخيالتهم  عن مشاعرهم للتعبيريوفر بيئة غنية بالمثيرات تشجع األطفال  -

 .لمفاهيم التربية األخالقية

 الفلسفة العامة للبرنامج:

الطفل فقيمة المجتمع تشتق فلسفة البرنامج من فلسفة المجتمع الذى يعيش فيه 

تقاس بمدى ما يتلقاه أطفاله من رعاية وتوجيه، وما أشارت إليه الدراسات من 

أهمية تربية الطفل ليكون إنسان صالح يعيش لمن حوله وليس لنفسه فقط 

يحتاج  روخاصة ونحن نشهد عص ،قادراً على التعامل بإيجابية مع من حولهو

 للحفاظ على تماسكه؛ رأ على المجتمعالتي تط مواجهة التهديدات األخالقية

التربية األخالقية التي  ومبادئ فرد لديه أساسياتكل ك البد وأن يكون لفلذ

وتكوين القيم  ،الخير والشر ، بينتجعله يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ

صالح  الصحيح الذى يؤثر الحقاً فى سلوكه كفردلة والسلوك األخالقي اضالف

 .طيع مواجهة التراجع األخالقى الذى نشهده اآلنفى المجتمع يست

الفكر التربوي )بياجية، وكولبرج( على أن النمو أكد العديد من رواد هذا وقد 

سلسلة من بالخلقي للفرد كالنمو العقلي، والنمو الخلقي بهذا المعني يرتبط 

، وقد طور كول برج نظريته فى المراحل تهتم بمراحل النمو المعرفي للفرد

نمو األخالقى معتمداً على فكر بياجيه؛ حيث المدخل لدراسة النمو األخالقى ال

هو تحليل األبنية العقلية وأنماط التفكير وراء إستجابة أألفراد للمشكالت 

 .(53، 2111األخالقية التى يتعرضون لها ) عادل عبد هللا، 

حيث تعتمد  (Bandora)لباندورا ت الباحثة )نظرية التعلم االجتماعي( بنوقد ت

 ً ً  هذه النظرية على أن يكون للطفل دوراً مشاركا في عملية التعلم، كما  وإيجابيا

أن لها دوراً كبيراً في اكتساب المتعلمين للقيم واالتجاهات، ولها القدرة على 

التأثير في اكتساب السلوكيات اإليجابية، وهذا ما يعتمد عليه برنامج البحث في 

حواس من خالل االعتماد على الحالى لبرنامج مشاركة الطفل في أنشطة ا

 الطفل محور العملية التربوية. األطفال واستثارتها واعتبار
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 :التربية األخالقية محتوى برنامج

( 1عددها ) ،مفاهيم التربية األخالقيةبعض على الحالى يحتوى البرنامج 

 :مفاهيم هي

طاعة الوالدين  -للين الرفق وا -مفهوم احترام الكبير والعطف على الصغير 

 –خرين اآلالتعاون ومساعدة  –النظافة والمحافظة على البيئة  -وبرهما 

 اإليثار. -التسامح  –الصدق فى القول  -األمانة 

 الستراتيجيات المستخدمة في البرنامج:

 استراتيجية اإللقاء. -

 استراتيجية التخيل الموجه. -

 استراتيجية الحوار والمناقشة. -

 لعب األدوار.استراتيجية  -

 األدوات والوسائل المستخدمة في البرنامج:

أسطوانة كمبيوتر لألغاني  CD –ورق أبيض  –أقالم تلوين  –أقالم رصاص 

 جهاز الب توب. –مفاهيم التربية األخالقية المرتبطة بالصوتية 

 وسائل تقويم البرنامج:

 منها:خيلية التالبرنامج أنشطة تنوعت وسائل التقويم للحكم على مدى نجاح 

 المصور التربية األخالقيةمفاهيم من خالل تطبيق مقياس التقويم القبلي: -أ 

 مفاهيم التربية األخالقية.للوقوف على مدى إلمامه واكتسابه ل

ة إلى تالتقويم المرحلي: وهو تقويم مصاحب ألنشطة البرنامج منذ بداي -ب 

 نهايته من خالل:

األنشطة بهدف التعرف مالحظة سلوك األطفال اليومي أثناء تأدية  -

على مدى تجاوب األطفال مع األنشطة التخيلية المقدمة لهم، والتعرف 

 ومحاولة عالجها.نب القوة والضعف اعلى جو

 تطبيقات عملية لألطفال أثناء وبعد األنشطة سواء فردية أو جماعية. -

التربية األخالقية مفاهيم ويتمثل في إعادة تطبيق مقياس قويم البعدي:الت -ج 

مع األطفال للتعرف على مدى التخيلية بعد تنفيذ أنشطة البرنامج صور الم

في التقويم القبلي قبل تطبيق  مالتقدم الذى حققه األطفال مقارنة بدرجاته

 البرنامج. 

 نشطة التخيلية للبرنامج الحالي.وفيما يلي عرض إلحدى األ

 (:جدتكساعد ت نكأ: نشاط قصصي )تخيل اسم النشاط
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 خرين )التعاون(.مساعدة اآل: الهدف العام

 األهداف اإلجرائية:
 بعد االنتهاء من النشاط يستطيع الطفل كلما أمكن ذلك أن:

 مفهوم التعاون.على يتعرف  -

 يبادر بمساعدة اآلخرين. -

 .داخل قاعة النشاط زمالئهيتعاون مع  -

 .فى السناريو التخيلى ونةالشخصية المتعا يحدد -

 – مصورة عن سيناريو التخيل قصة:األدوات والوسائل المستخدمة

 .يات الموقف التخيلىصشخ

 اإللقاء. –التخيل الموجه :الستراتيجية

 دقائق. 5:فترة تهيئة

فتطلب من األطفال أن  الرئيسىتخيل التقوم الباحثة بتهيئة األطفال لنشاط 

للمنزل، وتطلب يتخيلوا أنهم ذهبوا مع والدهم للسوبر ماركت ليشتروا طلبات 

 .يحتاجها المنزلساعدوا والدهم فى إختيار األطعمة والعصائر التى منهم أن ي

 :قصة عن التعاون دقيقة )نشاط تخيلي( 49النشاط األول:

فتطلب من األطفال أن األساسى تقوم المعلمة بإلقاء سيناريو التخيل  -

 :فى إجازة يوم الجمعةكل طفل أنه  ويتخيل ،يغمضوا أعينهم

 تستعدانك تخيل  اول األفطار مع أسرته،استيقظ من النوم مبكراً وتن

تخيل أنك خرجت وذهبت ج مع ماما وبابا علشان تزور جدتك... وخرلل

ضحكت عندما والجدة فتحت الباب  ،. تك.وخبطت على الباب تك للجدة،

تتحدثان عن المدرسة  جلست مع الجدةو.. .نهااحضأأخذتك فى ورأتك 

الكيك اللذيذ الذى تحبه من  لك تقدموعن أصدقائك... ثم طلبت منها أن 

طلبت منك أن تساعدها فى المطبخ إلعداد الكيك تخيل أنها  ...يديها

، وبعد اإلنتهاء ا وخرجت إلى الحديقة لتلعب بالكرة.. لكنك تركته.اللذيذ

من اللعب تخيل أنك ذهبت إلى المطبخ بسرعة لتأكل الكيك اللذيذ الذى 

جدتك لتسألها لماذا لم تعد لك تحبه فلم تجده... بكيت وذهبت بسرعة ل

ألنك لم تساعدنى فى إعدادها...  :ت الجدهبالكيك الذى طلبته منها، فأجا

وأنك لن تفعل ذلك مرة آخرى  تخيل أنك تعتذر للجده وتعدها بأنك

 ستساعدها عندما تطلب منك ذلك.
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 يم:والتق

مصورة على األطفال لبعض السلوكيات تقوم الباحثة بتوزيع بطاقات 

أمام السلوك ( مفهوم التعاون وتطلب من األطفال وضع عالمة )ل

 أمام السلوك الخاطئ.)×( الصحيح وعالمة 

 دقيقة 33النشاط الثاني: نشاط لغوي )أنا تخيلت( الزمن: 

 األهداف:

 يذكر الطفل الصور التي قام بتخيلها. -2

 يناقش مع المعلمة أهمية التعاون. -6

 اة اليومية.يعدد الطفل فوائد التعاون في الحي -3

 : الحوار والمناقشة.الستراتيجية المستخدمة

 دقيقة. 30: الزمن

رحلة التخيل فتسألهم ماذا شاهدوا، ه في وتناقش المعلمة األطفال عما شاهد -2

وهل شموا رائحة أثناء التخيل، وما هي األلوان التي شاهدوها أثناء التخيل 

 حته عليهم.عن السؤال الذى طرمن األطفال االستجابات وتتلقى 

تناقش المعلمة األطفال في آرائهم حول األطفال الذين ال يتعاونون وال  -6

 يساعدون بعضهم أو والديهم.

 التقويم:

تطلب الباحثة من األطفال أن يذكروا بعض المواقف التي يمكنهم فيها أن 

 يتعاونوا مع اآلخرين في الحياة اليومية.

 :(سوا..) سوا النشاط الثالث: أغنية عن التعاون

 األهداف:

 بانتباه إلى كلمات األغنية. كل طفل يستمع -

 ه الغناء.ؤيشارك زمال -

 يؤدي حركات إيقاعية مصاحبة لألغنية. -

 األدوات:

 CD  أورج(. –كاستنيت  –جالجل  –أدوات موسيقية )طبلة  –لألغنية 

 التلقين. –الغناء :الستراتيجية

 دقيقة. 30: الزمن

، ية عن مفهوم التعاون على األطفالغنأل CDتقوم المعلمة بتشغيل  -

 كلماتها وتطلب منهم أن يتخيلوا كلمات األغنية.وتردد 
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 سوا سوا نلعب نرسم نقرأ كتاب  سوا سوا تعالوا يا أصحاب

 اسوا انزرع شجرة في كل مكان سو سوا سوا تعالوا يا أصحاب

 نتعاون ونكون أحباب سوا سوا سوا سوا تعالوا يا أصحاب

، ثم يغنى األطفال بمفردهم األغنيةع األطفال كلمات تردد المعلمة م -

مع االستعانة ببعض األدوات الموسيقية، ويؤدي األطفال بعض 

مثال ) عند زراعة الشجرة  المناسبة إليقاع األغنيةالتخيلية الحركات 

 (وعند الرسم وعند تعاونهم مع بعضهم البعض

 ( دقائق(.20):التقييم النهائي

هائي لليوم من خالل طرح تساؤالت حول تقييم نتقوم الباحثة بعمل  -

تعرف على لمفهوم التعاون على األطفال واالستماع إلى إجاباتهم ل

 ، ومدى اكتسابهم لمفهوم التعاون.ادتهم من البرنامج اليوميفمدى است

 :الحدود الزمنية للبرنامج

ً 62من )التربية األخالقية يتكون برنامج  تم يو ،فيةوأنشطة إضا، ( نشاطاً تخيليا

في األسبوع لمدة ساعتين  ثالثة أيام( أسابيع بواقع 1تنفيذ البرنامج على مدار )

مقسمة إلى فترة تهيئة يليها ثالثة أنشطة وهي )السيناريو  ،في اليوم الواحد

 30) النشاط الموسيقي – (دقيقة 30)النشاط اللغوي  – (دقيقة 30) التخيلي

 52ي. وذلك بإجمالي ساعتان يومياً بإجمالي )تقييم نهائ( دقائق 20) ثم ،دقيقة(

 ( للبرنامج ككل.ساعة

على  المصور تم إجراء القياس البعدي لمقياس مفاهيم التربية األخالقية -

 المجموعتين التجريبية والضابطة.

 تم إجراء القياس التتبعي على المجموعة التجريبية. -

والبعدي ألفراد  تم إجراء المعامالت اإلحصائية لكل من القياس القبلي -

مفاهيم التربية األخالقية باستخدام  لمعرفة أثر برنامجالبحث عينة 

 استراتيجية جاليين لتخيل الموجه.

في ضوء اإلطار النظري والدراسات عرض نتائج البحث وتفسيرها  -

 السابقة.

 األسلوب اإلحصائي المستخدم:

 ية التالية:استخدمت الباحثة في معالجة البيانات والمعامالت اإلحصائ

 لحساب داللة الفروق.  T.Testاختبار ت  -

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. -
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 معالم ألفا كرونباخ. -

 .Lawsheاختبار الوش  -

 عرض النتائج وتفسيرها:
 نتائج الفرض األول:

داللة إحصائية بين متوسطات  ووجد فرق ذيينص الفرض األول على أنه "ال 

ابطة ومتوسطات درجات أطفال المجموعة درجات أطفال المجموعة الض

 .التربية األخالقية المصور قبل تطبيق البرنامجمفاهيم التجريبية على مقياس 

وللتحقق من صحة الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات 

المعيارية وقيمة )ت( إليجاد الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة 

جات أطفال المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج الضابطة ومتوسطات در

التربية األخالقية المصور لطفل الروضة كما يتضح من مفاهيم على مقياس 

 (.2جدول )
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 (6)جدول
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة 

ومتوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج على 

 (20التربية األخالقية المصور لطفل الروضة )ن = مفاهيم مقياس 
 أبعاد مقياس

التربية  مفاهيم

 األخالقية

االنحراف  المتوسط المجموعة

 المعيارى

قيمة 

 )ت(

داللة 

 الفروق

مستوى 

 الداللة

مفهوم  -2

احترام 

الكبير 

والعطف 

على 

 الصغير

 غير دالة 0.222 0.222 0.832 8.228 ضابطة قبلي

 0.163 8.200 بية قبليتجري

 غير دالة 0.338 0.125 0.102 8.622 ضابطة قبلي الرفق واللين -6

 0.122 8.033 تجريبية قبلي

 طاعة -3

 الوالدين

 وبرهما

 غير دالة 0.256 0.253 0.230 8.233 ضابطة قبلي

 2.238 8.000 تجريبية قبلي

النظافة  -2

والمحافظة 

 على البيئة

 غير دالة 0.230 0.212 2.018 2.122 ضابطة قبلي

 0.832 8.222 تجريبية قبلي

 التعاون -5

 مساعدةو

 اآلخرين

 غير دالة 0.265 0.212 0.222 8.633 ضابطة قبلي

 0.806 8.333 تجريبية قبلي

 غير دالة 0.230 0.212 0.832 8.222 ضابطة قبلي األمانة -2

 2.018 2.122 تجريبية قبلي

فى  الصدق -2

 القول

 غير دالة 0.621 2.222 0.850 8.322 بطة قبليضا

 0.163 8.200 تجريبية قبلي

 غير دالة 0.663 2.633 0.830 8.000 ضابطة قبلي التسامح -8

 0.225 8.322 تجريبية قبلي

 غير دالة 0.265 0.212 0.806 8.333 ضابطة قبلي اإليثار -1

 0.222 8.633 تجريبية قبلي

الدرجة الكلية 

 قياس ككلللم

 غير دالة 0.232 2.523 6.526 23.133 ضابطة قبلي

 3.022 26.833 تجريبية قبلي
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 0.02عند مستوى داللة  2.523ت = ** 

داللة إحصائية بين متوسطات  و( عدم وجود فرق ذ2يتضح من جدول )

درجات أطفال المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات أطفال المجموعة 

قبل تطبيق البرنامج، المصور التربية األخالقية  مفاهيم سالتجريبية على مقيا

وهي قيم غير دالة  2.523 ككل المقياس أبعادعلى  (ت)حيث بلغت قيم 

 إحصائياً.

ن كلتا إوهذا يشير إلى تكافؤ أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث 

ن يشير ذلك إلى أ كما .الروضة التقليديالمجموعتين تتعرضان لبرنامج 

تركز على غرس القيم األخالقية أنشطة البرنامج اليومي للروضة ال يتضمن 

وال يهتم بالتربية األخالقية بقدر التركيز على إكساب األطفال المفاهيم 

( 6022يخلف رفيقة )النتيجة مع دراسة  ، وقد اتفقت هذهوالمعارف األكاديمية

سلوكيات األخالقية بعض الممارسة على أن طفل الروضة ليس له القدرة على 

اآلخرين، كما أنه يجد صعوبة في تقبل مساعدة كالتعاون مع أقرانه أو 

( التى أكدت على أن 6022اآلخرين وفهمهم، ودراسة سعيد عبد العظيم ) 

هناك قصور من جانب الروضة فى تنمية القيم الخلقية لدى األطفال، وأوصت 

مية القيم الخلقية، ودراسة سماح الدراسة باستخدام أساليب تعليمية جديدة فى تن

( التي أكدت على ضرورة إعطاء المزيد من 6026رمضان مصطفي )

االهتمام للتربية األخالقية، وضرورة العمل على غرس القيم األخالقية 

وتثبيتها لدى النشء من خالل األنشطة المختلفة، وتحويل المفاهيم والقيم 

ودراسة داليا عبد الحكيم اقع الطفل، األخالقية إلى ممارسات فعلية وربطها بو

ب وجود فلسفة واضحة للتربية أألخالقية فى ( التى اشارت إلى غيا6001)

رياض األطفال واإلهتمام فقط بالقراءة والكتابة والحساب مما يؤثر على نمو 

ً على أن كتب رياض  الجوانب اإلنسانية منها النمو الخلقى وأكدت أيضا

دراسة هبة عبد المجيد عبدهللا ولخلقى للطفل،  األطفال أغفلت الجانب ا

( التي أكدت على أن هناك قصور في تقديم القيم األخالقية لطفل 6002)

ومى المقدم للطفل لدراسة بضرورة تضمين البرنامج اليالروضة، كما أوصت ا

على أنشطة تنمى الجانب الخلقى، ودراسة رحاب دمحم عوض الشافعي 

نه تم إلغاء الكتب الخاصة باألنشطة المرتبطة ( التي أكدت على أ6002)

بالتربية الدينية والخلقية بقرار وزاري مما يعرض المحتوى إلى االختيار 

 Armon Joanالعشوائي من جانب معلمات الروضة، ودراسة آرمون 
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دور في غرس التربية  ةالتي أشارت إلى ضرورة أن يكون للمعلم (1997)

عملية التفاعل اليومى التي تدور داخل حجرة  األخالقية ألطفالها من خالل

 التى( 2112إلهام فاروق دمحم )النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر، ودراسة 

األنشطة التي  يوفر الروضة حيث إنه ال على أن هناك قصور في منهجأكدت 

ً لها دور في غرس القيم الخلقية لدى األطفال، وأكدت  على الدراسة أيضا

وعية من األنشطة لغرس السلوكيات نالمنهج على هذه الضرورة أن يركز 

 .يتها لدى األطفالمنتواإليجابية األخالقية 

 .وتخلص الباحثة مما سبق إلى تحقق صحة الفرض األول

 نتائج الفرض الثاني:

داللة إحصائية بين متوسطات  ووجد فرق ذيينص الفرض الثاني علي أنه "ال 

ي القياسين القبلي والبعدي على مقياس درجات أطفال المجموعة الضابطة ف

مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة بعد تعرضهم لبرنامج 

 الروضة لصالح القياس البعدي".

واالنحرافات من صحة ذلك الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات وللتحقق 

موعة المعيارية وقيمة )ت( إليجاد الفروق بين متوسطات درجات أطفال المج

 الضابطة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس مفاهيم التربية األخالقية

 (.2يتضح في جدول ) لطفل الروضة كما المصور
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 (7)جدول
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة في 

فل القياسين القبلي والبعدي على مقياس مفاهيم التربية األخالقية المصور لط

 (30الروضة )ن = 
مفاهيم أبعاد مقياس 

 التربية األخالقية

المتوسط  المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارى

قيمة 

 )ت(

داللة 

 الفروق

مستوى 

 الداللة

مفهوم احترام  -2

الكبير 

والعطف على 

 الصغير

 غير دالة 0.222 0.682 0.163 8.200 ضابطة قبلي

 2.238 8.000 ضابطة بعدى

 غير دالة 0.212 2.330 0.102 8.622 ضابطة قبلي لينالرفق وال -6

 2.606 2.133 ضابطة بعدى

 الوالدين طاعة -3

 وبرهما

 غير دالة 0.622 2.285 0.230 8.233 ضابطة قبلي

 0.806 8.333 ضابطة بعدى

النظافة  -2

والمحافظة 

 على البيئة

 غير دالة 0.625 2.232 2.018 2.122 ضابطة قبلي

 0.222 8.633 ضابطة بعدى

 التعاون -5

 مساعدةو

 اآلخرين

 غير دالة 0.621 2.262 0.222 8.633 ضابطة قبلي

 0.830 8.000 ضابطة بعدى

 غير دالة 0.222 0.263 0.832 8.222 ضابطة قبلي األمانة -2

 2.028 8.022 ضابطة بعدى

فى  الصدق -2

 القول

 غير دالة 0.621 2.262 0.850 8.322 ضابطة قبلي

 0.230 8.233 ضابطة بعدى

 غير دالة 0.562 0.223 0.225 8.322 ضابطة قبلي التسامح -8

 0.268 8.633 ضابطة بعدى

 غير دالة 0.666 2.628 0.806 8.333 ضابطة قبلي اإليثار -1

 0.122 8.033 ضابطة بعدى

الدرجة الكلية 

 للمقياس

 غير دالة 0.623 2.622 6.526 23.133 ضابطة قبلي

 3.685 26.122 ضابطة بعدى

 0.02عند مستوى  2.622ت = ** 

داللة إحصائية بين متوسطات  و( عدم وجود فرق ذ2يتضح من جدول )

درجات أطفال المجموعة الضابطة على مقياس مفاهيم التربية األخالقية 

المصور لطفل الروضة في القياسين القبلي والبعدي، حيث بلغت قيمة "ت" 

 وهي قيم غير دالة إحصائياً. 2.622كل كالمقياس أبعاد على 
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وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى عدم تعرض اطفال المجموعة الضابطة 

البحث الحالي مقارنة بأقرانهم في المجموعة التجريبية، حيث يتعرض لبرنامج 

أطفال المجموعة الضابطة للبرنامج اليومي المعتاد في الروضة مما يؤكد أن 

من جانب الروضة والمعلمة في تقديم األنشطة التي تساهم في هناك قصور 

النمو الخلقي السليم لطفل الروضة وأن الروضة ال تقوم بدورها في إكساب 

ه دراسة رانيا عبد المعز الجمال ياألطفال القيم األخالقية وهذا ما أشارت إل

( من ضرورة أن تقوم مؤسسة تربية الطفل بدورها في إكساب 6005)

فال القيم األخالقية للتعامل مع المتغيرات المتالحقة والمؤثرة على النسق األط

ً إلى  Elias, John (1993)القيمي، ودراسة إلياس جون  التي أشارت أيضا

ق يللطفل من أجل تحقضرورة االهتمام بالمبادئ األخالقية في المناهج المقدمة 

 تمع.بين جميع أفراد المج األخالقية والقيم العليا المثل

كما تشير نتائج هذا الفرض إلى أن برنامج الروضة المعتاد ال يراعي أن هناك 

وهذا ما أكدته  ،حقوقاً للطفل البد من تلبيتها منها حق الطفل في التربية األخالقية

( أن هناك حقوق أخالقية 6003) ودمحم محمود إبراهيم عويسكالً من دراسة 

هذه الحقوق حق الطفل في ومن أولويات ل البد وأن يحصل عليها الطف ةواجتماعي

ضرورة أن بصت والتي أ Borba (2001)تربية أخالقية سليمة، ودراسة بوربا 

وحددت هذه  ،ة سبعة فضائل تحقق للطفل التنمية الخلقيةيالمدرسالبيئة تغرس 

مراعاة مشاعرهم، االحترام، العطف، و االهتمام باآلخرينالفضائل فى ) 

، ودراسة محمود إبراهيم الخطيب (كوين الضمير، التقويم الذاتيالتسامح، العدل، ت

التأدب تربيته على )لتي أكدت أيضاً على أن للطفل حقوق أخالقية منها ا( 6002)

مع الوالدين، والصدق، األمانة، حفظ األسرار، مصاحبة األخيار، عدم الضرر 

 .(باآلخرين

 ني.الفرض الثاصحة مما سبق إلى تحقق  ةالباحثوتخلص 

 نتائج الفرض الثالث:

داللة إحصائية بين متوسطات  ووجد فرق ذيض الثالث على أنه "رينص الف

درجات أطفال المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 

على مقياس مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة بعد تطبيق البرنامج 

 يبية.لصالح أطفال المجموعة التجر

وللتحقق من صحة ذلك الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات 

واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( بين متوسطات درجات أطفال المجموعة 
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الضابطة ومتوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد تطبيق برنامج 

ول التربية األخالقية باستخدام استراتيجية التخيل الموجه كما يتضح في جد

(8.) 

 (9)جدول
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة 

على مقياس مفاهيم التربية ومتوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 

 (20بعد تطبيق البرنامج )ن = األخالقية المصور باستخدام اختبار "ت" 
 مفاهيم أبعاد مقياس

 التربية األخالقية

سط المتو المجموعة

 الحسابي

النحراف 

 المعيارى

مستوى  قيمة )ت(

 الدللة

اتجاه 

 الدللة

مفهوم احترام  -1

الكبير والعطف 

 على الصغير

عند مستوى  160199 10439 90333 بعدىضابطة 

3031 

لصالح 

 30863 130133 بعدىتجريبية  التجريبية

عند مستوى  190682 10231 70833 ضابطة بعدى الرفق واللين -2

3031 

لصالح 

 30837 130133 تجريبية بعدى التجريبية

طاعة الوالدين  -3

 وبرهما

عند مستوى  180887 30932 90933 ضابطة بعدى

3031 

لصالح 

 30863 120833 تجريبية بعدى التجريبية

النظافة  -4

والمحافظة 

 على البيئة

عند مستوى  210318 30774 90233 ضابطة بعدى

3031 

لصالح 

 10132 130433 ريبية بعدىتج التجريبية

التعاون  -9

ومساعدة 

 اآلخرين

عند مستوى  230934 30933 90333 ضابطة بعدى

3031 

لصالح 

 10118 130333 تجريبية بعدى التجريبية

عند مستوى  180419 10349 90367 ضابطة بعدى األمانة -6

3031 

لصالح 

 10366 130367 تجريبية بعدى التجريبية

الصدق فى  -7

 لقولا

عند مستوى  210299 30733 90133 ضابطة بعدى

3031 

لصالح 

 10319 130333 تجريبية بعدى التجريبية

عند مستوى  210198 30729 90233 ضابطة بعدى التسامح -9

3031 

لصالح 

 10391 130267 تجريبية بعدى التجريبية

عند مستوى  180746 30864 90333 ضابطة بعدى اإليثار -8

3031 

ح لصال

 10373 130233 تجريبية بعدى التجريبية

الدرجة الكلية 

 للمقياس

عند مستوى  990664 30299 720867 ضابطة بعدى

3031 

لصالح 

 30379 1190733 تجريبية بعدى التجريبية

 0.02عند مستوى  55.222** ت = 

بين متوسطات درجات أطفال ( وجود فرق دال إحصائياً 8يتضح من جدول )

جموعة الضابطة ومتوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد الم

ة األخالقية المصور حيث بلغت قيمة تطبيق البرنامج على مقياس مفاهيم التربي

ً عند  55.222 ككل )ت( على األبعاد الكلية للمقياس وهي قيم دالة إحصائيا

 لصالح أطفال المجموعة التجريبية. 0.02مستوى 
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التربية مفاهيم وق أطفال المجموعة التجريبية إلى فاعلية برنامج وتعزو الباحثة تف

لتخيل الموجه لكونها جاليين لاألخالقية لطفل الروضة باستخدام استراتيجية 

عن طرائق تختلف طريقة  حيث إنهامن قبل استراتيجية جديدة لم يألفها األطفال 

ً أثناء كما أنها من االستراتيجيات التي تجع .التدريس التقليدية ل المتعلم إيجابيا

واكتساب المفاهيم ألنها تستفز اإليجابى وتحفزه على مزيد من التعلم  عملية التعلم

مما  ؛والمفاهيم باإلضافة إلى الجانب األيسرالجانب األيمن المرتبط بالرموز 

يساعد على وضوح المفاهيم واألفكار وسرعة استرجاعها، وترجع الباحثة هذا 

لى تنظيم محتوى البرنامج في صورة سيناريو تخيلي لمفاهيم التربية التفوق أيضاً إ

األخالقية مما جذب انتباه األطفال اثناء قراءة السيناريو التخيلي عليهم وتكوين 

مما حقق المتعة لألطفال أثناء التعلم حيث كان  ؛ذهنية له في مخيالتهم صوراً 

طة بالمفاهيم األخالقية، المرتباألطفال يتخيلون المواقف والصور والمشاهد 

الشخصيات المتضمنة فى  كلوأصوات والحيوانية األصوات البشرية  ويتخيلون

حار مالح  قالروائح العطرية والمذا ويتخيلون، المعد من قبل الباحثة والسيناري

أطفال المجموعة  كما الحظت الباحثة أثناء تطبيق البرنامج أن .حلو ساخن بارد

كما الحظت  .تطبيق البرنامجالمحددة ليام فى األا عن الروضة وبيالتجريبية لم يتغ

ً أن األطفال بعد تخيلهم للسلوكيات األخالقية المرغوبة بدأت سلوكياتهم  أيضا

بدأ األطفال يتعاونون مع بعضهم البعض داخل حجرة النشاط، وكانوا أكثر فتتغير 

ً ببعض الحيوانات انظاماً،  ً ورفقا وذكرت إحدى  ،ألليفةوأظهر األطفال إهتماما

كان يضايق القطة فى المنزل ولكنه توقف عن مضايقتها طفلها  األمهات أن

هذا يتفق مع نتائج العديد من ، ولهاوأصبح يتعاون فى تقديم الطعام والشراب 

الدراسات التي أكدت على أن التدريس باستخدام استراتيجية التخيل الموجه له أثر 

دراسة وزيادة قدراتهم المهارية والعلمية منها  لمينالمتعفعال في تنمية تحصيل 

( التي أوصت بضرورة االهتمام باستخدام 6026صفية أحمد محمود )

استراتيجية التخيل الموجه كمدخل لتعليم العلوم في جميع المراحل التعليمية بدءاً 

لي دراسة أحمد عمن رياض األطفال لكونها استراتيجية فعالة في تنمية المفاهيم، و

جه في والم( التي أشارت إلى أهمية استخدام استراتيجية التخيل 6001السيوف )

لدى أطفال الروضة، ودراسة منها مهارة اإلتصال تنمية العديد من المهارات 

أكدت أيضاً فاعليتها في تنمية قدرة المتعلمين على التى ( 6002سناء أبو عازرة )

 .حل المشكالت واكتساب المفاهيم العلمية

 وتخلص الباحثة مما سبق إلى تحقق صحة الفرض الثالث.
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 نتائج الفرض الرابع:

داللة إحصائية بين متوسطات  ووجد فرق ذيينص هذا الفرض على أنه "

درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس مفاهيم التربية األخالقية 

 ي.المصور قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح درجاتهم في القياس البعد

وللتحقق من صحة الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات 

المعيارية وقيمة )ت( بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد 

طفل الروضة باستخدام استراتيجية التخيل لتطبيق برنامج التربية األخالقية 

 (.1الموجه كما يتضح من جدول )

 (8)جدول
الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية على يوضح داللة 

مقياس مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة قبل وبعد تطبيق 

 (30البرنامج )ن = 
 مفاهيم أبعاد مقياس

 التربية األخالقية

المتوسط  المجموعة

 الحسابي

النحراف 

 المعيارى

قيمة 

 )ت(

 اتجاه الدللة مستوى الدللة

فهوم احترام م -1

الكبير والعطف 

 على الصغير

عند مستوى  18089 30933 90333 قبليتجريبية 

3031 

لصالح التطبيق 

 30863 130133 بعدىتجريبية  البعدي

عند مستوى  23072 30864 90333 تجريبية قبلي الرفق واللين -2

3031 

لصالح التطبيق 

 30837 130133 تجريبية بعدى البعدي

الدين طاعة الو -3

 وبرهما

عند مستوى  13074 10439 90333 تجريبية قبلي

3031 

لصالح التطبيق 

 30863 120833 تجريبية بعدى البعدي

النظافة  -4

والمحافظة 

 على البيئة

عند مستوى  19027 30934 90167 تجريبية قبلي

3031 

لصالح التطبيق 

 10132 130433 تجريبية بعدى البعدي

التعاون  -9

ومساعدة 

 اآلخرين

عند مستوى  23092 30932 90333 تجريبية قبلي

3031 

لصالح التطبيق 

 10118 130333 تجريبية بعدى البعدي

عند مستوى  19037 10389 70876 تجريبية قبلي األمانة -6

3031 

لصالح التطبيق 

 10367 130367 تجريبية بعدى البعدي

الصدق فى  -7

 القول

عند مستوى  19096 30823 90133 تجريبية قبلي

3031 

لصالح التطبيق 

 10317 130333 تجريبية بعدى البعدي

عند مستوى  16033 10439 90333 تجريبية قبلي التسامح -9

3031 

لصالح التطبيق 

 10391 130267 تجريبية بعدى البعدي

عند مستوى  23049 30774 90233 تجريبية قبلي اإليثار -8

3031 

لصالح التطبيق 

 10373 130233 تجريبية بعدى البعدي

الدرجة الكلية 

 للمقياس

عند مستوى  98032 30341 720933 تجريبية قبلي

3031 

لصالح التطبيق 

 30379 1190733 تجريبية بعدى البعدي

 0.02عند مستوى  51.06** ت = 
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داللة إحصائية بين متوسطات درجات  ود فرق ذو( وج1يتضح من جدول )

التجريبية قبل وبعد تطبيق برنامج التربية األخالقية باستخدام  أطفال المجموعة

المقاس أبعاد جه، حيث بلغت قيمة )ت( على ولتخيل المجاليين ل استراتيجية

ً عند مست 51.06ككل  لصالح التطبيق  0.02ى ووهي قيمة دالة إحصائيا

 البعدي.

دي إلى أثر برنامج في القياس البعالتجريبية تقدم أطفال المجموعة وترجع الباحثة 

حيث تضمن  ؛لتخيل الموجهجاليين ل خالقية باستخدام استراتيجيةألالتربية ا

 طفل الروضةلتربية البرنامج عدداً من مفاهيم التربية األخالقية ذات األهمية 

 ً السيناريو التخيلي لكل مفهوم من مفاهيم التربية  وإعداد ، كما تم تخطيطأخالقيا

على تخيل المفهوم كل طفل من أطفال المجموعة ع جبحيث يشاألخالقية 

وترك الحرية لكل طفل من أطفال المجموعة التجريبية أن  إكتسابه المرغوب

قراءة الباحثة للسيناريو التخيلي عليهم وهم مغمضين العينين  بعديتخيل المفهوم 

المفهوم  تدريبات التخيل بتكوين صورة ذهنية عن ةكل طفل على ممارسوتشجع 

اللغوية اإلضافية األنشطة أثناء  ألطفالالباحثة ل خيلته، باإلضافة إلى تشجيعم ىف

ومناقشة كل طفل عما  م،ليعبر كل طفل عما تخيله أثناء قراءة السيناريو عليه

بجانب التخيل  شاهده أثناء الرحلة التخيلية، واالستماع إليه فكان للحوار والمناقشة

 ج.أثر إيجابي في نجاح البرنام الموجه

kim & Beck (6022 )دراسة كيم وبيك مع ما أشارت إليه  النتيجةوتتفق هذه 

من فاعلية استراتيجية التخيل الموجه ودورها فى تنمية مهارات متعددة لدى 

ودراسة حسن دمحم  .كما أنها من االستراتيجيات التى تسهل عملية التعلم .المتعلمين

ن المتعلمين استوعبوا المادة المقروءة ( التي توصلت نتائجها إلى أ6026الساعدي )

في زمن أقل مما استغرقه استيعاب المادة التي تدرس بدون استراتيجية التخيل 

الموجه، باإلضافة إلى أنها تزيد من دافعية المتعلمين وتركيزهم، وكذلك دراسة 

أن استخدام استراتيجية التخيل الموجه  التى أكدت على( 6022إبراهيم شاهين )

على استيعاب وتعلم مفاهيم مما ساعد . العمليات العقلية واالنتباه لدى األطفال حفزت

(  إلى أن 6020)  Gorman,Bكما أشارت دراسة جورمان التربية اإلسالمية، 

البرنامج التربوى المستند إلى استراتيجية التخيل الموجه يحفز المتعلم على تكوين 

يجعلها استراتيجية أفضل فى تحسين  مما .تخيالت وصور ذهنية لما يراد تعلمه

 Leahy & Swellerودراسة ى تحقيق أهداف البرنامج التربوى، عملية التعلم، وف

تم التدريس لهم باستخدام التي اكدت نتائجها على أن األطفال الذين  (2004)
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الذين درسوا من األطفال استراتيجية التخيل الموجه كانوا أكثر قدرة على التحصيل 

 قة التقليدية.بالطري

 Myrick & Myrickوهذا يتفق أيضاً مع دراسة كالً من ميريك وميريك 

حيث أشارت إلى أن استراتيجية التخيل الموجه تتطلب موجه يقوم  (2002)

ً يحتوى على  بتوجيه المتعلمين فيقوم هذا الموجه بقراءة سيناريو ُمعد مسبقا

على تكوين وبناء  ينمتعلعمل عمل المحفزات لمساعدة المكلمات أو أصوات ت

 .صور ذهنية للمواقف واألحداث التى تقرأ عليهم

جه مع األطفال وقد راعت الباحثة أثناء استخدام استراتيجية التخيل المو

وإعطاء التوجيهات لألطفال ليسهل عليهم اإلنتقال من اإللتزام بخطواتها، 

 ،هارة التخيلمرحلة ألخرى، كما شجعت الباحثة األطفال الذين اليملكون م

ن استراتيجية من أ Lanonne,R,(2001)النونى دراسة  أوصت بهوهذا ما 

التخيل الموجه تتطلب وجود معلم يُعد سيناريو التخيل، ويعطي توجيهات 

للمتعلمين أثناء عملية التخيل، ويتولى مسؤلية إصدار التعليمات للمتعلمين 

علم أن يشجع األطفال على ليسهل عليهم إنشاء الصور الذهنية، ويجب على الم

 .هذة المهارة

استخدام الباحثة اساليب التدعيم الحالى ومما ساعد أيضاً على نجاح البرنامج 

أثناء تنفيذ األنشطة التخيلية وتشجيعهم على التعبير عما رأوه أثناء تخيلهم، 

واالستماع إلى األطفال مما كان له أكبر األثر في تشجيع األطفال على 

 تخيل ونجاح البرنامج. ممارسة ال

 الفرض الرابع.صحة ق إلى تحقق بوتخلص الباحثة مما س

 نتائج الفرض الخامس:

داللة إحصائية بين متوسطات  ووجد فرق ذيينص الفرض على أنه "ال 

درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

الروضة بعد تطبيق البرنامج كما  مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل

 (.20جدول ) فىيتضح 

  



655 
 

 (13جدول )
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في 

مفاهيم التربية األخالقية لطفل الروضة القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

 (30)ن = 
أبعاد مقياس التربية 

 األخالقية

المتوسط  المجموعة

 حسابيال

االنحراف 

 المقياس

قيمة 

 )ت(

داللة 

 الفرق

مستوى 

 الداللة

مفهوم احترام  -2

الكبير والعطف 

 على الصغير

 غير دالة 0.268 0.352 0.120 23.200 تجريبية بعدى

 2.282 23.600 تجريبية تتبعى

 غير دالة 0.588 0.528 0.132 23.233 تجريبية بعدى الرفق واللين -6

 2.222 23.000 تجريبية تتبعى

طاعة الوالدين  -3

 وبرهما

 غير دالة 0.016 2.222 0.120 26.100 تجريبية بعدى

 2.020 23.200 تجريبية تتبعى

النظافة  -2

والمحافظة 

 على البيئة

 غير دالة 0.025 2.828 2.206 23.200 تجريبية بعدى

 0.180 263.133 تجريبية تتبعى

التعاون  -5

ومساعدة 

 اآلخرين

 غير دالة 0.101 0.225 2.221 23.300 بعدى تجريبية

 2.262 23.333 تجريبية تتبعى

 غير دالة 0.362 2.00 2.022 23.322 تجريبية بعدى األمانة -2

 0.111 23.233 تجريبية تتبعى

الصدق فى  -2

 القول

 غير دالة 0.228 2.223 2.022 23.000 تجريبية بعدى

 0.810 23.322 تتبعىتجريبية 

 غير دالة 0.102 0.228 2.082 23.622 بعدىتجريبية  ظامالتسامحلنا -8

 2.002 23.633 تتبعىتجريبية 

 غير دالة 0.515 0.538 2.023 23.633 تجريبية بعدى اإليثار -1

 2.022 23.322 تجريبية تتبعى

الدرجة الكلية 

 للمقياس

 غير دالة 0.325 0.120 3.025 228.200 تجريبية بعدى

 3.502 221.222 يبية تتبعىتجر

حصائية بين متوسطات داللة إ و( عدم وجود فرق ذ20يتضح من جدول )

درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

حيث  ،مفاهيم التربية األخالقية المصور لطفل الروضة بعد تطبيق البرنامج

غير دالة ة ، وهي قيم0.120س ككل بلغت قيمة )ت( على أبعاد المقيا

 ً هذا ومما يشير إلى بقاء أثر التعلم لدى أطفال المجموعة التجريبية  .إحصائيا
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يؤكد نجاح برنامج التربية األخالقية في إكساب طفل الروضة المفاهيم 

 .تخيل الموجهجاليين لل باستخدام استراتيجية والسلوكيات األخالقية المرغوبة

التي  التخيلية هذه النتيجة إلى محتوى البرنامج وأنشطته ترجع الباحثةكما 

ساعدت على جذب انتباه وتركيز األطفال لتخيل المفاهيم األخالقية، باإلضافة 

فكان بحواسهم وعواطفهم عايشها األطفال  ىالمواقف التخيلية التإلى طبيعة 

مما ألخالقية لذلك آثر فى بقاء التعلم لفترة أطول واإلحتفاظ بمفاهيم التربية ا

يصعب نسيانها، كما ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة استراتيجية التخيل 

الموجه التي تسمح لكل طفل من أطفال المجموعة التجريبية القيام بأدوار 

تخيل نفسه شجرة، طائر، طبيب يساعد المرضى، يكأن  تهفي مخيل متعددة

ه قادراً على اكتساب المفاهيم مما يجعل ، طفل يسقى حيواناً.فالح يزرع شجرة

 األخالقية من خالل الصور الذهنية التي رسمها في مخيلته.

يد، ذوقان عبيدات مسهيلة أبو الس كالً منما أشار إليه  معه النتيجة تفق هذتو

ضرورة اإلهتمام بالتدريس من خالل إستراتيجية التخيل الموجه  ( في 6002)

تجعل المتعلم أكثر إيجابية وتجعله يتعايش  استراتيجية جذابة وممتعةحيث إنها 

 ن المتعلم.ه، مما يجعل التعلم أكثر ثباتاً في ذبحواسه مع الموقف

 ً ً وجاء ذلك متفقا ( التي أوصت 6022مع دراسة سندس دمحم موسي )ايضا

نها تنمي إحيث  ؛بضرورة استخدام استراتيجية التخيل الموجه في التعليم

من خالل المشاركة الذهنية والعقلية ثير قدراتهم تالمفاهيم لدى المتعلمين و

ً لفترة طويلة  .اإليجابية في عملية التعلم مما يجعل التعلم ذا معني وأكثر ثباتا

 في الذاكرة.

 توصيات البحث:
بناء على نتائج البحث وجد أن هناك قصور في االهتمام بالتربية األخالقية 

 احثة بما يلي:، لذا توصى البفى ضوء حقوقه لطفل الروضة

تقديم مفاهيم التربية األخالقية لطفل الروضة فى ضوء ما أوصت به  -

 الشرائع السماوية والمواثيق الدولية من حق الطفل فى التربية األخالقية.

ربط مفاهيم التربية األخالقية بمنهج رياض األطفال، وتطبيقها من خالل  -

 استراتيجيات حديثة في التدريس.

مفاهيم التربية فى تصميم أنشطة يرشدها  ة الروضةتصميم دليل لمعلم -

 .باستخدام استراتيجية التخيل الموجه طفل الروضةلاألخالقية 
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تعليم على استخدام االستراتيجيات الحديثة في  ةتدريب معلمات الروض -

 يمة.ووخاصة التي تتعلق بتنمية السلوكيات األخالقية الق الطفل

األسباب التي تؤدي إلى اإلنحدار ب نجبتاألمور توعية األطفال وأولياء  -

 ثر سلباً على سلوكيات الطفل.والسلوكى الذى يؤ األخالقي

 البحوث المقترحة:
برنامج مقترح قائم على األنشطة غير الصفية لتنمية سلوكيات التربية  -

 األخالقية لدى طفل الروضة.

ات برنامج قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية الممارس -

 المرتبطة بالتربية األخالقية لدى طفل الروضة.السلوكية 

 دور مناهج رياض األطفال في تدعيم التربية األخالقية لدى طفل الروضة -

 .فى ضوء حقوق الطفل

أنشطة مواقف وبرنامج تدريبي للطالبة المعلمة إلكسابها مهارة تخطيط  -

 التربية األخالقية لطفل الروضة.لتنمية مفاهيم 

 األخالقية لدى طفل الروضة.التربية ألعاب الكترونية لتنمية قيم برنامج  -
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