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 تقديم

مرحلةةةةةةةةةةة ريةةةةةةةةةةاض األفطفةةةةةةةةةةال هةةةةةةةةةةي تلةةةةةةةةةةن المرحلةةةةةةةةةةة الخصةةةةةةةةةةبة التةةةةةةةةةةي تتشةةةةةةةةةةكل فيهةةةةةةةةةةا شخصةةةةةةةةةةية الطفةةةةةةةةةةل  ليكةةةةةةةةةةو  ع ةةةةةةةةةةوا 
وتظهةةةةةةةةةةةةر الميةةةةةةةةةةةةول واالهتمامةةةةةةةةةةةةات وتصةةةةةةةةةةةةقل  االتجاهةةةةةةةةةةةةات وتتكةةةةةةةةةةةةو   القةةةةةةةةةةةةيم ٌتغةةةةةةةةةةةةرس فيهةةةةةةةةةةةةا  المجتمةةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةةاعال فةةةةةةةةةةةةي 
كبيةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةن وقتنةةةةةةةةةا ووقةةةةةةةةة  األفطفةةةةةةةةةال قةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةدر دو  جةةةةةةةةةز ا نحسةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةتغاللها سةةةةةةةةةيكو   وإ  لةةةةةةةةةم والقةةةةةةةةةدرات المواهةةةةةةةةةب 
وإنمةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةي مرحلةةةةةةةةةة  والمعلومةةةةةةةةةات فقةةةةةةةةة فمرحلةةةةةةةةةة ريةةةةةةةةةاض األفطفةةةةةةةةةال هةةةةةةةةةي ليسةةةةةةةةة  إل سةةةةةةةةةا  المعةةةةةةةةةارف  تةةةةةةةةة كر فائةةةةةةةةةدة 

وعليةةةةةةةةةا  كةةةةةةةةةا  لزامةةةةةةةةةا علينةةةةةةةةةا  ويطيةةةةةةةةةب الثمةةةةةةةةةرالغةةةةةةةةةرس  ليزهةةةةةةةةةر والقةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةرس وتهةةةةةةةةة يب وتأصةةةةةةةةةيل للسةةةةةةةةةلوكيات 
 إلةةةةةةةةة  أهميتةةةةةةةةةا عبةةةةةةةةةرالنظةةةةةةةةةر  وأ  نلفةةةةةةةةة مرحلةةةةةةةةةة ريةةةةةةةةةاض األفطفةةةةةةةةةال أ  نعةةةةةةةةةز  هةةةةةةةةة ا الجانةةةةةةةةةب  وقةةةةةةةةةائمي علةةةةةةةةة  تربةةةةةةةةةويين 

وفةةةةةةةةةي هةةةةةةةةة ، المةةةةةةةةة كرة المختصةةةةةةةةةرة   ويال مهةةةةةةةةةمممارسةةةةةةةةةات خاصةةةةةةةةةة وخطةةةةةةةةةوات عمليةةةةةةةةةة يقةةةةةةةةةوم بهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن يتةةةةةةةةةابع األفطفةةةةةةةةةال 
األفطفةةةةةةةةةال أ  نقةةةةةةةةةدم مةةةةةةةةةادة علميةةةةةةةةةة للقةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةي تحةةةةةةةةةوي فطرقةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةعدنا فةةةةةةةةةي التوجيةةةةةةةةةا الفنةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةام لريةةةةةةةةةاض 

وآليةةةةةةةةات لتأصةةةةةةةةيلها للمسةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةي بنةةةةةةةةا  منظومةةةةةةةةة القةةةةةةةةيم مةةةةةةةةع إي ةةةةةةةةا  القةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةة التةةةةةةةةي نسةةةةةةةةع  لتأصةةةةةةةةيلها فةةةةةةةةي 
المرحلةةةةةةةةةةةة للمسةةةةةةةةةةةتويين األول والثةةةةةةةةةةةاني  كمةةةةةةةةةةةا نرجةةةةةةةةةةةو أ  تكةةةةةةةةةةةو  مرجعةةةةةةةةةةةا معينةةةةةةةةةةةا للتربةةةةةةةةةةةويين والقةةةةةةةةةةةائمين علةةةةةةةةةةة  تأصةةةةةةةةةةةيل 

 األفطفال.القيم في نفوس 
                         

 

 وختاما

 
يشكر التوجيه الفني العام لرياض األطفال الفريق المكلف في إعداد هذه المادة راجين أن تكون ميسرة للعمل ومفيدة للجميع، 

 محققة لألهداف التي وضعت من أجلها.

 وهللا ولي التوفيق.

 

 الموجه الفني العام لرياض األطفال 

 المسلم  زلعزينادية عبد ا
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 الجدول الزمني للدورة التدريبية القيم التربويةفي رياض األفطفال تح  شعار )الغرس الطيب(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقت    اليوم الفترة المواضيع الرئيسية المواضيع الفرعية 

 من الي

10.00 8.00  
األهداف  العام ـالهدف 

 الخاصة
 للفرد ـ المجتمع

 
 
 

 الرؤية ـ الرسالة للقيم التربوية
 مفهوم القيم التربوية
 أهمية تدريس القيم 

-القيم  )أنواع( تصنيف-خصائص القيم 
–تكوينأساليب –القيم  ـمكونات  

تأسيس مراحل  
 مصادر القيم

ادئالفرق بين القيم واألخالق الحميدة والمب  
 نظرية القيم في الفكر التربوي

م االتجاهات العالمية الحديثة في مجال القي
 التربوية

المجتمعات العربية المسلمة ـ المجتمع 
 الكويتي

 

الجلسة 
 األولي

 اليوم األول

 استــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة 10.00 10.30
12.00 10.30  

 قائد األمة
 قائد اإلنسانية

 العوامل المؤثرة في غرس القيم
 القدوة الحسنة

 
باآلخرينمهارات القائد الفعال المؤثر   

 كلمة صاحب السمو قائد اإلنسانية
 

الجلسة 
 الثانية

 اليوم األول

10.00 8.00  
 أهم خصائص المنظومة
 السمات العشر للمنظومة
 

 

واصطالحا لغةتعريف المنظومة   
 الغرس الطيب

اريخ بناء منظومة القيم التربويةت  
منظومة القيم التربوية والجدول الزمني 

 )النشرة(
 تعريف قيم مستوي اول وتفريعاته
 تعريف قيم مستوي ثاني وتفريعاته

 

الجلسة 
 األولي

 اليوم الثاني

 استــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة 10.00 10.30
12.00 10.30  

 
 شخصية صالح وطيبة

 من المسئول عن غرس القيم
 دور المشرفة الفنية

 دور المعلمة
 آلية تطبيق مشروع القيم التربوية

ومقترحاتوارشادات ونصائح توصيات   

 الجلسة
 الثانية

 اليوم الثاني

12.00 8.00  
 أنشطة اجرائية لتفعيل القيم

/ أنشطة متنوعة الصفيهنشاط صباحي / أنشطة   

 الجلسة
األولي 
ةوالثاني  

 اليوم الثالث
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 المقدمة
التربيةةةةةةةةةةةة عمليةةةةةةةةةةةة نمةةةةةةةةةةةو لخلةةةةةةةةةةةق جيةةةةةةةةةةةل جديةةةةةةةةةةةد واع ألهةةةةةةةةةةةداف هةةةةةةةةةةة ا المجتمةةةةةةةةةةةع الجديةةةةةةةةةةةد وهةةةةةةةةةةةي أي ةةةةةةةةةةةا وسةةةةةةةةةةةيلة بقةةةةةةةةةةةا  
المجتمةةةةةةةةةع واسةةةةةةةةةتمرار، وتقدمةةةةةةةةةا وتطةةةةةةةةةور، إوا مةةةةةةةةةا أريةةةةةةةةةد لهةةةةةةةةة ا التقةةةةةةةةةدم والتطةةةةةةةةةور أ  يكةةةةةةةةةو  عميةةةةةةةةةق الجةةةةةةةةة ور متأصةةةةةةةةةال 

وتوجيهةةةةةةةةةا  الجوانةةةةةةةةةب كةةةةةةةةةلن شخصةةةةةةةةةية المةةةةةةةةةتعلم مةةةةةةةةة حرصةةةةةةةةة  و ارة التربيةةةةةةةةةة علةةةةةةةةة  بنةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةيفةةةةةةةةةي حيةةةةةةةةةاة األفةةةةةةةةةراد 
 صةةةةةةةةةةةلتا بةةةةةةةةةةةةالقيم المرتبطةةةةةةةةةةةة بالةةةةةةةةةةةةدين اإلسةةةةةةةةةةةالمي وبةةةةةةةةةةةةالترا  المجتمةةةةةةةةةةةةع وتوثيةةةةةةةةةةةقنحةةةةةةةةةةةو السةةةةةةةةةةةلوكيات المقبولةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي 

طفةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةو البةةةةةةةةة رة التةةةةةةةةةي نزرعهةةةةةةةةةا اليةةةةةةةةةوم ونجنيهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي غةةةةةةةةةدنا وفطريقةةةةةةةةةة تعاملنةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةع أفطفالنةةةةةةةةةا وسةةةةةةةةةلوكنا معهةةةةةةةةةم فال
 المجتمع.بتطبيق مناهجنا هو ما سيرسم مستقبلهم في بنا  الفرد وصال  

وتحةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةوا  القةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي ريةةةةةةةةةاض األفطفةةةةةةةةةال وبشةةةةةةةةةعار  الغةةةةةةةةةرس الطيةةةةةةةةةب   سةةةةةةةةةنتناول شخصةةةةةةةةةية المةةةةةةةةةتعلم 
)الطفةةةةةةةةةل( مةةةةةةةةةن مختلةةةةةةةةةك الجوانةةةةةةةةةب وتوجيهةةةةةةةةةا نحةةةةةةةةةو السةةةةةةةةةلوكيات المقبولةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي المجتمةةةةةةةةةع والمنسةةةةةةةةةجمة مةةةةةةةةةع تعةةةةةةةةةاليم 

ية والمسةةةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةةةي ديننةةةةةةةةةةةا اإلسةةةةةةةةةةةالمي وتوثيةةةةةةةةةةةق صةةةةةةةةةةةلتا بةةةةةةةةةةةالقيم المرتبطةةةةةةةةةةةة بواقةةةةةةةةةةةع الحيةةةةةةةةةةةاة والتطلعةةةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةةةتقبل
 .نه ة مجتمعنا في حاضر، ومستقبلا

ومةةةةةةةةةن هةةةةةةةةة ا المنطلةةةةةةةةةق أفطلقةةةةةةةةة  و ارة التربيةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةروع تأصةةةةةةةةةيل القةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتمد مةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةالمية 
بةةةةةةةةةةبعت القةةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةةة وتعزيزهةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةلوكياتهم  المتعلمةةةةةةةةةةينفطةةةةةةةةةةار خطتهةةةةةةةةةةا اإلنمائيةةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةةدف تعريةةةةةةةةةةف إفةةةةةةةةةةي 
تصةةةةةةةةةبي جةةةةةةةةةز ا أصةةةةةةةةةيال فةةةةةةةةةي بنةةةةةةةةةا  عقةةةةةةةةةولهم ونفوسةةةةةةةةةهم تحقيقةةةةةةةةةا للغايةةةةةةةةةات التربويةةةةةةةةةة للمجتمةةةةةةةةةع الةةةةةةةةة ي يهةةةةةةةةةدف  حتةةةةةةةةة 

التعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع  علةةةةةةةةة الةةةةةةةةي بنةةةةةةةةا  المةةةةةةةةةوافطن الصةةةةةةةةالي المعتةةةةةةةةةز بمحاسةةةةةةةةن تةةةةةةةةةرا  أجةةةةةةةةداد، وفةةةةةةةةةي الوقةةةةةةةة  واتةةةةةةةةةا القةةةةةةةةادر 
ويين ومنهةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةنتناول منظومةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةةة تعريفهةةةةةةةةةةا وأهةةةةةةةةةةدافها وتفريعةةةةةةةةةةات القةةةةةةةةةةيم للمسةةةةةةةةةةت عصةةةةةةةةةةر،.متطلبةةةةةةةةةةات 

ول والثةةةةةةةةةةةاني وآليةةةةةةةةةةةة تطبيقهةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةع توضةةةةةةةةةةةيي دور كةةةةةةةةةةةل المسةةةةةةةةةةة ولين عةةةةةةةةةةةن الطفةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةي كيفيةةةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةةةرس القةةةةةةةةةةةيم ألا
والمجتمةةةةةةةةةةةع. باإلضةةةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةةةي البةةةةةةةةةةةرامج واألنشةةةةةةةةةةةطة  روضةةةةةةةةةةةةوترجمتهةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةلوكيات مرغوبةةةةةةةةةةةة ظةةةةةةةةةةةاهرة فةةةةةةةةةةةي ال

المعنيةةةةةةةةةةين  فةةةةةةةةةةي متابعتهةةةةةةةةةةا وتقويمهةةةةةةةةةةا وتوثيقهةةةةةةةةةةا لرفعهةةةةةةةةةةا للمسةةةةةةةةةة ولين االسةةةةةةةةةةتمرارالمقترحةةةةةةةةةةة لتطبيةةةةةةةةةةق القةةةةةةةةةةيم وكيفيةةةةةةةةةةة 
 المدرسية.لقسم األنشطة 

وإننةةةةةةةةةا كتربويةةةةةةةةةو  نتطلةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةديم هةةةةةةةةة ، المةةةةةةةةةادة العلميةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةةة وكيفيةةةةةةةةةة تطبيقهةةةةةةةةةا ومةةةةةةةةةا تحتويةةةةةةةةةا 
سةةةةةةةةيكو  لهةةةةةةةةا األثةةةةةةةةر فةةةةةةةةي بنةةةةةةةةا  ممةةةةةةةةا لتأصةةةةةةةةيل القةةةةةةةةيم  ةومتنوعةةةةةةةة ةفطياتهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن معلومةةةةةةةةات هامةةةةةةةةا وفطةةةةةةةةرق هادفةةةةةةةة فةةةةةةةةي

 .قيما التربوية  جيل يتقن الحفاظ عل
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 الرؤية:
 تعزيز وتطبيق القيم التربوية للمساهمة في بنا  مجتمع راقي بأخالقا.

 الرسالة:
مع كافة قطاعات المجتمع وتعزيز دور المتعلم في المتابعة واإلشراف ورعاية المتعلمين   عل تقديم برامج متخصصة ترتكز

 التربوية.تطبيق القيم 
 :الهدف العام

عل  بنا  شخصية المتعلم من مختلك الجوانب  العام(الشامل  )الهدفإفطار حرص الو ارة  تفعيل القيم التربوية في
وتوجيها نحو السلوكيات المقبولة في المجتمع وتوثيق صلتا بالقيم المرتبطة بالدين اإلسالمي وبالترا  وواقع الحياة 

 .والتطلعات المستقبلية

 األهداف الخاصة لبرامج القيم التربوية لمرحلة رياض األفطفال   
 1-السلوكيات اإليجابية وتطبيقها عمليا من خالل القيم. تعزيز 
 2-بعت السلوكيات عند بعت المتعلمين. تعديل 
 3-عام.سلوك المتعلمين وتقويما بشكل  رعاية 
 4-في تطبيق القيم المعلماتقدرات ومهارات  تنمية. 
 5-المنظومة.في  التربوية وتفريعاتهاالقيم عل   يتعرف 

 مفهوم القيم التربوية
يعيش اإلنسا  في ه ، الحياة وفق قيٍم ُمعّينٍة ُيطّبقها أو َيسع  للوصول إليها  كما ُتعَتبر القيم نوٌع من أنواع الُمحّددات أو 
الغايات  وُيعّد الوصول إليها نوعًا من أنواع الّنجا   وعالمًة ُتؤّشر عل  حسن َسْير العمل في َمراحلا الّسابقة  أو ما يُ طلق 

 عليا بالتغ ّية الّراجعة.
 مفهوم القيم:

 لغويا: قيمة الشي  وتعني قدر،  وقيمة المتاع ثمنا.
  ما ورد بمعن  االستقامة 

 )إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما(

 

 

 
(9سورة اإلسراء )  
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 :اصطالحا

وهي مجموعة من الصفات األخالقية التي يتميز بها البشر وتقوم الحياة االجتماعية عليها. ويتم التعبير السلوك أو العمل 
تحركا نحو العمل   في القيم التي يعتنقها شخص من األشخاص هي التي تؤثر  ومجموعةعنها باستخدام األقوال واألفعال 

القيم  وهو مجموعةمرغوبُا  سلوكا بأنا مرغو  أو غير وتدفع السلوك بطريقة خاصة ثم يتخ ها مرجعا في الحكم عل 
ه ، الجماعة  جتماعية التي تؤثر في سلوك أفرادوال غوط اال المحددات أو مجموعة تمثل نوعا من  فرد  السائدة لدي أي
وهي األ سجين ال ي  للروضةقيمة عالية ومهمة  والعاملو  أنها وات الروضةلقيم هي كل ما تعتبر، إدارة وا تأثيرا مباشرا.

 .اقع الحياةو مع  اضحةلالستمرار بأدا  العمل بشكل متقن ومميز ل لن يجب أ  تكو  نقية وو لروضة من خاللا تعيش با ا
 

 التربوية( تدريس القيم )أهمية

 أهميتها للفرد: 
هي معايير يعتمدها الفرد و  في بنا  حياة الفرد وتشكيل شخصيتا  وتحيد غاياتا وأهدافا وسائل تحقيق ه ، الغايات تساعد

في تقيم سلوكياتا وسلوكيات اآلخرين  وفي الحكم علي األفكار واألشخاص واألعمال والمواقك من حيث أنها مرغوبة 
فالقيم الدينية واالجتماعية التي يتبناها الفرد  االنحراف تعمل القيم عل  وقاية الفرد من  إيجابية أو غير مرغوبة سلبية

عمل القيم كموجهات لخيارات األفراد  تحميا من االنزالق في الخطأ  فهي تعمل كعامل وقائي. )النفس األمارة  واللوامة(
 ةفي مجاالت الحياة كاف

 -للمجتمع: أهميتها 
سليمة  اجتماعيةتحفظ للمجتمع تماسكا  وتحدد لا أهدافا ومثلا العليا ومبادئا الثابتة التي توفر لا التماسن لممارسة حياة 

  وال يستقيم المجتمع بدونها. االجتماعية ن االنحرافاتتعمل القٌيم كموجهات لسلوك األفراد والجماعات  وتقي المجتمع م
نشاط إنساني  فقد أوضي )غاندي( أ  غيا  القيم كعنصرٌ ينتج عنا الدمار وا  أي  تؤلك القيم اإلفطار األخالقي لكل

نشاط البد أ  تغلفا القيم. تلعب القيم دورا كبيرا في تنمية المجتمع عل  المستوى اإلنساني  فهي تنب  العنك والصراعات 
 والتعصب.
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 -التربوية: القيمخصائص 

 للقيم عّدة خصائص تتمّيز بها:
  ومشاعر،  حيث تشمل ب لن الّرغبات والميول والعوافطك التي تختلك من إنسا   :ترتب  بنفسّية اإلنسا

 آلخر  ومن ح ارة أُلخرى.
  . ُمتغّيرة وليس  ثابتة نتيجَة تفاعل اإلنسا  مع بي تا وتغيُّرات الوس  الُمحي 
 اأُلخرى.  عل  حسابع ها  وتطبيق إحداها  وتفوقا اعل تفاوت أولوّية القيم و خالل البي ة  : منغير وراثية 
 دها  نتيجَة اختالف الحاجات اإلنسانّية بين حاجاٍت اقتصادّيٍة وسياسّيٍة واجتماعّيٍة ونفسّيٍة.  :تعدُّ
  تعقيد الّظواهر اإلنسانّية الُمرتبطة بالقيم. بالقياس: بسبصعوبة 
 حيث تظهر في َمشاعر اإلنسا  إّما بالميل نحوها أو الّنفور منها. :واتّية 
 فهي تختلك من شخٍص آلخر حسب الّزما  والمكا .  :نسبّية 
 فهي ُمتعّلقة باإلنسا  وليس أّي كائن آخر :إنسانّية. 

 

 ( تصنيك القيم وأنواعها(
را  تتعدد في عملية تصنيك في اختالفهم في تعريف مصطلي القيمة؛ فإ  اآل باحثينوكما هو الحال عند المفكرين وال

القيم إل  مجموعات أو أنواع أو مجاالت ومنظومات  تبًعا للمعايير التي يحتكم إليها الباحثو  والمهتمو  والمفكرو  
التصنيفات كلها إل  أسس  تستند تلنو  لتصنيك القيمة  األمر ال ي يجعل تصنيك منظومات القيم أمًرا متعددًا ك لن

فإننا ال نعّول عليها وحدها    وبأنها مت مَّنة داخل تصنيفات نظرية خاصة بها  وإ  كنا نِقر بتلن التصنيفات النظرية
للقيم؛  أغلب العلما وعليا فإ  التصنيك ال ي اعتمد،  في تصنيك القيم ومنظوماتها أو في عمليات إ سابها وتمكينها

 التالي: قد جا  عل  النحو 
        .صنك القيم حسب المجال ال ي ُتعن  با إل  عّدة أنواع في توجيا السلوك: -

  النظرّية:القيم  
رغبة الفرد بالتعّلم وسعيا نحو ا تشاف المعلومات والبحث عن مصادرها  ويّتصك صاحب القيم النظرّية  يه

بقدرتا عل  الّنقد والّنظر لألمور بموضوعّية  ومن األمثلة عل  القيم النظرّية الّطمو  العلمّي  والّتجريب  
 والبحث العلمّي  والّتسامي الفكرّي.

 :القيم االجتماعّية  
ر من خالل رغبة اإلنسا  بتقديم العو  لمن حولا  وتفاعلا االجتماعّي مع الوس  الُمحي  با  واّتخاو، وتظه

 .إدخال الّسرور عل  اآلخرين هدفًا ب اتا  ومن األمثلة عل  ه ، القيم العطك  والحنا 
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 القيم الدينّية : 
والتزاما بتعاليم الّدين  وحرصا عل  تتّ ي من خالل افّطالع اإلنسا  الُمستمّر عل  أصل الوجود والكو   

 نيل الّثوا  والبعد عن العقا .
 :القيم االقتصادّية 
تتمّثل في البحث الّدائم عن اإلنتاج الُمرِبي  واالهتمام باألموال والّثروات  وغالبًا ما َينظر أصحا  ه ،   

القيم لألمور نظرًة مادّيًة قائمًة عل  حسا  ِمقدار الّربي والخسارة  وقد يتعارض ه ا الّنوع من القيم مع 
 األخرى.األنواع 

 الجمالّية: لقيما 
عبَّر عنها بالبحث عن الجمال في األشيا  وتقدير الفّن  ومن أمثلتها التفّوق الفنّي  وحّب الفنو   وتقدير ي 

 الجمال. 
 :القيم السياسّية 
لطة      تظهر في حّب القّوة والتحّكم  وفرض القوانين عل  األشخاص واألفراد  ومن أمثلتها تقدير السُّ

 ةوتحمُّل المسؤولّية  والميل للقياد
 القيم الوفطنية: 
هي القيمة التي يتبناها الحا م  وُتظهر التعُلق العافطفي والوال  أُلمٍة محددة بصفة خاصة واستثنائية عن    

 .البلدا  األخرى  وتجعل الفرد يحب بلد،  ويدعم سلطتها  ويصو  مصالحها  ويشعر بالفخر الوفطني
 
 

 )مكونات القيم وأساليب تكوينها(
 تتكو  القيم من ثال  مستويات رئيسية

يرى كثيرو  بأ  مكونات القيم ثالثة  مثلما كان  مكونات االتجا،. وه ، المكونات الثالثة مكو  عقلي ومكو  انفعالي 
 ومكو  سلوكي. وترتب  المكونات الثالثة بعالقات تفاعلية مستمرة ومتداخلة بتأثير من المجتمع و ثقافتا:

  :الُمكّو  المعرفّي 
عن فطريق اختيار قيمة ُمعّينة بين مجموعة من البدائل  ومقارنتها بغيرها  والّنظر في نتائَج اختيارها  وتحمُّل 

 مسؤولّية االختيار. 
 :الُمكّو  الوجدانّي 
 كالفو  بالهدية أو النجا ... ُمعّينٍة وسعادة الفرد باختيارهايظهر من خالل الفخر بقيمٍة  
 :الُمكّو  السلوكّي 

 .د عن فطريق الُممارسة والّتجربة  وولن من خالل ُممارسة قيمة ُمعّينة في ظروف وأوضاع ُمختلفةُيحدّ 
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 القيم: ساليب تكوين أ- 

الُمجتمعات  ألهمّية القيم وضرورتها قام  عّدة تجارَ  ودراساٍت لمعرفة أنجي األساليب والّطرق لتكوين القيم وترسيخها في    
 الّطرق: األمثلة عل  ه ،  ومن

 
 :اإلقناع  

التعاو   تحقيق قيمة مثال عن فطريق توظيك األدّلة والبراهين إلقناع األفراد بأهمّية قيمٍة ُمعّينٍة اّتخاو القدوة الّصالحة
الروضة وإقناع السرعة في إنجا  العمل وتقديم الخبرات المتبادلة بين المعلمات في تحقيق ونجا  نشاط معين داخل 

 ب رورة التعاو  للسرعة في إنجا  العمل وتقسيم األدوار حسب ميول وقدرات المعلمات.فريق العمل 
 :القوانين  

 االلتزام بالدوام المدرسي مثال الّدولة يجعل تطبيقها لزامًا عل  الُمجتمع جعل القيم ُجز ًا من تشريعات وقوانين
لتوقي  اليومي للفترات وااللتزام بالجداول والساعات المخصصة للمعلمات في تطبيق أنشطة اليوم الدراسي حسب ا

 الخاصة للفصول يسهل تو يع العمل والعدالة في سير التعليم فطوال اليوم المدرسي.
  
 :مثالوعندنا داخل رياض األفطفال تطبيقا حشد اإلعالم لتوجيا الُمستمعين نحو قيمة ُمعّينٍة ودعوتهم إل   اإلعالم 

أي وسيلة تواصل مع أوليا  وتبر  هنا مناسبة االحتفاالت باألعياد الوفطنية واستخدام  قيمة الحبعن تفعيل  ماإلعال
 . (... لوحات-االمررسالة ولي  –وسائل التواصل االجتماعي اإلنستغرام الخاص بالروضة األمور )

 
 وجود القيمة من ضمن الّتشريع الدينّي ُيعّد وا أثٍر كبير عل  انتشارها وتطبيقها  خصوصًا إوا كا  الُمجتمع  :الدين

في رياض األفطفال من خالل الخبرات التربوية مثل خبرة الحيوانات  الرفقوهنا مثال عل  تطبيق قيمة  ُمتدّينا
لعطك عل  الحيوا  والنبات وتقديم الما  والمحافظة والنباتات التي نحقق بعت األهداف السلوكية مثل الرفق وا

عليها من خالل القصص والمواقك اإليجابية التي تقدمها المعلمة داخل أنشطة اليوم الدراسي أو من خالل الرحالت 
الخارجية لحديقة الحيوا  أو الحدائق العامة أو حديقة الروضة فيجب علينا غرس وتأصيل قيمة الرفق في نفوس 

 ا ألنهم ثمرة ه ا الوفطن الغالي.أفطفالن
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 مراحل تأسيس القيم :
لفرد:حياة ا منتمر مرحلة تأسيس  وتأصيل القيم التربوية وفطبيعة غرسها في نفوس األفطفال بعدة مراحل   

 1-)مرحلة التطبيع من الوالدة إل  عمر السابعة(:

المختلفة خاللها؛ فلو ا تسب اإلنسا  العادات الجيدة  أهميَّة مرحلة الطفولة تتلخَّص في ا تسابا للعادات والقيم 
والقيم واألخالق الرَّفيعة فإنَّا حتمًا سيشبُّ عليها  أمَّا إ  ا تسب العادات السّي ة واألخالق الردي ة؛ فإنَّا سيكو  

م اعوجاجا ال ي نشأ عليا عندما  وبااًل عل  المجتمع عندما يكبر  وه ا ال يعني أ َّ اإلنسا  ال يمكن لا أ  يقوِّ
 يكبر  فكلُّ شيٍ  قابٌل لإلصال  ما وجدت اإلرادة والعزيمة ل لن.

 
 : الرابعة عشر( إل من عمر السابعة  التقليد مرحلة)-2
أماما من خالل النظر فطفل الروضة يقلد أي نمووج حي  التقليد مر فطفل الروضة بمراحل مهما ومنها مرحلة ي

وه ا التقليد يؤثر في إ سا  الطفل العادات السلوكية الصحيحة وتنمية االتجاهات  با والمتابعة للبي ة المحيطة 
 اإليجابية لديا.

 مصادر القيم: -  

1-الّدين:                                                                                                         
 من خالل الّشرائع السماوّية التي أنزلها هللا تعال  للّناس  ومن خالل الكتب الّسماوّية التي جا ت لهداية البشرّية 

 وتوجيهها لما فيا صالحها  والمتمثل بالتعاليم الربانية المختلفة والتي تنظم كاّلً من: -

  االعتقادية:القيم 
   والمالئكة  والكتب  والرسل  واليوم اآلخر.عن هللا يعتقدلدى اإلنسا   والتي تتعلق بكّل ما 

 القيم الُخلقية: 
 .وهي القيم التي تتعلق بالف ائل التي يجب أ  يتحل  بها المسلم

 القيم العملية: 
وهي القيم التي تتعلق باألعمال  والتصرفات  واألفعال  واألقوال التي يجب عل  المسلم ا  يلتزم بها والتي تنقسم 

أساسيين هما: العبادات التي ترب  المسلم بربا  والمعامالت والتي ترب  المسلم بغير، من البشر سواً   قسمينإل  
  انوا مسلمين أم غير مسلمين.
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 السنة النبوية الشريفة: -2
 وهي كّل ما صدر عن النبي محمد صل  هللا عليا وسلم من شرٍع متبع. 

 : اإلجماع -3
 غالبية علما  المسلمين.وهي األمور التي أجمع عليها    
 العرف:  -4

 .وهي القيم والعادات والتقاليد التي تعود لكّل مجتمع
 العقل:  -5

 نتيجة قدرتا عل  تحليل األمور  والّنظر في عواقبها  واستنباط الخير والّشر. 
 الُمجتمع:  -6

إو يعتقد أصحا  ه ا الّرأي بأّ  لكل ُمجتمع ظروفا وخصوصّياتا وتطّلعاتا وُمستقبلا الخاّص با  وبالّتالي فإّ  
 الُمجتمعات.القيم التي تاُلئما قد ال ُتالئم غير، من 

 
 ومما سبق نتعرف عل  الفرق بين القيم واألخالق:

 القيم: 
أهم الركائز التي تبني عليها المجتمعات وتقام عليها األمم وتتعلق القيم باألخالق والمبادئ وهي معايير وال تبني األمم  

وضابطة للسلوك  واألخالق عامةومجتمع تبني عليا المبادئ  ةهي القاعدة ألي أم القيم فالقيمإال عن فطريق تأصيل 
 البشري.

 :األخالق 
فيها من عقيدة وعبادة.   وإنن لعلي خلق  اإللزامهي المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني وقد دعا اإلسالم الي  

 بعث  ألتمم مكارم األخالق   وتدعو بمجملها الي مجموعا من القيم واألخالق واآلدا  الحميدة. وانما)عظيم 
 
 -أال وهو:  تفسيراتا يوالباحثين فهناك مصطلي آخر اختلك بعت العلما  و 
 :المبدأ 
فيقصد أ  الصدق هو األساس ال ي  مبدئي فمثال يقول قائل: الصدق  أخرى هو فكر أساسي تبن  عليا أفكار فرعية     

 يك   ويخلص في عملا. مثل: الوسلوكياتا  أخالقايقيم عليا معامالتا ومنها تظهر 
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ا في نفوس    وغرسه الواجبات التي يجب علي الدولة التمسن بها من وكبيرة عند الشعو  وهي  أهمية عظمللقيم         
رياض األفطفال. أبنائها ونحن كمربين تربويين يقع عل  عاتقنا مس ولية غرسها وتأصيلها عند األفطفال في         

- دمها بعت الباحثين:إليكم بعت األمثلة التي قواألخالق والفرق بينهما و  القيمالعلما  والباحثين في تعريف  اختلك         
      الفرق بين القيم واألخالق: - 

مة ومنها هو ذا قي إن القيم هي كل ما له قيمة، وهي تشمل أشياء كثيرة، األخالق جزء منها، بينما األخالق منها ما
قيم.ما ليس له   

مثال: تقدير المال وعدم اإلسراف فيا يعتبر قيمة  لكنا ليس خلق  بينما الكرم خلق حسن )وهو قيمة( والبخل خلق وميم  
 )وهو ليس قيمة(.

ق فإنها متعدية القيم ذاتية ومتعدية، أي أن منها ما هو مرتبط بالفرد نفسه، ومنها ما مرتبط باآلخرين، بينما األخال  .
 وهي ما يرتبط باآلخرين عادة

 مثال:
 تقدير الشخص لألعمال الفنية يعتبر قيمة لديا  )مرتب  با واتيًا( بينما احترام اآلخرين خلق وقيمة في نفس الوق  

 )مرتب  باآلخرين.
 

 األخالق قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، بينما القيم كلها حسن، وكل ما له قيمة فهو طيب.
 مثال:

 العدوا  خلق وميم  ورحمة اآلخرين خلق حميد.
قيمة خلل خلق جيد قيمة، وليس كل قبينما األخالق مفهوم خاص، فكالقيم اسم شامل تدخل فيه األخالق ضمنًا،  .  

 مثال:
 المحافظة عل  الوق  قيمة ولكنها ليس  خلقًا  بينما احترام المواعيد مع اآلخرين خلق حسن  وهو أي ًا قيمة  وت ييع 

 أوقات اآلخرين خلق سي   ولكنا ليس قيمة.
 

تطبيق  أ  يكو   أشمل  والمطلو  اواألخالق  ونحن في التربية نهتم بالقيم ألنهتقريبًا ه ، أبر  الفروق بين القيم 
دائرة القيم تشمل أل   والتركيز عل  غرس القيم في نفوس األفطفالالتربية واسع في نطاق  وتأصيل القيم التربوية عل 
 األخالق وكل ما لا قيمة.
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 )نظرية القيم في الفكر التربوي(

 

  االتجاهات العالمية الحديثة في مجال القيم التربوية:
  .اإلحافطة بمفهوم بعت االتجاهات العالمية الحديثة في مجال القيم التربوٌية ومعرفة جوانب القوة وال عك لديهم 
  بهم.الحصول عل  فرص حقيقية الستكشاف بعت القيم المختلفة والتفكير بوضع نظام قيمي خاص 
  وحقوقهم وتهي ة الفرص المتاحة أمامهم بالطريقة الصحيحة.االستخدام األمثل لمواهبهم 
 الحديثة. االتجاهاتعل  التشجيع المناسب للتأمل بشكل ناقد في المواقك والقيم التي تنطوي عليها  الحصول 

 في يوغوسالٌفيا
إلنتاج  وتقوية ى افكا  الهدف من النظام التعلٌيمي هو تمكين األجيال الصغيرة المساهمة في التنمية المستمرة لقو  

 الرواب  االجتماعية  وتربيتهم عل  رو  الوال  واالنتما  لوفطنهم.
 في اليابا 

عر با الفرد وما يقوم الفرق بين ما يش يوتأتيماي( أ)هونيا  لمبدئهي معتقدات ومثل اجتماعية تخص الثقافة اليابانية  
تخدم أي خادما اليابا  شعب غني ومثقك وهو شعب ال يس با بالمجتمع واألم واأل  هما المس وال  عن البي  واألوالد.
ثانية اقتصاديا في وراتبا عالي جدا تعتبر اليابا  الدولة ال صحةوربة منزل. عامل النظافة في يطلق عليا اسم مهندس 

مدار السنة مدير  ل عالرغم من تعرضها للكثير من تعرضها للكثير من الزلزال والهزات األرضية والبرا ين  عل م العال
ن سالمتا دو  وولن للتأ د م ساعةالمدرسة في اليابا  يأ ل من الطعام المخصص للتالمي  قبل تناولهم لا بنصك 

ي .وجود أي مواد ضارة فيا من أجل الحفاظ علي سالمة التالم  
 

 في الصين 
سا وال تتغير كما ا  القيم والتقاليد ل لن اغلب المفاهيم لديهم مقد عل تعتبر الصين من الدول المتشددة في المحافظة 

   القديمةبخ وعا التام للتقاليد وجزئياتا وبتقديسا لها بصوة التقاليد  امتا الشعب الصيني 
يمهم من حيث تعلم يجمع اآلدا  السياسية واالجتماعية في تعال ورئيسهادعم الوال  لألسرة وللكبار وللدولة وفيها يتم 

 التعاليم األخالقية والواجبات االجتماعية باعتبارها جز ا أساسيا من المبادئ الرئيسة للسلوك.
 أثينا:

الفرد.القيم هي تنمية شخصية   
 أسبرط:

.ل ا الجيش عماد السلطة وفخرها استرقاق يرو  الحياة اما فتي او   
 الهند:
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السادس  تدرس مادة األخالق في المدرسة من الصك األول االبتدائي ولغاية الصكقيم الزهد والتعفك  عل تركز 
 لتعليمهم كافة األخالق والتعامل مع اآلخرين.

 
 القيم في المجتمعات العربية اإلسالمية والمجتمع الكويتي

 مصادر القيم التربوية األول :
 

 الخبرات.(-والتقاليد  العادات-النبوية  السيرة-االجماع–السنة النبوية –الكريم  القرآ -اإلسالم 
  الكويتي:القيم في المجتمع 

باألهل العالقات األسرية ف تأصل  القيم وبر ت في كثير من أمور حياتهمالمجتمع الكويتي واألسرة الكويتية قديما وحديثا 
 –والجيرا  واألصدقا  وإغاثة المنكو  جبلوا عليها وتناقلها األجداد جيال بعد جيل وه ا يبر  في العادات والتقاليد 

 المجتمع(.العرف السائد في فهم واأللعا  الشعبية  الغطاوي  –األمثال و 
 معا  ومجتمعبكل ما في العروبة من  سامية  وعربيالكويتي مجتمع إسالمي بكل ما في اإلسالم من معا   المجتمعو 

لكويتيو  ومن  نشأة الكوي  ا األصيلةديموقرافطي بطبيعتا فقد استمد رو  الديموقرافطية من الحياة العربية اإلسالمية 
األول  جبلوا عل  حرية القول وإبدا  الرأي  شعب جبل عل  الحرية ولكنا اي ا جبل عل  قيم أخالقية وهي قبول الرأي 

تاريخ جبل شعبها عل  التسامي وقبول ال عبرأنها  وما يميز الكوي التعايش بين المختلفين عرقيا وفطائفيا وف ويا  اآلخر و 
التعاون والتواصل مع األهل فسائد  والطوائف كما هو هم التعايش بين مكونات مجتمع متعدد األعراقالرأي اآلخر واأل

 .هو ما كان يميز دولتنا الحبيبة  والتجارةوالجيران واألمانة والصدق في البيع 
 

 
      الخالصة فيما سبق: -

و فكر روحاني أو تتشابا ولكن تعتمد عل  مصدرها من فلسفة أوخالصة لما سبق يت ي أ  القيم في المجتمعات 
أ   دمة نجدوال  أسري أو من عقيدة دينية أو فكر ديني وروحاني ل ا ... عندما نحلل سلوك الفرد في الدول المتق

 الغالبية يتبعو  المبادئ التالية في حياتهم:
 .األخالق كمبدأ أساسي 
 المس ولية.وتحمل  االستقامة 
 .احترام القانو  والنظام 
 حب العمل. 
  راالستثمار واالدخاحب.  
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المجتمع ال ي تتأصل فيا القيم و يتمسن بها فإنا مجتمع أصيل قوي يحافظ عل  القيم التربوية األصيلة ولكن هناك 

 عوامل تؤثر في غرس القيم  وُتنّميها  وينعكس التأثير الخاص بها عل  األفراد داخل المجتمع الواحد  ومنها:
 
 التربية: 

دور العائلة  هي عامٌل مهٌم من عوامل تنمية القيم عند األفراد  وتعّد العامل األول ال ي ُينّمي القيم الخاصة بهم  فيأتي
ي تدعو إل  التقّيد بكّل قيمة عل  القيم الحسنة  والتي ترتب  باألخالق  وااللتزام بالتعاليم الدينية التالمهم في تربية أفطفالهم 

 تدل عل  الخير  والتخّلي عن أّي قيمة تنتج عنها تصّرفات غير مقبولة.
 

 التعليم: 
المفيدة التي  طة األنشعن فطريق  هو العامل ال ي ُيساهم في  رع القيم الحسنة عند األفراد  من خالل توعيتهم بأهميتها 

نوعة رياض األفطفال وفق أهداف عامة وخاصة كما نترجمها من خالل األنشطة والمناسبات المتفي  لألفطفالُتعط  
يدة  وأي ًا ُيعّد التعليم تهدف إل  صقل شخصياتهم وفقًا للقيم الحمالتي  لمؤسسات التعليميةل  و الهادفة إلي غرس القيم 

بيعة البي ة التي ُتحي  بالقيم المقبولة وغير المقبولة في المجتمع؛ ألنا يعكس فط األفطفالسائل التي ُتعّرف وسيلًة من الو 
ُيساهم في تطوير نوعية تفكيرهم  وتقييمهم لألحدا  المحيطة بهم. و بصفتا  فطفالباأل  

 
 المحيطة البي ة: 

القيم المرتبطة  يتعّرفو  عل  األفطفالهي عامل ال يقّل تأثيرًا عن باقي العوامل السابقة  وولن بسبب دورها في جعل 
م القيم الجديدة في بالمجتمع المحي  بهم  وقد تختلك عن القيم التي عرفوها داخل عائلتهم  وعادًة يبدأ اإلنسا  في تعلّ 

ديدًة تختلك أو ها من المنزل لّلعب مع األفطفال اآلخرين  فيكتشك ب لن ِقيمًا جمرحلة الطفولة الواعية  والتي يخرج في
ا عن فطريق القدوة الحسنة وبدورنا كمعلمات يجب علينا غرس القيم وتأصيلها في نفوس أفطفالن تتشابا مع القيم التي يعرفا

.ع والقصص والمواقك التمثيلية واأللعا  الجماعية مع المتابعة المستمرة والتشجي  
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هناك مجموعة من األساليب التربوية األصيلة التي تسهم في غرس القيم المستمدة من الشريعة اإلسالمية 

 القيم غرسنبوية لأساليب ومن هدي النبوية ونلخص أبر  تلن األساليب في اآلتي فهناك خمس 

  
  القصة  

 الموقك 

 التعميم 

 الموعظة  

 القدوة 

 باسةةةةةةتمرار  وسةةةةةةقيها البةةةةة ور بغةةةةةةرس واعتنةةةةةةي التربةةةةةة  بتسةةةةةةوية فاجتهةةةةةد الخيةةةةةةزرا   بزراعةةةةةةة شةةةةةرع أحةةةةةةدهم أ  يحكةةةةةي 
 يعةةةةةر فلةةةةةم لعملةةةةةا إتقانةةةةةا مةةةةةن واثةةةةةق وألنةةةةةا شةةةةةي ًا  تنبةةةةة  أ  بةةةةةدو   ولكةةةةةن العةةةةةام  أتةةةةةم حتةةةةة  اآلخةةةةةر تلةةةةةو الشةةةةةهر ومةةةةةر
 أ  إلةةةة   حولهةةةةا مةةةةن ال ةةةةارة الحشةةةةائش نةةةةزع علةةةة  المداومةةةةة مةةةةع رعايتهةةةةا فةةةةي واسةةةةتمر اآلخةةةةرين  لسةةةةخرية اهتمامةةةةاً 
 بدايةةةةةة مةةةةةع المفاجةةةةةأة وكانةةةةة  اإلحبةةةةةاط  إليةةةةةا وتسةةةةةلل الحةةةةةز   فانتابةةةةةا نتيجةةةةةة  بةةةةةدو   أي ةةةةةاً  ولكةةةةةن الرابةةةةةع  العةةةةةام أتةةةةةم
 فمةةةةا فقةةةة   أسةةةابيع سةةةةتة فةةةةي متةةةراً  ثالثةةةةين بمقةةةةدار ونمةةة  السةةةةما   نحةةةةو بقةةةوة الشةةةةجرة انطلقةةةة  حيةةةث الخةةةةامس  العةةةام
 التربةةةةةة  تحةةةةة  الجةةةةة ور مةةةةةن قويةةةةةة ضةةةةةخمة شةةةةةبكة تصةةةةةنع كانةةةةة  النبتةةةةةة أ  الماضةةةةةية السةةةةةنوات األربةةةةةع فةةةةةي حةةةةةد 
 السةةةةنوات فةةةةي رعايتهةةةةا وتةةةةوقفن تكاسةةةةل كةةةةا  لةةةةو فمةةةةاوا إنباتهةةةةا  حةةةةال بةةةةاألرض ويثبتهةةةةا يةةةةدعمها وتةةةةد بمثابةةةةة لتكةةةةو  

 الماضية؟
 شةةةةجرة وأمةةةةا الصةةةةبور  المةةةةزارع ولةةةةن نمثةةةةل ونحةةةةن الخصةةةةبة  تربتنةةةةا فهةةةةم تةةةةربيتهم؛ فةةةةي أفطفالنةةةةا مةةةةع حالنةةةةا هةةةةو ولةةةةن  

 والمثةةةةةابرة للصةةةةةبر منةةةةةا تحتةةةةةاج والتةةةةي نفوسةةةةةهم  فةةةةةي لغرسةةةةةها جاهةةةةةدين نسةةةةع  التةةةةةي والمبةةةةةادئ قةةةةةيمال فهةةةةةي الخيةةةةزرا  
 تلةةةةةةن فةةةةةةي بةةةةةةالتنويع نةةةةةةافعلي ؛أفطفالنةةةةةةا فةةةةةةي القةةةةةةيم غةةةةةةرس فةةةةةةي اإلبةةةةةةداع تسةةةةةةتطيع وحتةةةةةة  وجةةةةةةا أ مةةةةةةل علةةةةةةي لتثبيتهةةةةةةا
 كةةةةةةا  والتةةةةةةي القةةةةةةيم  غةةةةةةرس فةةةةةةي فطرائةةةةةةق خمةةةةةةس أف ةةةةةةل لةةةةةةن نقةةةةةةدم وبةةةةةةدورنا  أسةةةةةةلفنا كمةةةةةةا تبعهةةةةةةان التةةةةةةي األسةةةةةةاليب
 عنهم. هللا رضي الصحابة توجيا في استعمالها عل  حريصا ة وسلم عليا هللا صل  ة الرسول
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 القصة: 
 من للطفل وفيرة حصيلة ولدينا سيما ال للجميع وتشويقاً  تأثيراً  وأ ثرها  التربوية الوسائل أنجي من القصة تعتبر

 هللا أخبرنا خاللها من مشوقة  كثيرة قصصا نجد القرآ  ففي والمفاهيم  بالقيم الثرية التربوية اإلسالمية القصص
 إظهار، خالل من القيم  أجود غرس في المرب  يستعين بالقصص التعليم اوأم السابقين األنبيا  بين دار عما تعال 
 البعيد المدي عل  يظهر التربوية القصص وتأثير ألحداثها الزمني التسلسل ومراعاة ا فيه واإلثارة التشويق عنصر
 مشابها لمواقك التعرض حين عقولهم وتسترجعها  أفطفالنا أوها  في وُتنقش ُتسجل فهي لسنوات  يصل قد ال ي

 .صغيرة كان  مهما قصة بأي تستهين ال فل لن القصة  تلن ألحدا 
 أ ثر للطفل  ُتروي  قيمة لكل األقل عل  تربوية قصة تخصيص خالل من األفطفال أوها  في أ ثر القيم وتترسخ
 اجعلا الطفل وهن في أ ثر وثبيتها القيم ولتعزيز القيمة تلن عن لا مرجع بمثابة تصبي حت  القصص باقي من
 ه ، خاللا من استشعر با  مر موقك يلتفاص فيها يروي  القيم إحدى حول حياتا  أحدا  من مقتبسة قصة يؤلك
 مع واأللوا   بالرسومات  ويدعمها القصة  الطفل يكتب كالهما أو األبوين أحد وبمساعدة التربوية  القيمة

 .لمؤلفاتا بالمنزل ركن تخصيص
 الموقك: 

 بتعليقاتن توجيها في وظفها بل الكرام؛ مرور تمر تجعلها وال الطفل  بها يمر التي اليومية المواقك استغالل يجب
 يومًا  معهم كا  فقد الصحابة  لتربية المواقك يستغل ةكا  وسلم عليا هللا صل  ة النبي أ  فنجد التربوية  وبلمساتن

 عليا هللا صل  فقال للعبد  هللا حب قيمة فيهم يغرس أ  فأراد دتا وج أ  فور وضمتا فطفلها  عن تبحث بامرأة  فإوا
- ّللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َتْطَرَحُا. الَ  َأ ْ  َل عَ  َتْقِدرُ  َوِه َ  َوّللاَِّ  الَ  ُقْلَنا: النَّاِر؟ . في َوَلَدَها فَطاِرَحةً  اْلَمْرأَةَ  َهِ ،ِ   َأَتَرْو َ  وسلم:
 ِبَوَلِدَها  َهِ ،ِ  ِمنْ  ِبِعَباِد،ِ  ْرَحمُ أَ  لَلَُّ  ”-وسلم عليا هللا صل 
 ألعا  أوقات وأي ا اليسيرة  اليومية القيم بعت فيهم لغرس الكارتو   ألفالم األفطفال مشاهدة فترة استغالل ويمكن
 في النقاش معهم لتتبادل- إيجابية أو سلبية – تهمن تربوية ق ايا تتناول التي المشاهد عند واستوقفهم الفيديو 

 بلطك. خاللها بدورك وُتعقب آرا هم  فيها يتبادلو   أس لة  هي ة عل  النقاش وليكو   المستفادة  لدروسا
 التعميم: 

 تصرفاتا أ  يظن ال حت  مباشر  بشكل إليا موجا الكالم أ  - مراهقاً  كا  وإ  خاصةً  – الطفل يشعر أال يجب
 كا  ما فكثيراً  بود  معا وتحاور المثمر  للنقاش ق ية صورة في األمر عليا افطر  بل يكابر  أو فيعاند مرصودة 
 َأْصَحا ِ  ِمنْ  َنَفًرا َأ َّ  َأَنٍس  عن جا  ما فمثال أقوام؟(؛ بال )ما بقولا: الجمع صيغة يستخدم وسلم عليا هللا صل 
 َعَل  َأَنامُ  اَل  َبْعُ ُهْم: َوَقالَ  اللَّْحَم  آُ لُ  اَل  َبْعُ ُهْم: َقالَ وَ  النَِّساَ   َأَتَزوَّجُ  اَل  َبْعُ ُهْم: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْياِ  هللاُ  َصلَّ  النَِّبيِّ 
 َقاَل: ُثمَّ  َعَلْيِا  َوَأْثَن  ّللاََّ  َفَحِمدَ  َوَسلََّم  َعَلْياِ  هللاُ  َصلَّ  ّللاَِّ  َرُسولَ  َوِلنَ  َفَبَلغَ  ُأْفِطُر  َفاَل  َأُصومُ  َبْعُ ُهْم: َوَقالَ  ِفَراٍش 
 َفَلْيَس  ُسنَِّتي َعنْ  َرِغبَ  َفَمنْ  النَِّساَ   َوَأَتَزوَّجُ  َوُأْفِطرُ  َوَأُصومُ  َوَأَناُم  ُأَصلِّي َلِكنِّي َوَكَ ا  َكَ ا َيُقوُلو َ  َأْقَوامٍ  َبالُ  َما»
 (1«)ِمنِّي

 

http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9/53354.htm
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 الموعظة 

 تتعدي أال واحرص كثيرة  تفاصيل لسرد داع وال لطيفة  بطريقة المباشرة بالنصيحة فعلين والتوجيا؛ النصي أردت إ 
 إيجابية بطريقة هدفا أصا  الغالم توجيا أراد حين ة وسلم عليا هللا صلي ة الرسول فنجد الواحدة؛ الدقيقة نصيحتن
 َكِلَماٍت  أَُعلُِّمنَ  ِإنِّي مُ ُغاَل   َيا َفَقاَل: َيْوًما  َوَسلَّمَ  َعَلْياِ  ّللاَُّ  َصلَّ  ّللاَِّ  َرُسولِ  َخْلكَ  ُكْن ُ  َقاَل: َعبَّاسٍ  اْبنِ  فعنْ  مباشرة 
ِ. َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعْن َ  َوِإَوا ّللاََّ  َفاْسَألْ  َسَأْل َ  ِإَوا ُتَجاَهنَ  َتِجْد،ُ  ّللاََّ  اْحَفظْ  َيْحَفْظنَ  ّللاََّ  اْحَفظْ   َلوْ  اأْلُمَّةَ  َأ َّ  َواْعَلمْ  ِبالَلَّ

وكَ  َأ ْ  َعَل  اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلَن  ّللاَُّ  َكَتَباُ  َقدْ  ِبَشْي ٍ  ِإالَّ  ْنَفُعوكَ يَ  َلمْ  ِبَشْيٍ   َيْنَفُعوكَ  َأ ْ  َعَل  اْجَتَمَعْ    َلمْ  ِبَشْي ٍ  َيُ رُّ
وكَ  ُحُك  َوَجفَّْ   اأْلَْقاَلمُ  ُرِفَعْ   َعَلْيَن. ّللاَُّ  َكَتَباُ  َقدْ  ِبَشْي ٍ  ِإالَّ  َيُ رُّ   الصُّ
 فَعنْ  اإليجابي  السلوك عل  يركز كا  بل يوبخ؛ وال يؤنب  ال يسر، ال ما يرى  والسالم الصالة عليا كا  وحين
ْحَفِة  ِفي َتِطيُش  َيِدي َوَكاَنْ   َوَسلََّم  َعَلْياِ  ّللاَُّ  َصلَّ  النَِّبيِّ  َمعَ  ُكْن ُ  َقاَل: َعْنُا  ّللاَُّ  َرِضيَ  َسَلَمةَ  َأِبي ْبنِ  ُعَمرَ   الصَّ
  َبْعُد . فُطْعَمِتي ِتْلنَ  َ اَلْ   َفَما   َيِلينَ  ِممَّا َوُكلْ  ِبَيِميِنَن  َوُكلْ  ّللاََّ  َسمِّ  ُغالمُ   َيا َوَسلََّم: َعَلْياِ  ّللاَُّ  َصلَّ  النَِّبيُّ  َفَقالَ 

 القدوة: 
 لتجني شروط ثالثة تحتاج ولكنها للمربي  عملية واأل ثر والوق   للجهد وتوفيراً  اختصاراً  األ ثر الوسيلة هي القدوة
 .ثمارها
 .حياتن في األهمية واضحة قيم لدين يكو   أ  أواًل:
 تقبل ال شخصيتن سمات من فتكو   حياتن  في وتطبيقها القيم تلن ممارسة عل  الحرص شديد تكو   أ  ثانيًا:
 أسا وا إ  عليهم والصبر معاملتهم وحسن إخوتا  حب علي ابنا يربي أ  لرحما القافطع لأل  فكيك بدونها؛ العيش
 وخارجها. الروضة داخل أفطفالنا لدي الواضي والنمووج الصالحة القدوة نكو    أ لنا بد فال إليا
 الحب رصيد  يادة علي حريصاً  ونيفك بن  اقتدائهم سرعة يحدد ما هو أفطفالن وبين بينن العالقة دف  مدى ثالثًا:
 للروضة. الح ور عن غيابهم عند وصحتهم أحوالهم وتفقد العطك خالل من قلوبهم في
 ومتأصل لقيمتها  واعيا تكو   أ  علين الواجب فمن بالقدوة  الصالة حب أبنائن في تغرس حت  :المثال سبيل فعل 
 آلخر: وق  من مسامعهم عل  الترديد مع وقتها  عل  بالصالة وتهتم يومن  أعمال سائر عل  تف يلها نفسن في
 وادعهم تفعلا لما انتباههم لف  في المبالغة بدو  - حياتن في البركة سبب وهي إلين  األعمال أحب هي الصالة أ 
 جز  عليهم تقص أو سويًا  الصالة بعد هللا ت كروا كأ  يحبونها؛ بعادة الصالة رب  يمكنن كما معن  ليصلوا برفق
 .أدا ها في تشتركوا عادات من شابا ما أو وسلم عليا هللا صلي الرسول سيرة من
 أعيننا نصب أهدافنا ووضع باهلل  االستعانة مع ولكن الهين  السهل باألمر ليس  القيمة  غرس أ  المؤكد من
 صالي  مجتمع لبنا  وتدعمهم الفتن  من تحميهم قوية مبادئ لهم أشخاصاً  ننشئ أ  أجل من نب لا ما كل بأ 
 تحصد سلوكا ا رع سلوكا  تحصد قيمة  ا رع تقول: التي القديمة الحكمة مع اتفاقا الطيبة األخالق تسود،
وهو أسلو  مهم جدا وخطير في  ."فطيباً  مصيراً  تحصد شخصية ا رع شخصية  تحصد عادة ا رع ادة ع

الوق  نفسا  ألنا يعني إيصال الخلق الحسن عن فطريق السلوك اإليجابي  فإ  كا  السلوك سلبيا انقلب  القدوة 
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يقوم بها أمام األوالد  كما عليا أ  إل  قدوة سي ة  ل لن وجب عل  المربي أ  يراقب سلوكا وأقوالا وأفعالا التي 
 يهتم بته يب الوس  ال ي يترب  فيا األوالد ألنا كما يقتدو  با يقتدو  بغير،.

 
 -القدوة:  سلو أمية اعتماد ه ا أدلة أه

ِ ُأْسَوٌة  َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَ  َيْرُجو من األدلة التي تبين أهمية أسلو  القدوة قولا عز وجل: )َلَقْد َكاَ  َلُكْم ِفي َرُسوِل ّللاَّ
ل ّللاََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَوَ َر ّللاََّ َكِثيرًا( فاآلية الكريمة بين  لنا المثال األول ال ي ينبغي أ  نقتدي با وهو الرسو 
با  صل  هللا عليا وسلم  فإنا وال شن كما كا  هاديا بقولا كا  أي ا هاديا بفعلا  فنبغي عل  المسلم أ  يقتدي

وعليا أ  يقتدي با في سلوكا  «َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي» في أمر العبادة وقد قال صل  هللا عليا وسلم:
َمْن َقاَل » وك لن لما قال النبي صل  هللا عليا وسلم:وأخالقا  وقد قال لا عز وجل : )َوِإنََّن َلَعَل  ُخُلٍق َعِظيٍم( 

  فقد عن  بالنهي أشيا  منها التح ير من القدوة السي ة.« مَّ َلْم ُيْعِطِا َفِهَي َكْ َبةٌ ِلَصِبيٍّ َتَعاَل َهاَك ثُ 
 

 -:التربيةآثار سلوك المربي في 
وقد جا  في السنة النبوية ما بين تأثير القدوة في السلوك   ومن ولن قصة ابن عباس رضي هللا عنهما لما قام 

ل  هللا عليا الليل مع النبي صل  هللا عليا وسلم  فَعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل ِب ُّ ِعْنَد َخاَلِتي َمْيُموَنَة َلْيَلًة َفَقاَم النَِّبيُّ ص
َأ ِمْن َشنٍّ ُمَعلٍَّق وسلم َفَلمَّا َكا َخِفيًفا ُثمَّ َقاَم  وضو َ  ِفي َبْعِت اللَّْيِل َقاَم َرُسوُل ّللاَِّ صل  هللا عليا وسلم َفَتَوضَّ

َلِني َفَجَعَلِني َعْن يَ  َأ ُثمَّ ِجْ ُ  َفُقْمُ  َعْن َيَساِرِ، َفَحوَّ ْأُت َنْحًوا ِممَّا َتَوضَّ ُثمَّ َصلَّ  َما َشاَ   ِميِناِ ُيَصلِّي َفُقْمُ  َفَتَوضَّ
  فه ا ابن عباس وهو غالم بمجرد أ  رأى النبي صل  هللا عليا وسلم توضأ وقام للصالة قام هو أي ا ([5])ّللاَُّ 

ْأُت َنْحًوا ِممَّا من غير أ   يأمر، النبي صل  هللا عليا وسلم بشي  وتوضأ وصل  معا   وفي قولا:  َفُقْمُ  َفَتَوضَّ
َأ  تأ يد عل  ق ية االقتدا .  َتَوضَّ

 
 دواعي االقتدا :

ا اة وإ  من فطبيعة البشر وفطرتهم التي فطرهم هللا عليها: أ  يتأثروا بالمح وجبلة في اإلنسا  فطرة  االقتدا إ  
والقدوة  أ ثر مما يتأثرو  بالقرا ة والسماع  والسيما في األمور العملية  وه ا التأثير فطري ال شعوري في كثير 

 لها.من األحيا  ثم إنا ثمة دواع تقوي دافع االقتدا  في الناس ال بد من التنبا 
ُتِحبُّوَ  ّللاََّ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم ّللاَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُوُنوَبُكْم )ُقْل ِإْ  ُكْنُتْم االمتحا :  وقد قال هللا تعال  في آية منها المحبة

 َوّللاَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم(
إ  التربية بالقدوة قد تكو  أبلغ من التعليم والترغيب  .ومنها اعتقاد الكمال واألف لية في الشخص المقلَّد 

شي  عملًيا والتمسن با أ ثر إقناًعا للمتعلم من الحديث عنا والثنا  والترهيب وغيرها من الوسائل   أل  األخ  بال
عليا  فمجرد العمل بالخير  يحصل قناعة عند الولد بصالحية ه ا الخير  وه ا واقع مشاهد في حياة الناس  وقد 

حن لولدي ليكن أول إصال»أ د عل  ه ا علما  اإلسالم من  القديم ونقلوا وصية عمرو بن عتبة لمؤد  أوالد،: 

http://islahway.com/v2/index.php/الأقسام/الدروس-والمحاضرات/دروس-تربية-الأولاد/item/502-9#_ftn5
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فالطفل ابتدا   «إصالحن لنفسن  فإ  عيونهم معقودة بعينن  فالحسن عندهم ما صنع   والقبيي عندهم ما ترك 
من السنة السادسة من عمر، تقريبا يمكن أ  يحدد مدى التزام أهلا ومعلميا بالتوجيهات التي يأمرونا بها  فالتلقين 

ع ووسائل التربية إ  لم توجد القدوة الصالحة التي تكو  بمثابة ال يثمر مع الولد وإ  استعمل  معا جميع أنوا 
وه ، الدواعي كلها موجودة بين المتعلم ومعلما أو الولد ووالد، وإ  كا  أرجحها  ترجمة عملية للمعاني المجردة

 هو األول والثاني أي دافع المحبة واعتقاد الكمال واألف لية. اوأقومه
سنواتا األول  أ  كل ما يفعلا الكبار صحيي وأ  آبا هم أ مل الناس وأف لهم فهم  إو يعتقد الطفل وخاصة في 

يقلدونهم ويقتدو  بهم  ويبدأ عند الطفل عادة من  السنة الثانية تقريبا ويبلغ التقليد غايتا في سن الخامسة أو 
 .السادسة ويستمر معتدال حت  الطفولة المتأخرة 

 

 -الحسنة: صفات القدوة 
 ه ا أيها المربي يجب علين أ  تكو  قدوة حسنة وبعد كل 

 أ  تكو  صالحا ومتخلقا يوافق قولن عملن. 
  أ  تكو  صالحا باإليما  الصحيي والدوام عل  العبادة وإخالص العمل هلل تعال. 
  حسن الخلق واسعة وأهمها الحلم وترك الغ ب  الرفق واألناة  الرحمة والصبر  والصدق في بوأ  تكو  متخلقا

الكالم والتواضع  وأهم المهم موافقة القول للعمل  فال تنه  عن شي  ثم تأتيا  وت كر أيها المربي قول النبي 
ُر اْلِحَماُيَجاُ  ِبالرَُّجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْلَق  ِفي النَّاِر َفَتْنَدِلُق َأْقَتاُبُا ِفي النَّاِر َفَيُدوُر َكَما َيُدوُر » صل  هللا عليا وسلم:

وِف َوَتْنَهاَنا َعْن اْلُمْنَكِر َقاَل ِبَرَحاُ، َفَيْجَتِمُع أَْهُل النَّاِر َعَلْيِا َفَيُقوُلوَ  َأْي ُفاَلُ  َما َشْأُنَن َأَلْيَس ُكْنَ  َتْأُمُرَنا ِباْلَمْعرُ 
 .[11])«ُ ْنُ  آُمُرُ ْم ِباْلَمْعُروِف َواَل آِتيِا َوَأْنَهاُ ْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآِتياِ 

 -القدوة: المعلم 

وقد نص  التعليم والكالم عن المربي القدوة ال ينحصر في الوالدين بل يتعدى إل  المعلمين في مختلك مراحل 
علماؤنا عل  أ  من شرط المعلم أ  يكو  قدوة حسنة لغير، بسلوكا وبأ  يوافق قولا وعملا  واستدلوا عل  ولن 
، ل لن  فكا  قدوة في أخالقا قبل البعثة  بأ  هللا تعال  لم يرسل النبي صل  هللا عليا وسلم معلما وهاديا حت  أعدَّ

وال ي يتعلق  .و كا  خلقا القرآ  كما قال  عائشة رضي هللا عنهاإو عرف بالصادق األمين وك لن كا  بعدها إ
 بالقدوة هو القسم األول وهو يت من عدة نق  منها:

  المظهر الخارجي للمعلم من حسن الهندام أو المظهر الالئق  فاستحب أ  يكو  حال التدريس عل  أ مل هي ة
 م األظافر وغيرها من األمور التي فصل وكرها.وأف ل  ينة  ووكر أشيا  ترجع إل  النظافة كالسواك وتقلي

http://islahway.com/v2/index.php/الأقسام/الدروس-والمحاضرات/دروس-تربية-الأولاد/item/502-9#_ftn11
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   ومنها فطريقا إل  التدريس  ف كر أنا من واجبا أ  يقتصد في مشيا وأ  يبتدئ بالسالم لمن لقيا من المسلمين
ف لن أف ل لا ولسمعتا  وواك مما يزيد  البالغين بل وُيطلب منا أ  يعم السالم كافة المسلمين حت  الصبيا  

 با. لالقتدا دُّ الناس في مقاما وُيعِ 
  فإوا وصل إل  المجلس فليمنع من كا  جالسا من القيام لا أل  الفر   الجلوس ووكر قواعد الدخول ووضعية

ب لن من آفات النفس  وأيد ولن بحديثين ثابتين عن رسول هللا صل  هللا عليا وسلم  وك لن يوصي ابن السمعاني 
 والوقار.  يجلس لدرسا وعليا الحشمة المعلم بأ  يصلي ركعتين قبل جلوسا وأ

  منها أ  يستعمل لطيك الخطا  مع التالمي  فيتجنب النهر أو االستصغار   الطلبة ووكر قواعد في التعامل مع
  بالح ور. ما عليا أ  يعين مواعيد الدرس وأ  يكو  أول من يلتزم 
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 نمووج للقدوة الحسنة والقائد الفعال( )

 
ثة المنكو  وه ا نمووج القدوة الحسنة ومثال لإلنسانية التي تتجلي في تأصيل قيمة التعاو  وحب الخير وإغا

ولنا الشرف  عاو  والت واإلحسا  صور الرفق والبر مشرفة من ما تآلك عليا أهل الكوي  الطيبين وإليكم صورة
إلنسانية.قائدا لالشيخ صبا  األحمد  في قائدنا  

–حفظا هللا ورعا،  –أمير البالد  ح رة صاحب السموكلمة وإليكم   
لإلنسانية.أمام هي ة األمم المتحدة أثنا  تكريما قائدا    

 
ا عرف عنا من أعمال البر واإلحسا  قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها األبنا  واألحفاد بم إ ))

((مسارعة في إغاثة المنكو  وإعانة المنكو  وإعانة المحتاج ومد يد العو  والمساعدة لكل محتاج " 
 الشيخ صبا  األحمد الصبا 
،حفظا هللا ورعا ح رة صاحب السمو أمير دولة الكوي   

ل بعت األناشيد وتأصيل القيم التربوية داخل الروضة من خالالطيب ألفطفالنا غرس ومن هنا علينا أ  نهتم بال
   وتعزيز القيم قوال وفعال. المختلفةوالتطبيقات العملية  الوفطنية واألنشطة
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 :القيادة 

البتكار التغيير المدرسي ال ي يحقق التناغم بين قدرة القائد عل  اتخاو قرارات منطقية في بي ات الغموض والتعقيد 
قدرة القائد عل  التوقع  التصور  الحفاظ - .الرؤية والمهام واإلجرا ات المدرسية سعيًا إلحرا  الميزة التنافسية للمدرسة

 .عل  المرونة  وتشجيع اآلخرين البتكار التغيير حسب ال رورة

 القائد إلنجا  رؤية مرغوبة ومفهومة بالتأثير عل  الثقافة التنظيمية.العملية المستخدمة بواسطة وهي أي ا  

  -مهارات القادة:
  مثل: التعافطك والدافعية ومهارات االتصال العالية  بما يجعلهم قادرين عل  تمييز وقرا ة العوافطك مهارات شخصية
وبخاصة بين  األفراد ة والتمييز بين القدرة عل  معاملو  القدرة عل  البحث عن المعلومات وتفسيرهاو في اآلخرين 

 حالتهم المزاجية  وفطبائعهم ودوافعهم ونواياهم.
       القيمه ، نرى تعزيز وتطبيق عل  تأصيل القيم وتطبيقها في رياضنا نتطلع أ  فني ومن منطلق حرصنا كإشراف      
 العمل.في مجال لألفطفال وتطبيقها  هاوغرسمما ينعكس عل  المعلمات ومن ثم تنعكس عل  تأصيلها عند القائد       

  الغرس الطيب
 

 االجتماعية.تعتمد عل  الفرد وقدراتا وموروثاتا الثقافية والعقائدية وتتأثر بظروف التنش ة  القيم غرسعملية 
واألرض الخصةبة  القيمةة(فالزراعةة المثمةرة المباركةة تتةأثر بنةوع البة رة )نةوع  تماما.وعملية غرس القيم تشبا عملية الزراعة 

وجةةةودة  المربةةةي( )حصةةةافةومهةةةارة الفةةةال   المناسةةةب( )السةةةنوالموسةةةم المناسةةةب لنةةةوع البةةة رة  القيمةةةة(حامةةةل  الفةةةرد)اللعيبةةةة 
 القيم(غرس  )وسائلواستخدام آالت  راعية حديثة  للحال(األساليب الزراعية في مناسبة األساليب التربوية 

يظلةل فةي األرض  مجهةوال متنةاثرافتثمةر نباتةا  ياللةواقواألرض الخصبة إ  لم تزرع وإ  لم يتوفر لهةا مةا وكةر أتتهةا الريةا  
وكة لن االبةن فةي مقتبةل عمةر، أ  لةم يجةد مربيةا حصةيفا  الريةا .أو تأ لا البهائم أو ييةبس فتة رو،  )خصوبتها(يأ ل خيرها 

 اسبة في الوق  المناسب تنا عتا األهوا  وقتلا الفراغ.وقيما سامية وأساليب تربوية ووسائل من
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 منظومة القيم التربوية
 تعريف كلمة منظومة:

ة. ية معينروحة تت من مفاهيم حول قمجموعة أفكار ومبادئ مرتبطة ومنظمة ترتب  ببع ها. أفط يلغة: هالمنظومة    
ها ويحدد مثل مجموعا من العالقات المتداخلة التي ترب  بين أجزا  متفاعلة يتكو  من أونسق  ياصطالحا: ه المنظومة
(شعرية. الخمنظومة قصائد  مشروع منظومة  دول  )منظومة  

 
  :القيم التربوية في منهج رياض األفطفالبنا  منظومة تاريخ 
وقد أ دت تلن  الكوي  العامة للتربية في دولة  التربية لألهداف و ارة صدرت أول وثيقة رسمية من 1976في عام 

مجتمع إسالمي يؤمن باإلسالم دينا وفلسفة وأسلو  حياة  )بأناالوثيقة الهوية الكويتية بوصفها المجتمع الكويتي 
ومنها قام  و ارة التربية مشكورة بعد إحساسها بالخطر القيمي ال ي غزي  متكاملوقيم تربوية تكو  للمجتمع منهج 

جتمع نتيجة لعصر العولمة ,بتأ يد الهوية والقيم الكويتية اإلسالمية والعربية األصيلة في مناهجها الدراسية التي الم
 . ان  في ولن الحين بداية مرحلة تطوير شاملة لكل المناهج الدراسية آن اك.

وآل الي تحقيق مناهج الدراسية وصيمانا منها ومن القيادات التربوية بأهمية مرحلة رياض االفطفال من خالل تطويرها للإ
لعربي والثقافة للتربية في دولة الكوي  والتي شمل  من فطيات أهدافها مبادئ الدين اإلسالمي والترا  ا ةاألهداف العام

بخاصة والمجتمع العربي  المعاصرة بما يكفل التوا   بين تحقيق الفراد ل واتهم للمشاركة البنا ة في تقدم المجتمع الكويتي
.العالمي بعامةو   
  

 منظومة القيم التربوية التي ظهرت مع بداية سنة 2008:
ربوية فيها لجميع المراحل وتوالي السنوات تتجدد النشرة الخاصة بالبرنامج الزمني لمنظومة القيم التربوية وتأصيل القيم الت 

لسنوية في وأصبح  المنظومة من ضمن الخط  المدرسية ا الطفل منها مرحلة رياض األفطفال وأهميتها لبنا  شخصية 
 مجتمعية ومشاركاتأمر  اجتماعية ووليباحثة معلمة و  ومشرفة مدير،اإلدارات المدرسية ومنها الي دور المس ولين من 

ظاهرة كيات مرغوبة صيل القيم التربوية في نفوس األفطفال وترجمتها الي سلو أرس وتغأخري تهتم في  وجهات وهي ات
.بالمجتمع  
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 .أهم المفاهيم الواردة في كيفية بنا  منظومة القيم
وتتمثل بتحديد مصادر بنا  منظومة القيم وبيا  سمات  القيم:تم تحديد الخطوات المبينة لكيفية بنا  منظومة 

  :منظومة القيم وخصائصها وتوضيي أهداف بنا  المنظومة في
 االقتصادية والتغييرات  الثقافية والتغييرات  االجتماعية واألعراف  النبوية السنة  الكريم   آالقر  مصادرها:

  .شبكة المعلومات والتطور التكنولوجي المعرفي التطور  العولمة والتغييرات االجتماعية  
 

 :سمات منظومة القيم وخصائصها فإنها تتميز
 والمرونة  والوسطيةوالفاعلية  والثبات  واالستمرارية والعالمية   الواقعية التكامل   بالشمول 

 ما تم تحديد خطوات منظومة القيم بتحديد القيم المركزية وتحديد القيم الفرعية المرتبطة بالقيم المركزية وتحديد 
ولمرحلة رياض األفطفال في  األهداف القيمية في ضو  الكفايات القيمية لكل مرحلة تعليمية من التعليم العام

 المواد.الخبرة المتكاملة واألسلو  المطور إل  منهج إدخال  مناهجها من 
 .تم تحويل القيم الي سلوكيات مرغوبة بترجمة كل قيمية الي مؤشرات سلوكية تكو  قابلة للمالحظة وأخيرا.

 

 

 منظومة القيم التربوية لمرحلة رياض األفطفال.
 

 الخاصة بالقيم التربوية من و ارة التربية( )النشرةتعريف منظومة القيم التربوية 
ائق وأساليب متنوعة ومناسبة ثن  عشر قيمة تربوية تحرص المعلمة عل  غرسها في نفوس أفطفالها بطر أعبارة عن هي 
للموقك التعليمي  أ  تتقيد بتوقي  أو خبرة معينا حيث تختار المعلمة الوق  ال ي ترا، مناسباً  لمرحلة العمرية دو  ا له ،

 األنشطة الداخلية والخارجية أو في المناسبات المختلفة وهي: وخاللوحاجة األفطفال فقد يكو  أثنا  البرنامج اليومي 
تهدف إل  صقل شخصياتهم وفقًا للقيم الحميدة  وأي ًا ُيعّد التعليم وسيلًة من الوسائل التي ُتعّرف الطال  بالقيم المقبولة 

 ي المجتمع؛ ألنا يعكس فطبيعة البي ة التي ُتحي  بالطال  بصفتا ُيساهم فيوغير المقبولة ف
 تطوير نوعية تفكيرهم  وتقييمهم لألحدا  المحيطة بهم.
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مفهةةةوم القيم التربوية في مرحلة رياض األفطفال وما يستدل عليها من الشريعة اإلسالمية للمستوي األول 

 .ماوتفريعاتهثاني لوا
 قيمة الحب مفهوم : 

  .رو  االيما  واألعمال مودة  حنا   الرأفة  الرحمة  وهيتجمع المحبة ومفهوم االنسانية بكل معانيها من 
 ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية

 عن النبي صل  عليا وسلم أنا كا  يأخ  بيد، الحسن والحسين فيقول: اللهم إني أحبهما  فأحببهما   
 قيمة الطاعة  مفهوم 

 تعال  لشرع هللاهي امتثال األمر وأي ا هي موافقة ولي األمر وانقياد لا بقدر انصياعا 
أفِطيُعوا الَّرُسَول َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمُنكْم( ) االسالمية قال تعال ما يستدل عليا من الشريعة  ََ  َيا َأيَُّها اَّلِ يَن آَمُنواَ أفِطيُعوا ّللاََّ َو

 قيمة الصدق  مفهوم 
باألفعال كما هو باألقوال. ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية  الحقيقي ويكو  الواقع  يطالقول ما  الحق أوهو قول 

اِدِقيَن صْدُقُهْمٰ  َلهْم فيها َجنَّاٌتَ تْجِري ِمنَ تْحِتَها اأْلَْنَهارُ  رِضَيٰ  ّللاَُّ َخِالِدي قال تعال َ)قاَل ّللاََُّ هَ ا َيْوُم َينَفُع الصَّ  َن ِفيَها َأبًداٰ  َّ
 عنهم َوَرُضوا َعْنُا    ولن اْلَفْوُ  ْاَلعِظيُم( 

 قيمة النظافة  مفهوم 
عامل مهم في احترام الناس  لديا وهيهي مجموعة العادات والممارسات التي يفعلها االنسا  للحفاظ عل  تحتا والنشاط  

 لإلنسا .  الحيوية والنشاطومبعث 
ِريَن()ِ تعال  قال  222االسالمية عليا من الشريعة  ما يستدل     إ َّ ّللاََُّ يِحبُّ التَّواِبَين َويِحبُّ اْلُمتَطهِّ

 قيمة التعاو  مفهوم    
عدة سببا في أال تكو  ه ، المسا األشيا  بشرطالكثير من الوق  والجهد في الكثير من  حولن لتوفيرهو االشتراك مع من 

 باآلخرين.إلحاق األوى 
 .َٰ َوال َتعاَوُنواَ عَل  ْاإِلْثِم َواْلُعْدَواِ (  َ َوالَّتْقَوى ٰ َوَتعاَوُنواَ عَل  اْلِبرِّ )تعال  ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية قال 

 قيمة الرفق  مفهوم 
  .عدم التهجم واالستخفاف بمكامن الكرامة لدي الشخص االخر مهما اختلف  اآلرا 

َ َرِفيقٌ  ِيحبُّ الرِّفق َ ملسو هيلع هللا ىلصرسول ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية قال  ال  الرِّفق ماُيْعِطي عل  تعال  َ هللا     وأ: ِإ َّ  ّللاَّ
 ُيعطي َعل  الُعنِك 

 
 .مسلم روا، -المائدة  سورة- البقرة سورة-المائدة  سورة-سورة النسا  
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 قيم للمستوي الثاني وتفريعاتا.
 قيمة األمانة  مفهوم 

  .عليا من األعراض والحرم يوثق باما  وسير،  وهووهو التعفك عما يتصرف االنسا  فيا من مال 
 ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية

ماَ َيا َأيَُّها اَّلِ يَن آَمُنوا اَلَ تُخوُنوا ّللاََّ َوالرَُّسوَل )تعال  )قال 27َواْعَلُموا َأنََّما َأْمَوُاُلكْم  ََ تُخوُنوا َأ ََ  22-نِاُتْكم َوَأنُتْمَ تْعَلُموَ  َو
أ َّ ّللاََّ ِعَندُ،َ أْجٌرَ عِظيٌم(  ََ ة َو ٌَ  َوَأْواَلُُد ْم ِفْتَن

 التسامي.قيمة  مفهوم 
  .عن اآلخرين عند المقدرة الصفي والعفوهو 

ِ َعَلُيكْم ِإْو  َواْعَتِصُمواِ بَحْبِل ّللاَِّ )تعال  ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية قال  َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا َوْاوُكُروا ِنْعَمَ  ّللاَّ
مَن النَّاِر فَ  ْنَهاٰ    ُ ُنتْمَ ْأَعدًا  َفَألََّكٰ  َبَين ُقُلِوُبْكم َفأصبحتم ِبِنْعَمِتِاِ إْخواًناَ وُكُنتْم َعَل  شَفا ُحْفرٍةّ ِ  يبين  َ لن  ٰ ك اَأَنَق ُكم مِّ

ُلكْم َتْهَتُدوَ (  ّللاََُّ ُلك ُ 101 ََ  ْم آَياِتِاَ لعَّ
 مفهوم قيمة االحترام:  

  .تحب أ  تعامل اآلخرين كماما أو لشخص ما  وأ  تعامل  لشيهو أ  يعبر االنسا  عن احتراما وتقدير، 
ْنهْم(ٰ  َعَس  َ َيا َأيَُّها اَّلِ يَن آَمُنوا اَل يسَخْر َقْوٌم مِّن َقوٍم ) تعال ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية قال   أ َ يُكوُنوا َخْيًرا مِّ

 الصبر:قيمة  مفهوم 
  .هو حالة من القدرة عل  التحمل في الظروف الصعبة

 ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية
ُلكمْ  تبارواو )َيا َأيَُّها اَّلِ يَن آَمُنوا اْتِبُروا َ  قال تعال    ُتْفُلحوَ ( َورِابُطواَ واتَُّقوا ّللاَََّ لعَّ
 البر: قيمة  مفهوم 

  .هو فطاعة الوالدين مع اظهار الحب واالحترام لهما ومساعدتهما واإلحسا  إليهما  وفعل الخيرات لهما
 ما يستدل عليا من الشريعة االسالمية

َ تُعبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُ، َوِباْلَوِالَديِنِ ْإَحساًناٰ  ِإمَّا َيْبَلغنَّ ِعَندَك ْالِكَبَرَ َأحُدُهمَ  قال تعال  الُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَماٰ  )َوقَ   َربُّنَ َأالَّ ََ ا َأْو ِك
 َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِريًما( تنرهماُأفٍّ َواَل  21

 اإلحسا : قيمة  مفهوم- 
ما  هللا في السر والعلن  واإلحسا  في القول والعمل  وهو فعل الخيرات عل  أ مل وجا وابتغا  مرضات هللاهو مراقبة 

إ َّ ّللاَّ َيْأُمُر ِبْالَعْدِل َواإْلْحَساِ  َوِإيَتاِ  ِوي اْلُقْرَب  َوَيْنَه  عِن اْلْفحَشاِ  )ِ تعال  يستدل عليا من الشريعة االسالمية قال 
ُلكْم َت كَّروَ ( ْلبْغِي َ َواَواْلُمنَكر   ِيُعُظكْمَ لعَّ
 سورة اإلسرا  -سورة آل عمرا   - سورة آل عمرا   -سورة األنفال لسورة النح
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 المشروع:البرنامج الزمني لتطبيق -أوال  

يتم تناول جميع القيم التربوية المدرجة في المنظومة الرئيسية للمستويين األول والثاني وتفريعاتها في الوق  ال ي ترا، 
الخبرات التربوية أو بفترة  منية محددة فقد يكو   برنامجالمعلمة مناسبا للموقك التعليمي وحاجة األفطفال دو  التقيد 

و خالل األنشطة الداخلية والخارجية أوفي المناسبات المختلفة حيث أ  ل لن نتائج غرس القيم أثنا  البرنامج اليومي أ
  .ايجابية كما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج المرجوة

 المشروع:خطوات تطبيق -ثانيا: 
 

االمور  ألوليا  فة الطرق والوسائل المتاحة ويسمييترك المجال للهي ات المختلفة لتطبيق منظومة القيم وإظهارها بكا
 .بالمشاركة والمساهمة في تعزيز القيم

برامج )وآليتها يتم تنظيم مسابقات لقياس مدى نجا  برامج تعزيز القيم ويترك إلدارة الروضة تحديد شكلها وفطريقتها 
  .الخ( تعليمية. . أنشطة-قصصتنافسية رسومات 

نوع المشاركة إل  إدارة األنشطة  عاسمها( مليرفع )اسما/فائز في المسابقة  تحدد إدارة الروضة أف ل )فطفل /فطفلة(
 .التربوية بالمنطقة التعليمية في نهاية كل فصل دراسي وسيتم تكريم الفائز من كل روضة بكل منطقة تعليمية

تحصل أف ل الرياض المتميزة في تطبيق مشروع تعزيز القيم عل  شهادات تقدير من قطاع التنمية التربوية  .
 ة.واألنشط

سيقوم قطاع لتنمية التربوية واألنشطة خالل العام الدراسي بالتعاو  مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بالمشروع  .
 .بإقامة فعاليات اجتماعية وثقافية ورياضية توا ب تطبيق القيم التربوية خالل البرنامج الزمني المعد

 .واالختصاصية االجتماعية اإلشرافيةو تقوم مديرة الروضة بتو يع منظومة القيم عل  الهي ات التعليمية 
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 من المس ول عن غرس القيم في نفوس األفطفال؟
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  أمور تبدو في ظاهرها سهلة  ولكنها في .......... رس القيم األخالقية في األفطفال مثل  األمانة  الصدق  والنظافةغ
في نتج وسليمة ويحت  تتم تنش ة األفطفال بطريقة إيجابية و ملي ة بالتحديات والصعوبات و الواقع ليس  ك لن فهي مهمة 
  وتكو  من الوعي والمعرفة بتربية األبنالن يتحقق ما لم يكن الوالدا  عل  قدر عال  وولن المستقبل أشخاصا أسويا 

 تحمل المس ولية.  قدر من معرفة شخصية األفطفال والقدرة عل  المعلمة عل
 أف ل الطرق لغرس القيم المختلفة في نفوس األفطفال تقول استشارية علم النفس اإل لينيكي  وعن
التعامل مع الطفل يتطلب درجة عالية من الحساسية والهدو  حت  تصل لا الرسالة التربوية بصورة  (معبد الكريإنصاف )

 غرس القيم. تساعدنا فيوهناك عدة قواعد أساسية  سليمة وال تأتي بنتائج عكسية 
 األسرة: 
 القدوة الحسنة تقديم-1

 عكسا. يتلق  األفطفال أول دروس القيم في حياتهم من خالل التقليد  فل لن يجب أ  يتجنب األهل قول شي  وفعل
 .عن القيم من خالل فطبيعة الحياة التي عاشها الوالدا  عندما كانوا أفطفال التحد -2 

 .حياتهمفيتناقش الوالدا  معهم في الصعوبات والنجاحات التي حققوها في 

غرس القيم 

 للطفل

 المعلمة

الحمالت 

 التطوعية 

 األسرة

 الروضة / المديرة

يةالباحثة اإلجتماع  

 

 

 

يةالباحثة اإلجتماع  

ي شخصيات مؤثرة ف

 المجتمع 

  مشاركات مجتمعية
يةالمشرفة الفن  
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 النشافطات اليومية استغالل-3 
اقرأ ألفطفالن الكتب التي تناقش القيم واألخالق عن فطريق قصص مشوقة  أو قدم لهم كتبا تعلمهم القيم التي تحاول 

  غرسها فيهم
 الطفل عل  خوض التحديات تشجيع-4

ال يتجزأ من الحياة. يمكن أ  يؤدي تشجيع الطفل عل  خوض تحديات مفيدة مثل  راعة حديقة مع التحديات جز  
 أفطفالن حت  يتعلموا قيمة الحفاظ عل  الزرع وعدم إتالف النباتات ويحافظ عل  البي ة

 الصريحةوتجنب أسلو  النصيحة  المناقشة-5 
                      األشخاص وخاصة األفطفال يكونو  أ ثر تقبال للمعلومات التي يتم مشاركتها خالل النقاش عوضا عن  معظم      
 مناسبة. المعلومات التي توجا إليهم بصيغة        

 :في الروضة  

من أف ل الطرق المستحدثة لصغار السن  حيث تعتمد عل  تعزيز القيم لديهم بالتحفيز عن  يبالتحفيز: ه التعزيز-1
 الهدايا والمد . فطريق
 عمل برامج وتطبيقها عل  األفطفال:-2 

 معلم عمل برنامج عل  شكل جدول مثال للمحافظة عل  الصالة أو النظافةلوفيها يكو  عل  ا
اظب عل  النظافة وإلقا  التحية وعدم التلفظ بألفاظ ب ي ة ويتم تكريما أمام وتوضع عالمة صي أمام اسم الطفل ال ي يو 
 . مالئا وولن يشجعهم عل  أ  يفعلوا مثلا

  الرحالت الخارجية:-3
للروضة أثر واضي في جوانب نمو األفطفال الفكرية والوجدانية والبدنية والروحية والسلوكية وولن من خالل النظام التعليمي 

وفريق العمل بالروضة ومحتوى المنهج الدراسي واألنشطة وما تهدف إليا من غرس للقيم  كل ه ، العناصر واإلداري 
الروضة ا  تنجي في غرس القيم فعليها ا  تتعاو  مع األسرة إوا ارادت  تعمل مجتمعة داخل الروضة لبنا  شخصية الطفل.

سبل الكفيلة لبنا  هرم من القيم في نفوس الجيل فالتعاو  بينهما فتلتقي مع االبا  في مجالس ولقا ات متكررة تبحث توحيد ال
ا تسابا للقيم ويكو  اتجاهات يحولها ال  سلوك حياتي عليا   ثرأ ولكي يغدو الطفلواد. ضروري حت  ال يعمل كل منهم في 

داخلا وترتقي يوما بعد يوم ا  يحب المعلمة واقرانا عندها تتفتي كل نواف  فؤاد، لنسمات المعاني الفاضلة كي تستقر في 
 واعيًا.ليصبي موافطنا صالحا مثقفا 

  البي ة:                                                                                               

يحتل مكانة بار ة في تربية األبنا  باعتبار، من معالم الدين البار ة فصالة الجماعة  المسجدوال يجب أ  ننس  أي ا أ    
 .تكسب الطفل قيمة التراب  والطاعة  وحفظ القرآ  يكسب الطفل قيما إيمانية إصالحية علمية
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  التطوعية:الجمعيات  

دورا مهما كوسائل تربوية وتعليمية وترويجية يمكن استثمارها في غرس قيم العمل الخيري  الخيريةالمشاريع  بوتلع
والتطوعي واإلنساني  ونشر ثقافتا في أوساط األفطفال والناش ة والشبا   وتعزيز التفكير اإليجابي لدى الشبا  ال ي 

عل  األفراد كترقيق القلو   وتقدير النعم  يتوافر لا وق  فراع أ ثر من غير،  ف ال عن فوائد إيمانية وحياتية تعود
 .اآلخرةحق قدرها  وحصول البركة في الحياة واألهل والمال والصحة والعافية  واألجر من هللا في 

     االعالموسائل: 
       واالتجاهات واألفعال تأثر وسائل اإلعالم تأثير كبير في المعرفة االجتماعية والسلوك االجتماعي ومن ثم ترتيب القيم     

المرتبطة بها من خالل ما تعرضا من مشاهد ومواقك وفقرات ترفيهية ومحاضرات وندوات فتقدم ب لن للناس القدوة الحسنة 
 واالقناع العقلي والعافطفي والخبرات الكثيرة المفيدة.

معظم البيوت او انها تشرك معظم الحواس ولقد صارت فاعليتها أ ثر بعد دخول التلفا  والقنوات الف ائية واإلنترن  
في عرضها المشوق فيتفاعل معها المشاهد صعودا وهبوفطا وتبن  القيم في داخلا عل  اساسها وتتبلور االتجاهات 

ويشارك المسر  وسائل االعالم والسينما في المهمة إال أ  المسر   وتظهر بشكل مواقك ثابتة ومقنعة من قبل الناس
وعرضا  مانا ومكانا وفي م مو  ما يقدم فالمشاهد يشعر ا  اشخاص المسرحية أقر  إليا من  يختلك في فطريقتا

 .ص التمثيلية المعروضة عل  الشاشةاشخا
 
 

 :في غرس القيم التربوية دور المشرفة الفنية
ل لن آلية لتطبيق منظومة القيم تنفي  التربوية ل القيم واضحة لغرسهداف أ رؤية ورسالة و بتحديد تسع  المشرفة الفنية 

يقت ي منا رصد مؤشرات غرس القيم في األنشطة والمواقك التعليمية المناسبة آللية تطبيق المنظومة وما يتحقق منها 
 من األهداف المرجوة ة

 سوا  بصورة مباشرة وغير مباشرة. توثيق بتقارير مزودة بالمصورات والمواد المطبقة لتفعيل القيم 
  القيم الي سلوكيات يقوم الطفل في ممارستها ةترجمة 
  التي تقوم المعلمة مع أفطفالها في تطبيقها.لتطبيقات والمتابعة لجميع األنشطة واالمالحظة 

تطبيق  مطلو  فيهو  تطور وارتقا  في أدا  المعلمات الي كل ما منها الغير مرغوبة الي المرغو  تحسين السلوكيات 
منظومة القيم واالستمرارية فيا والتي تساعد في ضب  سلوك الطفل ومن ثم صال  المجتمع من خالل ما ا تسبا من 

               .الروضةتأصيل للقيم في 
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 مطلعة:- 

من المهام الفنية للمشرفة الفنية االفطالع عل  النشرات والتعليمات واللوائي )منظومة القيم( وما يستجد عليها ثم توضيحها 
 الدورية. االجتماعاتوشرحها للمعلمات في 

  المصورات. تراوالبروشمتابعة الكتب والقصص في مكتبة الروضة 
 في تطبيقلتطوير والتطبيق العملي المتميز مة وتساهم في اتزويد المعلمات بالمراجع والكتب التي تخدم المعل 

 وغرس القيم التربوية.القيم 
  :باحثة- 

  القيم.إعداد خطة شاملة عل  شكل مراحل لمتابعة تطبيق 
 .إلقا  المحاضرات والورش والتدريب العملي لكيفية تطبيق آلية العمل في منظومة القيم 
 للجهات المعنية بتطبيق منظومة القيم )في حال مشاركة الروضة في مسابقات عل  مستوي  إعداد التقارير

 .المنطقة(
 :ديمقرافطية 

  ومتابعة المعلومات واألفكار الهادفة والجديدة في تطبيق القيم  المتبادل فيفتي با  المناقشة والحوار
       .جميع المعلماتوتشجيع 

 :مدربة 
  لإلعداد الجيد آللية تطبيق القيم التربوية.تقدم للمعلمات الخطوات 
  اآلرا الورش لتحسين المشاركة في إعداد وتنفي  الدورات التدريبية و. 
  التربوية.متابعة المعلمات والتعاو  معهم في إعداد صيحات وفقرات يقدمها األفطفال تخدم غرس القيم 
  التربوية.ومتابعة آلية تطبيق منظومة القيم  واالهتمامتطوير آدا  المعلمات واألفطفال من خالل المتابعة 

 :مشاركة 
  فطوال اليوم  التربوية وولنفي تفعيل ومتابعة األنشطة التي تخدم القيم  الروضة والمعلماتتشارك مع إدارة

مجلس  –المناسبات األيام المفتوحة تفعيل –األنشطة الخاصة  –الصباحي النشاط–النشاط الفردي الدراسي )
 (الرحالت-اآلبا 

  (.التمثيل –التأليك للصيحات  –تنفي  القيم التربوية )المعلمة الرسامة  الخبرة فيمشاركة المعلمات ووات 
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 :داعمة ومشجعة 
 –الهدايا  –أف ل فيديو يقدما األفطفال  –تشجيعية  )لوحاتمساعدة المعلمات في عمل المسابقات بين األفطفال 

 التمثيل ....( –المعارض –الرحالت 
 :قدوة حسنة 

  حسنة في التعامل والعالقات االجتماعية قوال وفعال. )قدوةقدوة حسنة للمعلمات 
 وإدارة الروضة والحب واالبتسامة والتواضع المتبادل بينها وبين المعلمات  االحترامفي  يتجل  دور المشرفة الفنية

 المعلمة التي تنقلها للطفل.والصدق واإلخالص في العمل فهي القدوة للمعلمة ومما ينعكس عل  
 

 
 دور المعلمة في غرس القيم التربوية عند األفطفال:

لي من بنا  الشخصية السوية المتكاملة من  لتحقيقها؛من المعروف أ  أي نظام تربوي لا مجموعة من األهداف يسع  
همل آخر مما تعل  هدف و ركز تالشخص المكلك بتحقيق معظم ه ، األهداف بحيث ال  يه ةوالمعلم الجوانب جميع 

لتحقيقها هو غرس وتنمية القيم لما لها من دور  ةسع  المعلمتومن أهم األهداف التي  األجيال.ينتج عنا خلل في بنا  
وه ا األثر عل  شخصية  النفس وبال ات القيم واآلدا  اإلسالمية ألنها تترك أثر ها الطيب في  الشخصية في بنا  
 حدًا من جوانب النفس بل يشملها كلهاال يخص جانبًا وا الطفل

 األفطفال:لقيم وتعزيزها عند لغرسها ب ةقوم المعلمتتتعدد األدوار التي يمكن أ  
 واالهتمام بالموضوعات القيمية  التربوي المعلم بأهمية دور، في غرس القيم وأنها جز  رئيس من عملا  شعور

 .وإبرا ها من خالل الم مو  التعليمي واألهداف التعليمية
 .تعزيزهاو وتصنيفها إل  قيم إيجابية  المتعلمين منظومة القيم السائدة بين  رصد

 متوافقا مع القيم الحميدة باعتبار، ةكو  السلوك الشخصي للمعلمتأن-3أسوة وقدوة حسنة 
 .بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية لألفطفالسمي تأ  

 ةي نتائج االلتزام بالقيم التربويبتقديم نماوج وأمثلة إيجابية توض ةقوم المعلمأنت. 
   جيد توظيك فطرائق واستراتيجيات تعليم القيم المختلفة في المواقك التعليميةتأ.  
   اإليجابيةتعاو  مع األسرة وأوليا  األمور والزمال  في تعزيز القيم تأ.  
 القيم  ألفطفالا سا  ا عل فطرق تدريس متنوعة تعمل  تستخدم 
   أسلو  القصة ة القدوة ة أسلو  الوعظ واإلرشاد / أسلو  تمثيل األدوار / أسلو  حل المشكالت / أسلو

 األمثلة.المنافسة / أسلو  المالحظة / أسلو  ضر  
  لمنظومة القيم التربويةتنفي  ألنشطة وبرامج حسب الجدول الزمني الو  التخطي. 
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 -ة عمل مسابقات تنافسية ة  بوستراتالقيم ة عمل  عل تطبيقات ورسوم تدل  ترديد عبارات وصيحات واناشيد
ة نظام ة بي ة ة  )نظافةفطفل/ فطفلة ة التعاو  مع االخصائية االجتماعية لتكوين فرق عمل  أف لتشجيع وتحفيز 

 عيل القيم في جميع األنشطة والرحالت المدرسية( ة مشاركات مجتمعية ة تفخ.... التطوع 
 والتنقيب عن كل وسيلة من شأنها أ  تفعل قيمة الوظيفة التربوّية واألخالقّية البحث. 
 تربوّية وتعليمّية لي ع الجانب األخالقي مع الموقك التعليمّي واألنشطة االجتماعية في  لمعلمة مواقكتبتكر ا

 .استجابة عاليةاألفطفال قالب إبداعّي حت  تكو  لدى 
  في جو من الحماس والنشاط والعمل المتواصل  األفطفالالبد  بعملية التحفيز والتشجيع لكل سلوك حسن يقوم با

 .الدؤو 
 
 
 

 مشرفتي العزيزة
وتأصيل القيم  سلغر الظروف المناسبة  وتهي ةوتأصيل القيم التربوية في الميدا  متابعة غرس عل   حرصن
غرس الطيب.ه ا ال ويجني الوفطن الغالي ثمار غرسها نفوس أفطفالناللمعلمة لكي تهو خير معين  التربوية  
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 مقترحات لتطبيق أنشطة سلوكية للقيم

 قيمة والعمل عل  المشاركة الهادفة للخبرة مثال ولي أمر شرفطي يعمل  يارة للروضة  تحمل)األمر ولي  رسالة
 .(االحتراميعز  فيها قيمة 

 العامالت  إل تنظيك الفصل واإلحسا   العامالت والنظافةخارجية من خاللها تطبيق قيمة التعاو  مع  رحالت
 .االنصرافمثال توفير أ ياس صغير، وتو يعها عل  أوليا  األمور وق  

 القيم.الجمعية شعار  المنطقة أوخارجية توضع في  بستراتحمالت داخل الروضة وخارجها إعداد  عمل 
 من خالل تطبيق القيم في النشاط الصباحي. روتصوير مباش إعداد 
 فالشات لتطبيق القيم. عمل 
 المتوسطة والثانوية لتحية العلم أثنا  الطابور الصباحي إلثبات أ   االبتدائيتبادل  يارات للمراحل األخرى  عمل

 وأحيانا يكو  الطفل قدوة للكبير. االحترامتطبيق قيمة  عل األفطفال لهم القدرة 
 والمناسبة.مكبرة والتنويع في المالبس حسب القيمة  وفطيبة(شخصية )صالي  عمل 
 في األنشطة. لتعزيهاأقنعة ومصورات للشخصيات  عمل 
  النظافة  – )الترتيبإعداد أفالم مصورة في البي  لسلوكيات وقيم يطبقها الطفل سوا  في البي  وخارجا– 

 ...(.االحترام
  .عمل جدول عند المشرفة الفنية أل ثر فصل يطبق القيم خالل األسبوع 
 العام.معرض فني لتطبيقات األفطفال للقيم فطوال  إعداد 
 مرفق خاص إ  أمكن لورشة عملية لتطبيقات القيم. تجهيز 
 النظافة ......( –النظام)مثل مجموعة األفطفال في جماعات  مشاركة 
 في المجتمع مع مراعاة قواعد األمن والسالمة لألفطفال وال مانع من مشاركة  األفطفال في حمالت تطوعية مشاركة

 الحملة.ولي األمر في 
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 العملورش 
 

  ما معن  كلمة أو تعريف ؟؟؟(.نقاش مجموعات( 
 ماهي القيم التي ممكن أ  نستخرجها من الفيلم أو القصة أو  فيديو وأفالم(

 المسرحية ...(
  شعبية واستخراج القيمة منها( )أمثالعمل مسابقات نظرية وعملية لتطبيق القيم. 
  تابة كل مجموعة قصة قصيرة لقيمة ......()ملونة فر  بطاقات  
 إعداد خريطة وهنية لقيمة معينة. خرائ  وهنيةللقيم / إ مال عبارات 
  م.من القيألعا  ومسابقات وهنية للقيم من خالل صورة معبرة عن قيمة 
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 الخاتمة
 

المعلمةةةةةات والمسةةةةةؤولية بةةةةةإدارة الروضةةةةةة والمشةةةةةرفات الفنيةةةةةات و  متمةةةةةثالعلةةةةة  أهميةةةةةة دور ريةةةةةاض األفطفةةةةةال ختامةةةةةا نؤكةةةةةد و 
منظومةةةةةة القةةةةةيم التربويةةةةةة وبيةةةةةا  خصائصةةةةةها وسةةةةةمات القةةةةةيم التربويةةةةةة وتحويلهةةةةةا   بةةةةةالتركيز علةةةةة نعةةةةةاتقه  الملقةةةةةاة علةةةةة

المواقةةةةةةك التعليميةةةةةةة و وإبرا هةةةةةةا وتكرارهةةةةةةا مةةةةةةن خةةةةةةالل األنشةةةةةةطة والفعاليةةةةةةات  مطلوبةةةةةةة وواجةةةةةةب تأصةةةةةةيلهاإلةةةةةة  سةةةةةةلوكيات 
  ومعرفةةةةةةةةة مفهةةةةةةةةوم ومكونةةةةةةةةات وتصةةةةةةةةنيفات القةةةةةةةةيم التربويةةةةةةةةة والمحافظةةةةةةةةة علةةةةةةةة األفطفةةةةةةةةال التربويةةةةةةةةة المناسةةةةةةةةبة لمسةةةةةةةةتوى 

ة المسةةةةةلم واألخةةةةة  مةةةةةن مواقةةةةةك وعبةةةةةر السةةةةةنة النبويةةةةة ياألخةةةةةالق الحميةةةةةدة والتمسةةةةةن بالعةةةةةادات والتقاليةةةةةد للمجتمةةةةةع الكةةةةةويت
غةةةةةةرس القةةةةةةيم التربويةةةةةةة بأسةةةةةةاليب وفطةةةةةةرق حديثةةةةةةة توا ةةةةةةب التطةةةةةةورات العالميةةةةةةة لمةةةةةةا لهةةةةةةا مةةةةةةن   والحةةةةةةرص علةةةةةة المطهةةةةةةرة.
السةةةةنوية هج ريةةةةاض األفطفةةةةال حسةةةةب النشةةةةرات كمةةةةا ينبغةةةةي التةةةةدرج بةةةةالقيم التربويةةةةة بمةةةةن ي.المجتمةةةةع الكةةةةويت  صةةةةدي علةةةة

 المستقبل.بمستوى تفكير وسلوكيات األفطفال وهم قادة  التي تصدرها و ارة التربية لالرتقا 
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 شخصيات للقيم التربوية في رياض األفطفال
 خاص بالتوجيا الفني لرياض األفطفال 

 
 


