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 ممخصال
إن عممية التنشئة االجتماعية عممية تكيف الطفل لبيئتو االجتماعية ، وتشكيمو عمى صورة مجتمعو ، وصياغتو في القالب 
والشكل الذي يرتضيو ، فيي عممية تربية وتعميم تضطمع بيا األسرة والمربون ، بغية تعميم الطفل االمتثال لمطالب المجتمع 

اللتزاماتو ، وتعميمة القيم السائدة ، ومجاراة اآلخرين بوجو عام . فالطفل يولد مزودًا بقدرة  واالندماج في ثقافتو ، والخضوع
مميا من الحياة االجتماعية ، فالتعمم يشكل شخصيتو بطريقة عمزودًا بأنماط السموك ، فيذه يت عمى التعمم ، لكنو ال يولد

المجموعات الصغيرة والجماعات الكبيرة ، ويرضى عنيا المجتمع تجعمو صالحًا لحياة منظمة تبع أنماط معينة ترتضييا 
بوجو عام ، وىذه القدرة الفائقة عمى التعمم التي حبت الطبيعة اإلنسان بيا ، تمك القدرة التي تعمو عند اإلنسان عمى ما يوجد 

وتحديد دوافعو حتى يكون  منيا عند سائر المخموقات األخرى ، ىي األساس الذي يعتمد عميو المجتمع في ضبط اإلنسان
 سموكو متوافقًا مع الحياة االجتماعية السائدة .

 كممات مفتاحية :

 سموك، قيم، اجتماعية، سائدة.

 

 المقدمة
تعتبر مرحمة الطفولة المبكرة أي السنوات الخمس األولى من أىم و أخطر مراحل العمر في حياة اإلنسان، ألنيا مرحمة 

نسان القوي، حيث يوضع فييا الدعائم األساسية لشخصية الطفل، و ىذا ما يجعل اإلقبال عمى األساس و التكوين لبناء اإل
 العناية بالطفل في ىذه المرحمة أمرا ميما، و يجب أن يحظى باىتمام المربين و اآلباء معا.

واسعا، و التي تقوم و لقد انتشرت الرياض في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر في المدن و القرى عمى حد سواء، انتشارا 
عمى إدارتيا مؤسسات خاصة، بحيث أن الفمسفة التي تقوم عمييا الرياض تختمف من مجتمع إلى آخر، و من مدرسة إلى 

أخرى، عمى الرغم من أنيا تشترك جميعا في بعض القواعد األساسية، و يعتبر الطفل ىو المحور الذي يرتكز عميو 
 أنشطتيا المختمفة. االىتمام في الروضة، بكل برامجيا و

استنادا إلى واقع األمومة و العالقة العاطفية، فإن وضع الروضة يكون أصعب، ألن في الروضة نحتاج إلى تفيم الطفل 
لمقيام بدور مكمل لدور األسرة في رعايتو و نموه و تّعممو، و لذلك يجب دراسة الطفل و مراحل نموه و خصائص كل 

 لوضع البرامج و األنشطة التي تشبع حاجات و رغبات و ميول الطفل و مستوى نضجو. مرحمة قبل فتح أية روضة و ذلك

وبما أن أغمب الرياض ذات صبغة تعميمية، وأنيا منظمة لممدرسة، وكذا تربوية بحيث تكون امتدادا لمبيت، لذلك قمنا بيذا 
 نموذجا.  البحث لمعرفة دور القيم االسالمية في سموك طالب رياض االطفال و في االردن
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 مشكمة الدراسة 
 تكمن مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي :

 ما دور القيم االسالمية في سموك طالب رياض االطفال في األردن ؟

 أهداف الدراسة
 ىدفت الدراسة إلى ما يمي :

التعرف عمى مدى أىمية رياض األطفال كحمقة وصل بين البيت والمدرسة في تواصل تعميم القيم ألطفال ما قبل  -
 المدرسة .

 التعرف عمى دور القيم االسالمية في سموك رياض األطفال. -

 رسة.التعرف عمى أثر بعض المتغيرات عمى الدور الذي تمعبو رياض األطفال في تنشئة أطفال ما قبل المد -

 أهمية الدراسة 
تكمن أىمية الدراسة الحالية في أنيا تدرس دور ميم من أدوار تنشئة األطفال وتنمية القيم لدييم وىو دور رياض األطفال  -
. 

ىذا باإلضافة إلى أن ىذه الدراسة تساعد أصحاب رياض األطفال في تنمية قدرات رياضيم واالرتقاء بيا لممستوى الكبير  -
 بو .الذي تقوم 

كما أن ىذه الدراسة تساعد القائمين عمى وضع المناىج التربوية الخاصة برياض األطفال لتستطيع القيام بواجبيا التربوي  -
 عمى أكمل وجو .

  منهج الدراسة

ؤثرة سوف تتبع الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي الذي يعمل عمى تتبع الظاىرة موضع الدراسة وأسبابيا والعوامل الم
 فييا وتفسير نتائجيا دون التدخل من الباحث ذاتو .
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 مصطمحات الدراسة  
 القيم األخالقية : -

القيم األخالقية منظور اسالمي ، انيا تمثل عالقة االنسان بربو في مجتمعو ، و من الكون الذي يعيش فيو نظرتو 
كانتو من المجتمع بأنظمتو و بماضيو و حاضره ، و الى نفسو و الى األخرين ، و الى سموكو و كيفية ضبطو ، و الى م

مستقبمو و التي تتمثل في مجموعة القوانين و االىداف و المثل العميا ، لصورة تمثل االستقرار و تصمح لمتنبؤ في المستقبل 
 0( 296، ص  0891. ) عفيفي 

ما يصدرىا الفرد عمى الشي من الرجوع الى و يرى )حسن( ان القيم األخالقية تستمد من القيم الدينية ، التي تمثل احكا
مجموعو من المبادئ و المعايير التي ارتضاىا الشرع لتحديد المرغوب ، و غير المرغوب من االنماط و السموك المختمفة. 

 6( 75، ص  0899)حسن 

ياريو أي نسبية حسب و تعرف إجرائيا انيا مجموعة المبادي و القواعد و الضوابط و المعايير ، و يحكم عمييا انيا مع
المواقف و االعتقاد و االتجاه في الفرد و التي تضمنت تنظيم سموك الفرد و الجماعة من منضور اسالمي المستمدة من 

 القرآن الكريم و السنو النبوية العطرة .

حدد حسب اتجاه و يراىا الباحث ان القيم األخالقية ىي تمك المجموعة من المعايير و السموكات وفق منظور معياري يت
الفرد وفق الفعل الذي يقوم بو ، في اطار مبادئ دينية مستمده من الكتاب و السنو أي وفق االخالق اإلسالمية . كذلك ىي 

 معياريو بحكم االخرين عمى صحة السموك الذي يقوم بو الفرد او خطئو .

 روضة األطفال : -
تمك المؤسسات التربوية االجتماعية، التي يمتحق بيا األطفال في الشن ما بين الثالثة والسادسة من العمر، وتعرض في  ىي

كثير من البالد بمدارس أو مراكز الرعاية النيارية، أو رياض األطفال. فيي مؤسسة تربوية تستيدف تنمية شخصية الطفل 
 ظم لرياض األطفال.في جميع جوانبيا، وذلك من خالل برنامج من

ويقصد ببرامج رياض األطفال، التنمية الشاممة كراس الطفل، مياراتو، اتجاىاتو، وتمكينو من المبادئ األولى لتربية صحية 
وذىنية وأخالقية ودينية واجتماعية وجسدية و مالية متكاممة، و كذلك إعداده لمدخول إلى المدرسة االبتدائية. )عدس، 

 3(313، ص  6110
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 الطفولة -
الطفل في المغة ىو الصغير من كل شيء أو المولود مادام ناعما رخصا وتدل ىذه الكممة عمى جزء صغير من شيء 

 فالطفل من العشب ونحوه يعني القصير. والطفل ىو الولد حتى البموغ ويستوي فيو الذكر واألنثى.

منذ الوالدة حتى سن النضج الجنسي .                               األول : عام ويطمق عمى الصغار  -أما في عمم النفس فميا مدلوالن 
 الثاني : خاص ويطمق عمى الصغار من سن الميد حتى سن المراىقة. -

مرحمة -مرحمة البموغ  -مرحمة الطفولة المبكرة  -مرحمة الميد-وقد قسمت مرحمة الطفولة إلى مراحل :مرحمة ما قبل الوالدة 
 نة عشرالمراىقة حتى الثام

 وبذلك نصل إلى أن مرحمة الطفولة المبكرة ىي من سن الثالثة حتى سن الخامسة تقريبا.

 الدراسات السابقة 
 الدراسة األولى :

 0891بعنوان : "القيم االخالقية في التربية االسالمية من واقع مناىج المدرسة االبتدائية " قام عبد الرحيم الرفاعي في عام 
قية في التربية االسالمية من واقع مناىج المدرسة االبتدائية العامة ) دراسة وصفية تحميمية ( وقد بدراسة القيم االخال

استيدفت ىذه الدراسة تحميل محتوى كتاب تربية المسمم المقرر عمى تالميذ الصف السادس االبتدائي والتعرف عمى القيم 
ة لمتالميذ الناجحين من الصف السادس في ضوء قائمة القيم لمتعرف التى اكدىا والقيم االخالقية التى اىميا ثم دراسة ميداني

عمى مدى عالقة المنيج يقيم التالميذ واتجاىاتيم ومحاولة تشخيص نواحي الضعف لدى التالميذ من قيم اخالقية ليمكن 
عمييا كتاب تربية وضع تصور لمعالج وقد استخدمت الدراسة اسموب تحميل المحتوى لبيان القيم االخالقية التى يشتمل 

قيمة خمقية وتم  33ومن التحميل تبين ان الكتاب يحتوي عمى  0858المسمم المقرر عمى الصف السادس االبتدائي عام 
بناء استبيان مكونا من خمسين سؤال ولكل سؤال أربع متغيرات متغير يحمل القيمة االخالقية ويؤكدىا ومتغير يحمل القيمة 

لقيمة االخالقية بال تأكيد ومتغير ال يحمل القيمة االخالقية وال يتضمنيا والمتغير الرابع يتنافى االخالقية ومتغير يتضمن ا
 727بيئة حفرية و  851تمثل منيا  0737مع القيمة االخالقية وقد اجرى البحث في المحافظة الغربية عمى عينة حجميا 

س كل شيء في اكتساب القيم االخالقية وىنالك التمفزيون والبيت بيئة ريفية وأظيرت النتائج ىو لب العممية التعميمية لكنو لي
 والمسجد والسينما ووسائل التنشئة االجتماعية المتعددة .
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 الدراسة الثانية 

قامت بيا الباحثة "فوزية دياب" ، في القاىرة تحت عنوان : القيم و العادات االجتماعية . المتعمقة بتكوين األسرة .عام 
الباحثة من خالل ىذه الدراسة إلى وصف العادات االجتماعية المتعمقة بتكوين األسرة و محاولة الكشف عن  ىدفت 0891

القيم االجتماعية المتضمنة في ىذه العادات ، و معرفة كنو ىذا االتصال ، من بدء التفكير في الخطبة حتى يتم تكوين 
حث لتيسير التعمق فيو، و بذلك لم تستعرض الفروض. و قد األسرة بخمف األطفال ، و اليدف من ذلك تضييق نطاق الب

اتبعت الباحثة المنيج الوصفي ، و يرتكز عمى وصف السموك الظاىر و ما وراء ما يفعل و ما يقال ، و ما يتغنى بو 
، المسح  الناس ، كما يبرز أيضا ما يتمسك بو الناس من قيم مرتبطة بممارساتيم ، و بذلك فقد استخدمت طريقة المالحظة
 3، اإلحصاء و دراسة الحالة ، و القياس االجتماعي ، و وسائل جمع البيانات اعتمدت عمى المالحظة و التسجيل .

بالنسبة لمعينة : عينة الدراسة ىم الفالحون و ىم سكان القرى الثالثين ، ألنيم شديدو التمسك بما انحدر إلييم من أسالفيم 
الجتماعية و ما تضمنو من قيم ، و قد اقتصرت عمى قريتين من كل محافظة ، عل من تراث اجتماعي ينظم عاداتيم ا

أساس أنيم ال يختمفون في معيشتيم اختالف كبير، كما قال "مونييو" :" إن تشابو ظروف المعيشة تنتج عنو تشابو اآلراء و 
 العادات."، و قد توصمت الباحثة إلى النتائج التالية :

البارزة في حياة الريفيين في مصر ، الزواج المبكر ، زواج األقارب و التفاخر بالنسب و العصبية ، و تتمثل في أىم القيم 
احترام السن ، احترام الدين ، سيطرة الرجل عمى المرأة ، خضوع المرأة و طاعتيا لمرجل ، طاعة الوالدين ، الرغبة في خمف 

في السراء و الضراء ، و المبالغة في إظيار المشاعر . ىذا عن األطفال ، تفضيل الذكور عمي االناث، الكرم و التعاون 
القيم ، أما عن العادات السائدة فأبرزىا : عادات التحية ، طرق إجراء المحادثة ، آداب المائدة ، إرسال برقيات التينئة في 

ءة الفاتحة و إطالق الرصاص و المناسبات البارزة السارة ، عقد القران ، الزواج و ما يتضمنو من إجراءات مختمفة، كقرا
 الزغاريد.

إن ىذه الدراسة ركزت عمى وصف العادات االجتماعية المتعمقة بتكوين األسرة ، و القيم المتضمنة في ىذه العادات ، و قد 
 أفادتني ىذه الدراسة في تحديد مفيوم القيم اإلجتماعية و تفسيرىا باإلضافة إلى تحديد القيم األسرية .

الباحثة قد جعمت من القيم المتعمقة بتكوين األسرة محور اىتماميا ، فإن ىذه الدراسة ستجعل إضافة لمقيم  و إذا كانت
األسرية ، القيم التربوية محور اىتماميا ، كما ستضيف متغير في منتيى األىمية و ىو المراىقون ، باعتبار ىذه المرحمة ) 

ألسرية و التربوية لدييم. فضال عن أن عينة ىذه الدراسة جاءت قصدية مرحمة المراىقة ( ىي مرحمة نضج القيم ، خاصة ا
بينما تركز الدراسة الحالية عمى العينة الطبقية عمى اعتبار أنو قد يكون ىناك تفاوت بين القيم اإلجتماعية التي يتبناىا 

 المراىقون من حيث الجنس، الشعبة ،المستوى الدراسي، وبين الحضر والريف.
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 النظري لمدراسةاإلطار 

 أىمية القيم في الحياة اإلجتماعية 
تعتبر القيم عنصرا رئيسيا في تشكيل ثقافة أي مجتمع فيي المثاليات العميا لألفراد والمجتمع، كما أنيا تقوم بدور 

عممية التفاعل كبير في إدراك األفراد لألمور من حوليم و تصورىم لمعالم المحيط بيم، و تعتبر مرتكزات أساسية تقوم عمييا 
االجتماعي، و تعد جانبا ميما من جوانب البنية الفوقية لممجتمع، لذلك نجد انو مع كل تغيير في التركيب البنائي لممجتمع، 

البد من أن تتغير القيم لتواكب التركيب البنائي الجديد لممجتمع، و ينشا صراع قيمي بين القيم الجديدة أو المستيدفة من 
 السائدة بالفعل في المجتمع.التغيير والقيم 

 وظائف القيم
إن القيم تعطي معنى لمحياة سواء في ذلك حياة الناس كأفراد أو كجماعات، فاإلنسان يسعى وراء شيء ما، و 

 يبذل في ذلك من الجيد ما يتناسب مع قيمة ذلك الشيء عنده و لذلك فيي ميمة لمفرد ألنيا تحقق لو ما يمي:

يارات معينة تحدد السموك الصادر عنيم و بمعنى آخر تحدد شكل االستجابات و أنيا تييئ لألفراد اخت  .0
 بالتالي تمعب دورا ميما في تشكيل الشخصية الفردية، و تحديد أىدافيا في إطار معياري صحيح.

أنيا تحقق لمفرد اإلحساس باألمان فيو يستعين بيا عمى مواجية ضعف نفسو، و التحديات التي   .6
 .تواجيو في حياتو

أنيا تعطي لمفرد إمكانية أداء ما ىو مطموب منو، و تمنحو القدرة عمى التكيف و التوافق االيجابيين، و   .3
 تحقيق الرضا عن نفسو لتجاوبو مع الجماعة في مبادئيا، و عقائدىا الصحيحة.

العالم حولو أنيا تدفع الفرد لتحسين إدراكو و معتقداتو لتتضح الرؤيا أمامو ،و بالتالي تساعده عمى فيم   .3
 و توسيع إطاره المرجعي في فيم حياتو و عالقاتو.

 أنيا تعمل عمى إصالح الفرد نفسيا و تربويا و توجيو نحو الخير و اإلحسان و الواجب.  .7
أنيا تعمل عمى ضبط الفرد لشيواتو و مطامعو كي ال تتغمب عمى عقمو و وجدانو ألنيا تربط سموكو و   .2

رف في ضوئيا و عمى ىدييا.) عمي خميل مصطفى أبو العينين، تصرفاتو بمعايير و أحكام يتص
0899 ،37-32 )7 
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 دور الحضانة
ىي تمك المؤسسات التربوية االجتماعية، التي يمتحق بيا األطفال، خالل الثالث سنوات األولى من عمرىم ليحظوا بقدر  

 من الرعاية والتربية الحضانية الصالحة بعض الوقت كل يوم.

 وتتميز سموكيات وسمات الطفل دون الثالثة باآلتي:

 الميل إلى التفرد والتمركز حول الذات. -

 االعتماد عمى الكبار وااللتصاق بيم تدعيما لحاجتو إلى األمن النفسي والحماية. -

 أهداف دور الحضانة
 تيدف دور الحضانة إلى تحقيق األغراض اآلتية: 

 بإشباع حاجاتيم إلى األمن والعطف والحماية. تعويض األطفال عن غياب أمياتيم -

 رعاية األطفال اجتماعيا وتنمية مواىبيم وقدراتيم. -

 رعاية األطفال صحيا وعالجيا. -

 العناية بتغذية األطفال وتنظيم مواعيد نوم ولعب األطفال. -

 تحقيق االنتقال التدريجي لمرحمة الروضة. -

 رياض األطفال
وية االجتماعية لألطفال ما قبل المدرسة، وتقبل األطفال من سن الثالثة إلى السادسة من العمر، ىي تمك المؤسسات الترب 

وتيدف الروضة إلى تحقيق النمو المتكامل لمطفل عن طريق ممارستو لألنشطة، والبرامج اليادفة التي توفرىا الروضة 
 والمتصمة اتصاال وثيقا بحياتو.

   2(029-027، ص  6117، أو كفصول ممحقة بالمدارس الرسمية.)خمف، والروضة إما أم تكون قائمة بذاتيا

 التربية في رياض األطفال
تعتبر الطفولة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان في حياتو، ففييا تشتد قابميتو لمتأثر بالعوامل المختمفة التي تحيط بو، 

صورة تترك أثرىا فيو طيمة حياتو، وتجعل تربيتو في ىذه مما يبرز أىمية السنوات الخمس األولى في تكوين شخصيتو ب
 المرحمة أمرا يستحق الغاية البالغة.

وقد ازداد اإلقبال عمى الرياض في اآلونة األخيرة، وأصبح االىتمام بطفل ما قبل المدرسة يحظى باىتمام المربين واآلباء 
 تبرت الطفل محور العممية التربوية كميا.عمى حد سواء، وتحولت نظرة التربية الحديثة عن ذي قبل حين اع

                                                      
 (:مدخل إلى رياض األطفال، عالم الكتب لمنشر، القاىرة 6117أمل خمف)  2
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 مرحمة الطفولة المبكرة
ليس ىناك ما ىو أدعى لبناء شخصية الفرد، ورفع روحو المعنوية، وبناء ثقتو بنفسو من أن نوليو الرعاية واالىتمام، فنحترم 

عمى تنميتيا وتطويرىا. و إن  ما عنده من كفايات وقدرات ميما كانت وأيا كانت، وأن نعمل عمى اكتشافيا، ومن ثم العمل
لدى األطفال أسموب لمتعمم يتواءم مع ظروفيم الخاصة، ومع ما يحيط بيم، وخاصة منيم أطفال ما قبل المدرسة، أو 

 الطفولة المبكرة، ولذلك عمى المؤسسات االجتماعية الخاصة بتنشئتيم أن تنشئيم بما يتفق وفطرتيم .

الطفولة المبكرة في حياة الطفل ىي األكثر فاعمية، وأبعد أثرا في عممية النمو بأبعادىا ويعتقد كثير من الباحثين أن مرحمة 
ذا كانت البيئة عامال ىاما في نمو الطفل، وفي نجاحو في حياتو، فإننا ال يجب أن نترك عممية النمو تسير في  المختمفة، وا 

لطفل، والتعرف عمى مواىبو وميولو، وأن نكون أكثر مجراىا، وكما قدر ليا أن تكون فال نقوم بمحاوالت جادة لمعرفة ا
 حساسية وحذرا اتجاه ذلك.

ويتضح مما سبق أىمية دراسة القيم األخالقية لدى األطفال وتنميتيا لدييم منذ المرحمة الباكرة في حياتيم ، ويمكن إيجاز 
 أىمية القيم األخالقية لألطفال في عدة نقاط من أىميا :

القية الطفل عمى تنمية وتدعم بنائو وتكوينو النفسي بصورة إيجابية وفعالو من خالل التغمب عمى . تساعد القيم األخ0
 المشاكل واالضطرابات النفسية التي يمكن أن تصيب الطفل في المراحل العمرية الباكرة من حياتو .

إنساني ونبيل بما يتفق مع المعايير والقيم . تسمو القيم األخالقية بوجدان األطفال وتنير أماميم الطريق إلى كل ما ىو 6
 واألخالقيات السائدة في مجتمعيم .

. تعد القيم األخالقية عاماًل ىامًا في تحديد ىوية الجماعة وتزايد تماسكيا وربط أفراد المجتمع ببعضيم البعض من خالل 3
 توحيد األىداف والقيم التي تربط بين الجميع وتوجييم نحو ىدف واحد .

طارًا مرجعيًا دقيقًا يساعد الفرد عمى تقييم سموكياتو وتصرفاتو في مختمف جوانب . 3 تمثل القيم األخالقية أساسًا متينًا وا 
 الحياة .

. تعد القيم األخالقية األساس األول لبناء المجتمعات الراقية حيث ال يمكن أن تستقيم حياة المجتمع دون تمك المنظومة 7
 يم أول وأىم لبنة فييا .األخالقية التي تعد الق

. تمثل القيم األخالقية عاماًل ىامًا في تزايد قدرة الفرد عمى التكيف مع البيئة والمجتمع الذي يعيش فيو من خالل تفيمو 2
 لتمك المبادئ والقيم األخالقية وااللتزام بيا .

مرحمة باكرة في حياتو عمى االلتزام بالقيم  . تساعد الفرد عمى تعمم االنتظام وااللتزام في حياتو حيث يتعود الطفل منذ5
 والمبادئ األخالقية والعمل بيا .

. تعد القيم األخالقية األساس األول في بناء الشخصية األخالقية لدى الطفل مما يساعده عمى تنمية الشخصية السوية 9
 البعيدة عن االضطرابات والصراعات النفسية .
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 المنهج التربوي اإلسالمي
منيج التربوي اإلسالمي مساحة ميمة لتوضيح اآلليات التربوية التي يستخدميا في ترسيخ القيم اإلسالمية التي يدعو ويفرد ال

إلييا، وحينما نتحدث عن اآلليات التي يستخدميا المنيج التربوي اإلسالمي في ترسيخ القيم، يجب أن نتذكر دومًا أن تمك 
من جية والمحيط أو البيئة التي تؤثر عميو من جية أخرى، ومثال ذلك أن آليات  اآلليات ىي آليات متغيرة تتبع حالة الفرد

تقديم القيم وترسيخيا في المجتمع المكي تختمف عن اآلليات التي أشار إلييا فيما يخص المجتمع المدني، وىذا االختالف 
الواقعي السميم مع كل حالة تربوية عمى في اآلليات مع ثبات القيم يشير إلى دقة المنيج التربوي اإلسالمي في التعامل 

حدة، أضف إلى ذلك أن اآلليات التي تستخدم في التعامل مع الطفل المسمم تختمف أيضًا حسب المرحمة العمرية التي يمر 
 . 5( 77، ص 6116بيا الطفل كما أشار إلى ذلك اإلمام عمي عميو السالم في كتاب نيج البالغة )حنان العناني ،

اطفة األسرية من أىم اآلليات التي يستخدميا المنيج التربوي اإلسالمي في ترسيخ القيم وتثبيتيا عند الطفل وتعتبر الع
وتدريبو عمى استيعابيا، بل أنيا المدخل الرئيسي لتدريب الطفل عمى الطاعة وااللتزام الخمقي، كما في قول رسول اهلل صمى 

 ث خصال : حب نبيكم ، وحب أىل بيتو ، وقراءة القرآن (.اهلل عميو وآلو وسمم ) أّدبوا أوالدكم عمى ثال

 النتائج و التوصيات
 في خاتمة ىذا البحث نذكر اىم النتائج والتوصيات التي يمكن استخالصيا من ىذا البحث: 

 أىمية رياض األطفال كحمقة وصل بين البيت والمدرسة في تواصل تعميم القيم ألطفال ما قبل المدرسة . -

 عمى دور القيم االسالمية في سموك رياض األطفال. التعرف -

 التعرف عمى أثر بعض المتغيرات عمى الدور الذي تمعبو رياض األطفال في تنشئة أطفال ما قبل المدرسة. -

 تميز القيم االسالمية بخصائص ال توجد في غيرىا من القيم . -

 عمل بو، وما كان منيا سمبيا تركو.ينبغي لممجتمع تمحيص القيم فما كان منيا ايجابيا صالحا  -

 الخاتمة
أصبحت الروضة إطار لحياة األطفال وأفعاليم، وعميو يجب أن تكون دارىم التي تكسبيم منيجية المبادئ األولية لمتنظيم 

لم المعرفي، وىذا ال يتعارض مع نتائج الدراسات النفسية التي أثبتت أن استعدادات األطفال الكامنة تضعف وتنطفئ إذا 
نتعيدىا بالتدريب المناسب في الوقت المناسب، ولعل الروضة ىي الوسيمة المناسبة لذلك، لكن يجب أال ننسى أن الروضة 

 ليست مدرسة بل مميدة ليا، وليست أسرة بل مكممة ليا.

روضة يبدو فرغم ان االسرة ىي المحيط االول و المسؤول عن تكوين ما يسمى بالشخصية القاعدية لمطفل إال ان دور ال
أخطر و أكبر من ذلك، السيما في عصرنا الحالي الذي يعيش ثورة وانفجار عممي و معرفي أثر في كافة نواحي حياة 
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الفرد، وبالتالي فالروضة الفرصة االكبر من باقي الوكاالت االجتماعية االخرى في اعداد الفرد لممستقبل. ومن بين ىذه 
 الطالب في المرحمة المبكرة من رياض االطفال .الميام ، تنمية القيم السموكية لدى 
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The Role of Islamic Values in the Behavior  

of Kindergarten Students in Jordan 

 

 

Abstract 

The process of socialization is the process of adapting the child to his or her social 

environment, shaping it in the form of its society, and formulating it in the form and form it 

pleases. It is a process of education and education carried out by the family and educators in 

order to teach the child to comply with the demands of society and to integrate into his 

culture. generally . A child is born with an ability to learn, but it is not born with a pattern of 

behavior. It is plagued by social life. Learning shapes its personality in a way that makes it fit 

for an organized life, following certain patterns that are favored by small groups and large 

groups, and by society in general. Human nature, that ability that transcends man on what 

exists among all other creatures, is the basis upon which society depends on the control of 

man and determine his motives so that his behavior is compatible with the prevailing social 

life 
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