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 ملخص

أن معظددددم ات مدددداا التدددد  اتخددددب  في ددددا  جتماعيددددةرصددددرا اراتدددداا اربو ددددة وا     

 المنظومدداا التربو ددة فدد  العددالم  دد  أ مدداا ارابمددح بددالهيم ولددم    ددن ع ج ددا  وأن

 عداي  المجتمدع مدن   وفد  مصدر إص ح المجتمع مر ون بإص ح المنظومة التربو دة

الدنء   أن اهوم المؤت اا التربو ة بدرور ا فد  اربيدةمتعراة مما ب تلزم  ِعلل أخ قية

 .على االلتزام باتخ ق الفاضلة

 عتبر امبيق بريامج الهيم التربو ة ااخل مؤت اا ر اض اتطفدا  وتديلة مدؤ رة و     

ف  اكو ن ااجا اا المفل وميوله وبنا  شخصيته وانميدة ككاهده واهدر ر الدواا و در  

اللعدد  الهدديم اتخ قيددة واعددر ل ال ددلوه واالاجا دداا  عددن طر ددق اب ددي  المعلومدداا و

و مكددن امددج بريددامج التربو ددة بنجدداح ضددمن  .الهصددص واتيةددمة العمليددة المتنوعددةو

البريامج اليوم  فد  مدن ج ر داض اتطفدا  معدرا الموضدوعاا واتيةدمة  وكلد  بد ن 

اهدوم المعلمدة بتو  دع الهديم التربو دة المعتمدرة بالمؤت دة علدى الوردراا الرراتدية علدى 

ت ا ضمن اتيةمة والم اراا والخبدراا المهرمدة مرار العام الررات  متعمل على  ر

 لألطفا .

والرظح البارثة أن و اهق اعتماا جواة ر اض اتطفا  ف  مصر الصاارة عن   

  اخلو من يص مباشر بخصوص 2012ال يئة الهومية  وأرر  ا اإلصرار الثالث 

 منظومة للهيم التربو ة المعتمرة ل وه المررلة.

وضدع اصدور لمنظومدة متكاملدة مدن الهديم التربو دة لمررلدة  و  رف الب ث ال ال  إلدى

ر اض اتطفا  ف  مصر عن طر ق مراجعة وام يص الهاهم من دا واتدتكماله بمدا  دو 

وارا ف  خبراا متهرمة تربعة او    : الوال اا المت رة اتمر كية  واولدة تدلوفينيا 

 يث اتواك  الد  المنظومدة ب وربا  واولة اإلماراا العربية المت رة  واولة الكو ح  ب

 مع المعمياا والمتملباا اإل جابية البنا ة لعصر العولمة. 

   .  و ايي مددا المددن ج المهددارناتددتخرم الب ددث ال ددال  من جددين: أول مددا المددن ج الوصددف     

 -وا هيهاً ت راف الرراتة  تيتم معالجة عناصدر ا فد  ال دياق التدال :  الهديم التربو دة 

خبدراا  -أ ميدة الهديم فد  اربيدة أطفدا  الروضداا  -على الهيم  التربية  العولمة وأ ر ا

 متهرمة ف  اربية الهيم تطفا  الروضة

 مهارية اربية الهيم تطفا  الروضة بمصر والخبراا المتهرمة.  -

راجة ر اض اتطفا  فد  مصدر إلدى  وخلصح الرراتة إلى عرا من النتاهج من أ م ا 

ا دتفير مدن الخبدراا المتهرمدة واواكد  عصدر العولمدة  وا  إعراا منظومة قيم اربو ة

 اقتراح  وه المنظومة ب تلوب ا ليل 

 ببعص اتتالي  تيجاح وافيل المنظومة المهتررةوأوصح الرراتة 



2 

 

 الكلمات المفتاحية

اولة  –اإلماراا العربية  –مصر  –ر اض اتطفا   –العولمة  –الهيم التربو ة 

 الوال اا المت رة اتمر كية  – اولة تلوفينيا –الكو ح 

 

 

 

Towards a Set of Educational Values for adoption in 

Egyptian Kindergarten during the Globalization age 

enlightened with advanced experiences 

 

Ph. Dr. MANAL ABDEL AZIZ SOLAYMAN, Directory of 

Education, Menofia, 

Abstract 

     Educational and social studies have identified that most of the 

crises in educational systems in the world are crises that have 

been linked to values and have not been remedied, and that 

reform of society depends on reforming the educational system. 

In Egypt, society suffers from multiple ethical reasons, Virtuous 

morality. 

     The implementation of the educational values program within 

kindergartens is an effective means of shaping the child's 

attitudes and tendencies, building his character, developing his 

intelligence, self-esteem, instilling moral values and modifying 

behavior and trends by simplifying information, play, stories and 

various practical activities. The educational program can be 

successfully integrated into the day-to-day curriculum of the 

kindergarten curriculum, with the teacher distributing the 

educational values approved by the institution to the units 

throughout the school year, which are instilled in the activities, 

skills and experiences provided to the children. 
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  The researcher noted that the accreditation documents for the 

quality of kindergartens in Egypt issued by the National 

Authority, most recently the third edition 2012, lacks a direct text 

regarding the system of educational values adopted for this stage. 

The current research aims to develop a vision for an integrated 

system of educational values for the stage of kindergarten in 

Egypt by reviewing and scrutinizing the existing ones and 

completing them with the advanced expertise of four countries: 

USA, Slovenia, Europe, UAE and Kuwait. This system is in line 

with the positive and positive requirements and requirements of 

the globalization era. 

    The current research used two approaches: the descriptive 

approach and the comparative approach. To achieve the 

objectives of the study, the elements will be addressed in the 

following context: Educational values - globalization and its 

impact on values Education - The importance of values in the 

education of kindergarten children - Advanced experiences in 

raising values for kindergarten children 

- Comparison of values education for kindergarten children in 

Egypt and advanced experiences. 

 The study concluded a number of the most important results and 

some recommendations. 

 

Key words 

Educational Values - Globalization - Kindergartens - Egypt - 

UAE - State of Kuwait - State of Slovenia - United States of 

America. 
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 ا. منا  عبر العز ز تليمان

 نوفية مصركبير معلمين بالتربية والتعليم بالم

 

 مقدمة

المجتمعيدة  المنظومة التربو ة الم دره اتتاتد  والهداطرة اتماميدة للتنميدةاةكل       

اقتندددع المفكددددرون والمصدددل ون بعددددرورة مراجعددددة  الةددداملة والم ددددترامة  ومدددن  ددددم

المؤت ددداا التعليميدددة لدددرور ا فددد  التعلددديم لتربيدددة واعلددديم جيدددل ال دددر وارتددديًخا للهددديم 

على امو ره وا ر ثه عدن طر دق اتدتيعاب مدا وصدلح إليده  عم ً و ال عار ة للمجتمع

المجداالا العلميدة والتهنيدة. وابدين لكثبدر مدن البدارثين  ل عارة اإلي ايية من رقد  فد ا

ات مدداا التدد  اتخددب  في ددا   قدداا المنظومددة التربو ددة بددالهيم أن معظددمععددر ا ليددل ب

 أاىيم ولم    دن ع ج دا  ممدا    أ ماا ارابمح باله المنظوماا التربو ة ف  العالم

ردر  شددروًخا عميهدة فدد  كيدان المجتمددع الواردر  افعددح الدرو  إلددى وأ إلدى يتداهج تددلبية

ة ارقيعيدة  لدم ادرقل إلدى ا ييدر جداا   بدل رلو  اربو هيام ببعض اإلص راا ووضع ال

  مهدددراا )أن . واتمددر المؤكددر ا  مدددا تددنة بعددر أخدددرى ع  ددوه المجتمعددااوضدد ا ااا

2018.) 

التربيددة "عددن  2012راييددا وصددف  عثمددان  وفيمددا  تعلددق بمصددر  رصددرا اراتددة      

 عداي  مدن ِعلدل أخ قيدة  كلد  المجتمدعأن   "وات مة اتخ قية فد  المجتمدع المصدر 

ل    ا:من مظا ر  خميرة أ مدة  -إ درار الوقدح   - ا اواج الهديم  -ِهيّدة اي دراف الهديم الخ 

عدرم  -عرم اوقير الصد ار للكبدار  وعدرم عمدك الكبدار علدى الصد ار  -فكر ة و هافية 

(. وأكدرا 2012)عثمدان   مراعاة مةداعر اخخدر ن  وعدرم اال تمدام ب هدوق اإلي دان 

انمية الجايد   الرراتة على أيه إكا أرايا انمية اإلي ان وجعله منتًجا رعار ًا فإيه  ج 

  اتمر الو   فرض على المؤت اا التربو دة أن اهدوم بدرور ا فد  اربيدة  ق  فيهاتخ

 .النء  على االلتزام باتخ ق الفاضلة

ً لهددر        : الهناعددة  مثددل بددالهيم النبيلددة كددان المجتمددع المصددرى رتددى وقددح قر دد  مز نددا

ردد   الرضددا  النخددوة  الةددرف  العمددل الجدداا  ارتددرام الكلمددة  ال فددا  علددى الهددايون 

  و ير ا   وارترام الجار  ور  الوطنالجما   اإل مان بالم اواة والعرالة االجتماعية

 ً ً  من الفعاهل التى كايح از در أبندا  المجتمدع اماتدكا   و هدة فدى الدواا واخخدر وارارمدا

اا الهدرن مدع منتصدك تدبعيني هلكند وا وى في م اإلر ا  بالمم يينة واتمدن واتمدان.

ى منظومة الهديم واتخد ق تتدباب كثيدرة لعدل أبر  دا )عبدا   رر  الخلل فالماضى 

2015:) 

https://www.sarayanews.com/writer/1885
https://www.sarayanews.com/writer/1885
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 درو  صددرا  أاى لى الرأتدمالية المتورةدة  إلدى االيفتداح  وإلد ااجداه تياتدة الرولدة -

 .مرو  بين التم   بالهيم والتم   بالما 

 والرشدوة والف داا الم  دوبية رو  دو اتولو دااتنداقض  ياب العرالة بكل أيواع دا ل -

 والصعوا على أكتاف اخخر ن. نفاق والوصولية والنفعيةوال

  الرقابدة  اتماية  الجما   التر ن  العمل  العلم :كثير من الهيم مثلالتراجع ال اا فى  -

 .الةفافية التخمي   والهروة

  ددددور الةددددركاا االيفتاريددددة والبنددددوه الخاصددددة ومكاادددد  التصددددر ر واالتددددتيراا  -

ً جعل  اتجنبية ااتةارواالت   .لبلو ه متميزاً  كل ما  و أجنبى  رفا

تلبيدة ة واية ال ا بالك د  المدااى لفى اال تمام بالهيم الر نية والخلهي اور اتترة اري  -

  .راجاا أفراا ا

 عرم كفا ة التخمي  ال كومى فى انمية الةباب خلهيا وفكر ا. -

ة ل لوه المفل لت هيدق مجموعة من الهيم الموج " ب ي ا: اتخ قية التربية واعرف     

مجموعة من الخبراا التربو ة التد   مدر ب دا المفدل ااخدل "    أو  ”أ رافه ف  ال ياة

مجموعدددة مدددن المبددداا  الخلهيدددة والفعددداهل ال دددلوكية “   أو إي دددا”اتتدددرة وخارج دددا

والوجرايية الت   ج  أن  لهن ا المفل  و كت ب ا و عتاا علي ا من اميزه واعهلده إلدى أن 

-7م  ص2010)تدعر   ”رج شابا إلى أن  خوض خعدم ال يداةكلفا إلى أن  تر صبح م

10.) 

م ال يئدة الهوميدة لعدمان جدواة التعلديالهيم المعتمرة للتربية فد  مصدر  د  التد  اهر دا و

إمدا  وارخل ضمن معدا ير ا هدق الجدواة ومدنح االعتمدااواالعتماا واورا ا ف  و اهه ا 

بيق بعض الهديم التربو دة فد  مؤشدراا المعدا ير  ةكل مباشر  أو بإشارة لمهتعياا ام

 .وممارتاا انفيو ا 

ظدح البارثدة أن و داهق اعتمدداا جدواة ر داض اتطفدا  فدد  مصدر الصداارة عددن والر   

يددص مباشددر بخصددوص   اخلددو مددن 2012ال يئددة الهوميددة  وأرددر  ا اإلصددرار الثالددث 

بعض إرشاااا عمدل  أن   على الر م منالتربو ة المعتمرة ل وه المررلة منظومة للهيم

لى   على االعتماا اةير إت اا التربو ة الرا بة ف  ال صوؤالخم  االتتراايجية للم

فدد  رتددم تياتدداا ا التربو ددة ؤت ددة ممددة الهدديم التدد  انملددق من ددا الومنظ أ ميددة ا ر ددر

  .االتتراايجية والتنفيو ةوأ راف ا وخمم ا 

متكاملة من الهيم التربو دة لمررلدة وضع اصور لمنظومة  ال  إلىو  رف الب ث ال    

ا واتدتكماله بمدا  دو  در اض اتطفا  ف  مصر عن طر ق مراجعة وام يص الهاهم من

  واولدة تدلوفينيا المت رة اتمر كيةوارا ف  خبراا متهرمة تربعة او    : الوال اا 
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نظومدة واولة الكو ح  ب يث اتواك  الد  الم  ب وربا  واولة اإلماراا العربية المت رة

  مع المعمياا والمتملباا اإل جابية البنا ة لعصر العولمة.

المن ج الوصف ؛ وكل  عن طر ق جمدع البيايداا  من جين: أول ما اتتخرم الب ث ال ال     

والمعلوماا ال  مة من مصاار ا توا  كايح تج ا وو اهق واراتاا تدابهة أو متعلهدة 

فدان ) ة في دا وا ليل دا وإعدااة اركيب دا واف دير ابالب ث مع اراتة العوامدل والهدوى المدؤ ر

فد  عهدر مهاريداا بدين منظومداا الهديم    و اي ما المدن ج المهدارن(312  2010االين  

التربو ة بمررلة ر اض اتطفا  ف  أربعة او  متهرمة بمدا  دو قداهم بمصدر واتدتكماله 

  ف  ال  الخبراا المتهرمة.بالمنات  

 ة  تيتم معالجة عناصر ا ف  ال ياق التال :وا هيهاً ت راف الررات   

 الهيم التربو ة  -

 العولمة وأ ر ا على الهيم  التربية -

  أ مية الهيم ف  اربية أطفا  الروضاا -

 خبراا متهرمة ف  اربية الهيم تطفا  الروضة -

 مهارية اربية الهيم تطفا  الروضة بمصر والخبراا المتهرمة  -

 النتاهج والتوصياا -

 

 

 

 

 

 أوالً: القيم التربوية 

 أ ( مفهوم القيم وتصنيفاتها

 دددد  مبدددداا  إرشدددداا ة واوجيدددده أخ قدددد   صددددم به اتفددددراا أو  Valuesالهددديم        

ً  الهيم   و الجماعاا ف  اهو م أيف  م والبيئة الت   عيةون في ا.  معيار دة أركدام أ عدا

 والخبدراا المواقدك مدع خد   افاعلده مدن الفدرا  تةدرب ا واقعيدة  بمعدامين متصدلة

 فد  اتج در رتدى معيندة ةبةر   جماعة من قبوال اتركام  وه انا  أن بةرط المختلفة 

 .وا تمامااه ااجا ااه ف  أو اللفظية أو  الفرا ال لوكية تياقاا
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ا اعر الهيم على خلق طر هة افكير اتفراا وف م العالم والعما  المنات  للتموراا     

بما   هق جواة ال ياة. و تم يهل الهديم مدن جيدل إلدى جيدل مدن قبدل  يةف  البيئة االجتماع

العر ر من النا  والمؤت اا  واعر اتترة وروضة اتطفا  المؤت تان االجتماعيتدان 

 ً فد   الرهي يتان لنهل الهيم إلى اتطفا . و مكن لألفراا والمجتمدع واإلي دايية العديء معدا

 ,Irenaهوي دا ) هيداة إكا كدايوا   ترمدون الهديم و البها  علدى قيدر ال فترة وهام وت م  

M., et al, 2016: 12.)  

ً  ااراباطً  اراب  تن الهيم ويظراً     واختلك اوار االجتماعيةوات ال لوه ب يماط و يها

  وإيما ل ا جامع مايع اصنيك  وجر   فإيه التخرى فل فة ومن خرآ لىإ مجتمع من

ص ص  2013عل   الفر راو   إلى ) الهيم صنك ناه اجت اااا من أوض  ا ما 

310-311:) 

 – مع م والتواصل خر ناخ م بة - مع م والتواصل  لات ر  اعم:اجتماعية  قيم -

 الصراقة - التعاون

 ر  - العلم  التفكير - برا واإل االبتكار - وم بته العلم اهر ر: اعم ميةلع قيم -

 االط  

 رما ة - ياقةوات بالمظ ر اال تمام - الفن  لتووقا - المبيعة ر  اعم: جمالية قيم -

 البيئة

 - مايةات - الت امح - والعمل الهو   خ صإ واعم: االخ قية  الرورية الهيم -

 اتا ان ارترام - باهلل  ماناإل

 

 ب( القيم األخالقية 

ع  ب يدث راا ف  المجتمدالِهيلم اتخ قية منظومة مبااى  وتلوكياا انظم رياة اتف      

وا تمر الهيم اتخ قية أتاتاً من اتا ان ال ماو ة  لتزام ب ا تعااة البةر ة. نتج عن اال

وممددا اميددزا بدده منظومددة اتخدد ق فدد  التدد  شددرع ا خددالق الكددون اتعلددم ب روالدده. 

 : بوصددددددددددددددددددددددددفه الددددددددددددددددددددددددر ن الخدددددددددددددددددددددددداام اإلتدددددددددددددددددددددددد  م

واتريدا  والجمداا الكوييدة  ريدث اعندى باإلي دان  -    الةمولية لجميع جوايد  ال يداة -

     الواقعيدة  فلي دح ضدرباً مدن الخيدا   بدل اج درا باتشدخاص المبيعيدين -    والفعا 

ال ددمو والرفعددة  تي ددا مةددتهة مددن أتددما      الددررمن   الددرريم   ال كددم   العددر     -

ر اللميك   ال فور  الةكور  الكر م   المجي    الواوا   ال ق   الوكيل   الهو    ال  ب  

 .  الرؤوف   العفو   الصبور   الكاف    المعز و العز ز   ... وبهية أتماهه ال  نى
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لهيددة التدد  رأى وجددوب       وقددر أشددار إبددرا يم ياصددر إلددى مجموعددة مددن المبدداا  الخ 

 :اعتماا ا و رت ا ف  مررلة المفولة المبكرة و  

الم افظدة   -علدى النظد ام  الم افظدة  -الثهة بدالنف  والةدجاعة   -التعاون   -الص رق  

  -اتمايددة   -الكد رم   -الررمدة   -الرفد ق بدال يوان والمدد ير  -الهناعددة   -علدى النظافد ة 

 (.2006ر   ال وطن )ياصر   -بر الوالر ن   -رفظ الل ان   -الت امح 

 

واعن  التربية اتخ قية ف  ر اض اتطفا  اوفير  دروف ال يداة والدتعلم التد  ا دا م  

لتنميددة المثلددى إلمكايدداا المفددل الةخصددية والنظددر فدد  رهوقدده النف ددية اتتاتددية فدد  ا

وفهداً للنمدوكج  لل  مة والهبو  واةدجيع انميدة الةخصدية وا هيدق االتدته   التدرر ج 

 (.Irena, et al, 2016: 10) تطفا  الروصااالتعليم اتخ ق   التمو ر 

 

 

 

 ج ( خصائص القيم التربوية

 النظر ب ض المتكامل اإلي اي  النمو جواي  اعالج الت  الهيم تربو ة    الهيم ال      

 يف ية  ج مية  اجتماعية  قيما توا  كايح بين ا  فيما والم مياا الرقيهة الفواصل عن

 . (4  2016)ف يم   جمالية أو خلهية رورية  عهلية 

 أن ا رص لم ما من كان في ا المجتمع وار ي  ال عار ة الهيم  ر  تبيل وف     

 ل وه كت اب ط ب ما على بصفة خاصة والمعلمون عامة  بصفة التربو ة المؤت اا

   من خ  2015عام  بيوم  و م ؤه ية ا البارث الرظ ولهر الهيم ال عار ة. 

 ب وه المعلمين قلة وع  بالمرار  الةخصية ومن خبرا م ال ابهة  الرراتاا مراجعة

معرفت م   عن ضعك فع ً  الم ب  علي ا  ربى نأ  ج  الت  ال عار ة الهيم

 الهيم. ل وه الم ب اكن اب ف  ا اعر الت  واتتالي  الوتاهل اتتخرام ف  وم اراا م

 ف  الهيم ىم تو اعمين على المعلمين ارر   كثيرة ب  مية اراتاا فهر أوصح ول وا

 ارر   وكول  الهيم  بتنمية المتعلهة ات راف صيا ة الرراتية  وعلى المنا ج

 قيات ا تالي ى أعل للهيم  وارر ب م إك اب ط ب م وطرق أتالي  على المعلمين

 الم رظة والتجربة ضو  ف  وقيم م تلوك م واهو م لرى الم ب وم رظت ا

 .( 2  2015واإلرشاا )بيوم  و م ؤه   والتوجيه
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 ماييدة  2016عدام  هالجمداع  الدو  أجدرا الب ث الصرا إلى   واواجرر اإلشارة ف     

 ً  ,.Irena, M., Jurij, N., Vesna, I., Cirila, A., Ema, B)  :عةدر بارثدا

Janja, B., Metod, E., Nina, I., Martina, J., Katarina, K., Neža, L., 

Anja, N., Tina, O., Rabia, R., Urška, S., Güllü, Ü., Nalan, Z., & 

Pavlina, Z,)    وجدا  قية لألطفا  ف  مررلة ما قبدل المررتدة". لرراتة "الهيم اتخ

الم دا مة  اتدت رف ممدو  مدن االا داا اتوربد  Erasmusجز  من مةدرو  الب ث ك

بةدكل  الب ث موجهالهيم الت   ج  أن انتهل إلى اتطفا  قبل تن المررتة. وبلورة ف  

 مدنخاص لمعلمد  ر داض اتطفدا  وأوليدا  أمدور اتطفدا  قبدل تدن المررتدة ولجميدع 

وقددر اشددتمل    ددعون جا ددر ن لل صددو  علددى اعلدديم جيددر فدد  مررلددة مددا قبددل المررتددة.

اتطفددا  فدد   كتابدداا رددو  الهدديم لددرىاراتددة يهر ددة للعلددى الجددز  النظددر  مددن الب ددث 

 فد     دة مندا ج لر داض اتطفدا    وا ليل اعليم الهيم التربو دةمررلة ما قبل المررتة

 The Slovenianالمدددن ج ال دددلوفين  واتمر كددد    Montessori ر ي دددو)مويت

curriculumوالبريدددامج التركددد  لمدددا قبددددل المررتدددة   Turkish preschool 

program )وا ليددل البددرامج الجامعيددة لمعلمدد  ر دداض اتطفددا  فدد  البلددران المةدداركة 

أطفدا  الروضداا خرا  فهدر أاداح يظدرة  اقبدة الجز  التجر بد  مدن الب دث أما  .بالب ث

تدلوفينيا  اولتد  أطفدا  مدا قبدل المررتدة فد  م ومعلمي م رو  الهديم لدر وأوليا  أمور 

اتخد ق  العر ر من اخرا  للمدؤلفين كو  الصدلة ردو  معندى  وياقةح الرراتة واركيا

 ردو و  أو الهيم الت   ج  على المعلمين يهل ا إلى اتطفا  ف  مررلة ما قبدل المررتدة

 . (Irena, et al, 2016: 3-10) ال  الهيم   اعليمالمر هة الت   نب   أن ا تخرم ف

 

 

 

 

 

 

 يةوثانياً: العولمة وأثرها على القيم الترب

 أ ( مفهوم العولمة

ل ا مف وم واتع ومرك   ف   كلمة املق على يماق  Globalizationالعولمة     

واتع من الرالالا للعر ر من النا  المختلفين. و عتهر البعض أن العولمة  ا رة 

 يرا العالم بمرق تلبية  كاا عواق   ير مر وبة اؤ ر على ت مة  خميرة
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جعل العالم أكثر ااصاالً وعلًما من رى آخرون أن العولمة  ا رة مثمرة  االمجتمع. و 

 .(,Gupta 2017)أخرى للعولمة مزا ا فع ً عن   أ  وقح معى

قداليم والدرو  بةدكل مدرن واتوالعولمة عملية م تمرة ارب  بين النا  واتريا  وال     

. واجر   وه العملية ف  الجاي  االقتصاا  مدن خد   التدرفهاا الماليدة والتجدارة أو ق

الرولية  وف  الجاي  التهن  من خ   اكنولوجيدا المعلومداا ووتداهل اإلعد م والترفيده 

الجما ير ددة  وفدد  الجايدد  البةددر  بةددكل كبيددر مددن خدد   التبدداا  الثهدداف  وال جددرة 

الروليدة و ير دا. وقدر ا دارعح عمليدة العولمدة مندو ال درب العالميدة الثاييدة   وال يارة

وأردددر ح آ ددداراً كثيدددرة علدددى الندددا  والبيئدددة والثهافددداا وال كومددداا الوطنيدددة والتنميدددة 

ت دار مفيدرة  ااالقتصاا ة ورفاه اإلي ان فد  جميدع أي دا  العدالم. وكايدح كثيدر مدن الد  

وعلددى تددبيل (. Steger, 2008الدد  الفواهددر ) لكدن العر ددر مدن اتشددخاص لددم  صداافوا

ً  الثهافيدة العولمدة المثدا   إكا كايدح ً  ايفتاردا  اعتبدر إي دا إال أخدرى   هافداا علدى عالميدا

 ً ً  أو ا تصداباً  هافيدا  عدن  ر بدة يمداكج وإرعدار اتخدرى الةدعوب لثهافداا اختراقدا

 (.306   2013الفر راو    وفا  عل   رراب) لتل  الةعوب اتصلية الثهافاا

 

 ب ( تأثير العولمة على التربية

 اوقعاا مع ا ا مل كثيرة ا ر اا العولمة عصر ف  ربية والتعليمالت واجها     

 ر م الت جيل ال اهبل اجر ر ة وممالباا النظم التعليمية ف  الت يير قبو  بارتما 

الم ام  من م مة والتعليم التربية اعر لم إك الت يير  مجر اا ارتماالا اوقع صعوبة

 التكنولوجية  العصر أاواا عبر اتم أصب ح بل فه   والمررتة المنوطة باتترة

 .(1358  2013)الربي اا   الةباب مجتمع ف  ًً    واضحقبو ل ا صار الت 

 

علدى و مدة التعلديم فد  جميدع أي دا  العدالم لهر كان للعولمدة اد  ير عميدق علدى أيظ       

   نظددر إلددى اعلدديم شددبابه باعتبدداره المر ددق إلددى الددو العددالم النددام  وجدده الخصددوص

العولمدة  ا  أرر ت   والو  ش ر منافع وعيوب عملية ارو ل التعليم التاال ا ار والتنمية

كلد  قدر   د م  و نمو  ارو ل التعليم على عدرة اوفعداا: فعلدى المدرى المو دلال ر ثة. 

اون و ض أ در التعلديم   ولكن  ؤا  بةكل واضح إلى اهف  اوتيع يماق امو ر التعليم

. ةاتمند م وفكدرة التنميدة  وإل ا  رهوق اإلي ان ف  التعليقصر على انمية الهوى العاملة

 ,Majhanovich) 2015و دوا أمدر أتاتد  فد  أجندرة التعلديم والتنميدة لمدا بعدر عدام 

2016: xi.)  

 



11 

 

فد   علديمى عهبة م مة اواجده ا  دين التإل  David Bloomوقر أشار اافير بلوم        

هليددل مددن اال تمددام لت  ددين الالبلددران الناميددة اتمثددل فدد  أن ال ياتدديين  البدداً مددا  ولددون 

امكدن م مدن اإلفدااة فتدرة كافيدة مكثدوا فد  المنصد  من  ير المدرجح أن   م  تي التعليم

إن الفهددرا  فدد  معظددم البلددران  ددم  باإلضددافة إلددى  ت  ددينااالةخصددبة مددن عاهددر الدد  ال

اتشدددخاص الدددو ن   ددد ل اجا دددل  أيف ددد م دددم   وإلدددى اعز دددز التعلددديماتكثدددر ارتياًجدددا 

 .(Bloom, 2005: 77ارتياجاا م )

 

ات ار اإل جابية وال لبية للعولمة على التربية  2017عام  Guptaوأورا جوبتا       

 ( :  Gupta, 2017ف  النهاط التالية )

 اإليجابيات -1

بين أتالي  ارر   من أيظمة عالمية  Global Education  رب  التعليم العالم  - 

وا ا م ف  اعز ز الصناعاا العالمية واعر  م ترامة لبيئة العالماةجيع التنمية ال

 .الم ب تاوار قياا ة متعراة الجن ياا

الوع  متعرا الثهافاا بين شباب مجتمعاا مختلفة من أجل ف م التعليم العالم   رمج  -

 الهعا ا الت  ا ي  بالعالم ككل.

اتيح عولمة المعرفة والتعليم والتعلم للمتعلمين الهررة على ارا ة ومراعاة أكثر  -

 .للمفا يم المجراة وال االا  ير المؤكرة

ا تخرم العولمة ي جا شام  للمةاكل  نات  ف م أيظمة مجتمع المعلوماا واالقتصاا  -

 العالم  والنظام البيئ  المرك .

التعامل مع الرمو  كاا الع قة باالقتصاا  لىاعز  العولمة مهررة الم ب ع -

  .وال ياتة والهايون والتجارة الرقمية

العولمة قررة المال  على اكت اب المعرفة واهييم ا واعتماا ا وامبيه ا   اعز  -

 .والتفكير الم تهل المنات  والتعاون لف م المواقك الجر رة

رربين علميا واهنيا على ارجة عالية انتج العولمة أعراااً متزا رة من اتشخاص الم -

 مملوبة ف  اإليتاج والصناعاا.

اك ر العولمة رروا المكان والزمان باتتخرام اكنولوجيا المعلوماا واالاصاالا  -

 المتهرمة ف  المعرفة والتعليم والتعلم من أجل اعلم أكثر فعالية.

اا الفكر ة العرور ة اةجع العولمة االتتكةافاا   والتجر   والم اراا والممتلك -

 .للتموراا المتعراة على مختلك الم تو اا
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اعز ز التفا م والتعاون والتوافق الرول  والهبو  بالتنو  الثهاف  عبر البلران  -

 .والمناطق

 السلبيات -2

الفجواا التكنولوجية المتزا رة والفجواا الرقمية بين  ارتما  أن  عاي  التعليم من -

 .البلران اتقل يمواً البلران المتهرمة و

لك  امار  البلران المتهرمة بعض الفرص لا يئة قر اؤا  العولمة ف  التعليم إلى  -

 .من أشكا  اتتعمار البلران النامية اً جر ر شك ً 

 

 ج ( العولمة والهوية الثقافية

و الةعور بااليتما  إلى مجموعة اجتماعية أ أي ا "بب اطة ف ال و ة الثهافية قر اعر     

الجن ية أو العدرق أو الل دة  مثل " ريث اتةاره  وه المجموعة ف  رواب   هافية معينة

أو الر ن أو المبهة االجتماعية أو الجيدل أو المنمهدة أو أ  يدو  مدن الفئداا االجتماعيدة 

اعيدة  نفدر الندا  مدن مجتمعداا م االجتموف  مهابدل  دوا قدر   الت  لر  ا  هافت ا الخاصة.

ال جرة االجتماعية الل و ة و ير ا من العوامل التد  ا دبب ا  ية ف  رالةوالثهافية اتصل

 (.154   2016عملياا العولمة ف  جميع أي ا  العالم )أر  توفا   

 

العهددوا  خد   ملمدو  فد  عمليداا العولمدة فد  جميدع أي دا  العدالمال للتزا در ويظدراً     

ات ددر االجتمدداع  والثهدداف    اددم إجددرا  الكثيددر مددن اتب ددا  مددن أجددل ا ليددل اتخيددرة

بلدددددومرا  ر مدددددة الثهافدددددة العالميدددددة التهلير دددددة  اصدددددر هاً لمهولدددددةاي يدددددار خو لل جدددددرة

Blommaert لدم  صدبح قر دة   بدل  دو عبدارة عدن شدبكة معهدرة لل ا دة مدن  أن العالم"

الهدرى والمددرن واتريددا  والم ددتوطناا التدد  اربم دا روابدد  ماا ددة ورمز ددة بمددرق ال 

وأصدبح  نداه راجدة إلدى (   Blommaert, 2010: 1فد  ال الد " )  مكدن التنبدؤ ب دا

و هتعدد   الت ليددل الل ددو  االجتمدداع  أكثددر انوعددا واعمهدداً مددن أجددل ف ددم  ددوا التعهيددر.

با  ف  كثير من اتريان اا ت يرةالتعامل مع الواقع العالم  الجر ر لظوا ر متناقعة وم

الخاصددة(  الثهافيددة )مددع مجموعتددهالفددرا ب يددث  كددون   ي ددج أكثددر اركددًزا علددى اإلي ددان

صددورة جر ددرة  رتددم كددول  فدد   والمجتمعدداا الم ليددة الةخصددية الرهي ددية فدد  اةددكيل

 (.154   2016)أر  توفا    كاملة للعالم

 

 

 ً  أهمية القيم في تربية أطفال الروضات: ثالثا
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 روضات األطفال وتربية الطفولة المبكرة ( أ 

اصددة باتطفددا  ا تمامدداً اوليدداً فدد  ال ددنواا اتخيددرة اكت دد  بنددا  يظددم الهدديم الخ         

باعتبار اتطفا  موضوعاً ريو اً طبهاً الافاقية اتمدم المت درة ل هدوق المفدل  مدع اتخدو 

فدد  االعتبددار أن لصددوا اتطفددا  شددرعية المةدداركة فدد  التخمددي  والتهيدديم لأليةددمة 

 ً  مدا ال  متلكدون ال دلمة براخل مؤت اا التم ير للمررتة من جاي   وأن اتطفا   البا

  (.Irena, et al, 2016: 15-16واالتتما  إلى الكبار من جاي  آخر )

اً ب طفا  ما قبل ربية المفولة المبكر ككوراً وإيا اختص مررلة ر اض اتطفا  واو     

المررتة الو ن اهل أعمار م عن تدح تدنواا  وفد  مصدر  ملدق علدى اربيدة اتطفدا  

واا بةدكل يظدام  مؤت دى مررلدة ر داض اتطفدا   بينمدا ف  عمدر أربدع وخمد  تدن

 ملق مصملح رعاية اتطفا  على اور رعا ة اتطفدا  اون تدن أربدع تدنواا وفدق 

بهدرار مجلد  الدو را  رق د م  الصداارة المااة اتولى من ال ه ة التنفيو ة لهايون المفل

 .(2010جم ور ة مصر العربية  )2010ل نة  2075

نتهدددل المفدددل مدددن جدددّو اتتدددرة والبيدددح إلدددى العدددالم  اض اتطفدددا  وفددد  مررلدددة ر ددد    

الخارج   و ت ي  لمررلة المررتة واالعتماا على النف  برالً من االعتماا على ات ل. 

والوجراييدة قررااده ال ركيّدة ميدة وانأولدى مراردل اربيدة المفدل  واعتبر ر اض اتطفا 

لعمددل بددروح الفر ددق والتعدداون مددع او ال ددلوكيّاا واخااب همددن خدد   اللعدد   واعليمدد

لكتابدة م دتعراً لدتعلم افد  برا دة  دوه المررلدة  كدون المفدل  وال. أقرايه وااليرماج مع دم

إر دداق ععدد اه    صددح اكددون قررادده علددى ال فددظ  دد  اتتددا   فدد  والهددرا ة  وإيمددا

قدرا ةً  دتعلّم المفدل اتردرف واترقدام كتابدةً و   وف  ي ا ة المررلدةبالكتابة وم   الهلم

اختلدك وتداهل التربيدة الم دتخرمة مدن و .اتتعراااً لرخولده إلدى الصدك اتو  االبتدراه 

  أ دّم شددخص كايدح الوتدديلة فمعلّمدة ر داض اتطفددا   دمدا وأ دداً روضدة إلدى  أخدرى  

  (Grossberg, 2018) رهي   ف  انمية المفل واوجي ه ا اورلتعليم المفل  و

ض اتطفددا  المكددان المناتدد  لبددر  التمددور  جدد  أن اكددون ر ددا وعلددى أ ددة رددا     

يمددو الهدديم لددرى اعتمددر إمكاييدداا و. قدد  لألطفددا  وانميددة ا تمامدداا م بم دداهل الهدديماتخ 

وبينما  متلد  وقح. ما  توافر لمعلم  ما قبل المررتة من معرفة وإرااة واتطفا  على 

ضددة ومددا إلددى اا والفنددون والر التددرر   الر اضددياا والل دد المعلمددون م دداراا كثيددرة

بخصدوص  ال  متلكدون مثدل كلد فدإي م   عن ا أ نا  اراتت م الجامعيدة مما اعلموه  كل 

 ,Irenaل وه الفئة العمر ة اتخ ق   منا ج ر اض اتطفا  المتواكبة مع  النموأيةمة 

M., et al , 2016 p 155)) . 

 

 الطفولة المبكرة تضمين القيم في برامج تربية( أهداف ب 
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اصة التربو ة     اتتا  الو  ابنى عليه المجتمعاا المتهرمة  وا عى الهيم  خ

 core valuesالمؤت اا التربو ة ف  المجتمعاا الم لية إلى اكر   الهيم اتتاتية 

باعتبار أن رتالت ا اتم ور ف  رعا ة النمو والرفا ية تفراا المجتمع منو كايوا أطفااًل 

 Lincolnؤكر روضة أطفا  لينكولن باره مرركين لل كمة والجما . ومن  م ا

Park اعتهاا ا ب ن الهيم اتتاتية    شيكا و  الوال اا المت رة اتمر كيةcore 

values   المعتمرة لرى فصول ا الرراتية تتكون موجواة ف  ط ب ا من خ   رياا م

كمواطنين يةمين  متعلمين مرى ال ياة  وأصرقا  مخلصين 

(https://lppschools.com) 

 أ راف عامة وأ راف خاصة كما  ل : مكن أن يميز ف   وا الصرا بين 

 األهداف العامة  -1

  ةالعهليأعمار م وبمف وم الصواب ومف وم الخم  بما  تنات   اعر ك اتطفا  -

 واجن  الركاهل فِعل الفعاهل بت بيب ملرى اتطفا  انمية الوا   اتخ ق   -

 اتخ ق الفاضلة واعو ر م على ممارتة تلوكيااارر   اتطفا   -

 رمو  الهروة الصال ة واالعتزا  بألصو  ال عار ة الراقية اعز ز شعور االيتما  ل -

 األهداف الخاصة -2

آااب قعا  ال اجة وآااب النوم و   والمفل بآااب المعام والةراب اعر ك -

 االتتيها  

م المفل آااب ال  م وال ر ث والمجل  والمة  ف  الةوار  والمرقاا وآااب اعلي -

 ال افلةركوب ال يارة و

ه على ارترام اخخر ن اعو رلوالر ن ورثه على بر ما  وابفعل  اعربك المفل -

   واوقير الكبار والجيران والمعلمين والمربياا

فيما افظة على النظافة والنظام الم  واعو ر م   و   تلوكياا اتطفا  فيما بين ما -

 صون الل ان والير عن اإل وا  وم اعرة الععفا بين م و

الهناعة  التعاون  الكرم     الررمة  اتماية  الصرق أخ ق:اعر ك المفل بفعل  -

 اإل ثار  التواضع  الصبر, الت امح  واالعتوار عنر الخم 

 بال يواياا الم ترمة مامواال ت ارترام ممتلكاا ال يراعو ر المفل على  -

  ر  م بة الوطن واراهاهه وضرورة الرفا  عنه ف  يفو  اتطفا  -

 

 

 رابعا:ً خبرات متقدمة في تربية القيم ألطفال الروضة

اختارا البارثة أربعاً من الرو  المتهرمة اابعح في ا أروا  الهيم التربو ة الت  ادرخل    

عليم قبدل المررتد . وادم ا ر در م دتو اا اهدرم ف  برامج ومنا ج ر اض اتطفا  أو الت

https://lppschools.com/


15 

 

مؤشدر التنميدة وبصدفة خاصدة   2016الرو  وفها لبيايداا اهر در التنميدة البةدر ة ل دنة 

الدددو   هدددي  مت يدددراا: متوتددد  العمدددر المتوقدددع  وم دددو اتميدددة والتعلددديم   البةدددر ة

م ددتوى لمهاريدة قيدا  وم دتو اا المعيةدة بالن دبة لبلدران العدالم  ومددن  دم ف دو وتديلة 

  2016)اهر ددر التنميددة البةددر ة    الرفدداه  والرعا ددة االجتماعيددة وخاصددة لددرى اتطفددا

 (.203-200ص 

و را  التهر ر او  العالم المنررجة به انا ليا ر   قيمة المؤشر الت  ابلغ كروا دا     

 كاا( وارر ص يح للرولة كاا الرابة اتولى فد  التنميدة البةدر ة  الي دا الرولدة 1عنر )

لرولدة  الرييدة الثاييدة بهيمدة للمؤشدر اهدل عدن واردر صد يح ومباشدرة عدن قيمدة المؤشدر

 الرابة اتولى. وقر صتك التهر ر او  العالم ف  فئاا انمو دة  علدى رأتد ا الدرو  كاا

ة اددم اختيددار او    ومددن  ددوة الفئددفدد كثر( 0.80) مؤشددر التنميددة البةددر ة العددال  جددراً 

 و وه الرو    :، هيم تطفا  الروضةخبراا المتهرمة ف  اربية الال

لمؤشدددر التنميدددة  0.92هيمدددة  ب  10ترايددد   وا تدددل الالوال ددداا المت دددرة اتمر كيدددة   -

 البةر ة

 لمؤشر التنمية البةر ة 0.89بهيمة    25تلوفينيا  وا تل التراي    -

 لبةر ةلمؤشر التنمية ا 0.84بهيمة    42اإلماراا العربية المت رة  وا تل التراي    -

 لمؤشر التنمية البةر ة  0.80بهيمة   51الكو ح  وا تل التراي    -

 

لمؤشدددر التنميدددة  0.692هيمدددة  ب  111ترايددد  علدددى ردددين أن مصدددر ا تدددل ال     

 ةمتوتمال   وارخل بول  ف  فئة الرو  كاا التنمية البةر ةالبةر ة

 

 

 

 

 الواليات المتحدة األمريكيةخبرة أ( 

 Lincoln Park Preschool and لن بدددارهروضدددة أطفدددا  لينكدددو -1

Kindergarten, ا و  الوال اا المت رة اتمر كية  شيك 

فد    core valuesمنظومدة الهديم اتتاتدية ردراا روضدة أطفدا  لينكدولن بداره  

  ا ع قيم على الن و التال :
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 –( Gratitudeالعرفددددددان ) –( Kindnessاللمددددددك ) –( Courageالةددددددجاعة )

 –( Honestyالصددددرق ) –( Curiosityالفعددددو  ) –( Communityالمجتمددددع )

 (Confidence) الثهددددة –( Playfulالمددددرح ) –( Knowledgeالمعرفددددة )

https://lppschools.com 

 

 Montessori programme(  يي ددور  )روضددة أطفددا  أيجددويتبريددامج م -2

(Angela's kindergarten) 

 The American Montessori ريامج جمعية مويتي ور  اتمر كية تبع  وا الب    

Society (AMS)  كجمعية اعليمية  يدر  اافدة  1960الت  ا ت ح ف  ييو وره عام

   رض ا م اعرة اتطفا  ف  انمية إمكاياا م الكلية مدن خد   المبداا  التربو دة للربح

  ومن ددا امددو ر البريددامج التربددو   Maria Montessoriعنددر مار ددا مويتي ددور  

واعتمددداا المدددرار   ومدددنح الهددداهمين باالعتمددداا  واةدددجيع الب دددو   وانظددديم الندددرواا 

 (. https://montessorilive.org) ورلهاا النهاش

فددا    وخمدد  روضدداا أطأيجددي  روضددة أطفددا و مبددق  ددوا البريددامج اتمر كدد  فدد  

 عدر أن امدح مراجعتده وقبولده مدن  Ljubljanaيدا ب مة ال دلوفينية لوف  العاص ير ا 

 .2004 وييو  17للتعليم العام ف  تلوفينيا بتار خ  تخصصالمجل  الم

  2016أجرا دا إل ر ندا و م ؤ دا عدام   وقر خعع  وا البريامج للرراتة المهارية التد

كيدة اتديح لألطفدا  انميدة   روضة كا وليوأوض ح الرراتة أن روضة أطفا  أيجي   

من داج روضدة أطفدا  أيجدي  أن بريدامج  , كمدا جدا  فد  اهدر ماعلديم م الدر ن قرراا م و

اعليم مويتي ور    رف إلى ارترام كرامدة المفدل ورر تده ورهوقده المنصدوص علي دا 

  ف  اإلع ن العالم  ل هوق اإلي ان.

 -معدارف ال – مجداالا: ال يداة اليوميدة و تعمن بريامج مويي ور  بروضة أيجدي    

 والتعليم الر ن . –العلوم  –الفنون  –النةاط ال رك   –الر اضياا  –الل ة 

  ففد  مجدا  ال يداة اليوميدة اةدير أما عن الهيم التربو ة المتعمنة ف  الد  المجداالا   

الثهة  –يعباط النظام واال –ات راف المباشرة و ير المباشرة إلى قيم مثل: االتته لية 

تددنواا  2/3 -1اتطفددا  فدد  عمددر  االرتددرام. وفدد  خدد   أيةددمة –التدد اب  –بددالنف  

 ةير البريامج إلى قيم: النظافة ورعا ة البيئة واعليم الت وب واالرتدرام )فد  الترريد   

واتكددل مددع اتصددرقا   والت ددر  مع ددم(. أمددا فدد  أيةددمة اتطفددا  اتكبددر فيددتم وصددك 

  عدام   والتنظيدك  والتعامددل مدع النبااداا ااخدل الروضدة وخارج ددا.طر هدة اج يدز  الم

وام وصك بعض الهيم ف  مجا  التنمية الرورية والر ن مثل: الهررة على ضب  الدنف  

-Irena, et al, 2016: 32) النظام و ير ا –ال    –الثهة ف  النف   –االتته    –

34). 

https://lppschools.com/
https://montessorilive.org/
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 خبرة سلوفينياب ( 

م والعلددوم والثهافددة والر اضددة الم ددؤولة عددن انفيددو ال ياتددة و ارة التعلدديوضددعح  -1  

   جمدع بددين التعلدديم واللعدد  متكدام  للتعلدديم قبددل المررتدد تددلوفينيا ي جددا التعليميدة فدد  

اتعمن الرعا ة الةاملة لألطفدا  فد  مررلدة ووالرعا ة ف  مؤت اا ما قبل المررتة. 

ضددافة إلددى البددرامج التعليميددة   باإلة وجبدداا المعددام والرارددة والنددوممددا قبددل المررتدد

 دو اعدم الوالدر ن فد  اربيدة المفدل   وال رف من مؤت داا مدا قبدل المررتدةالمختلفة. 

  وخلددق  ددروف جيددرة لتنميددة قددرراا المفددل البرييددة وا  ددين يوعيددة ال يدداة اتتددر ة

 والفكر ة.

أو  تدنواا 6إلدى  1 عمدر طفدا  مدنقبل المررتة لدي  إلزاميدا  و هبدل ات اعليم ماو    

مؤت داا  و تولى م مة اعليم مدا قبدل المررتدة مدن التعليم االبتراه .إلى تن االلت اق ب

لآلبددا  ال ددق فدد  اختيددار بددرامج التعلدديم مددا قبددل المررتددة   والتعلدديم العامددة والخاصددة

مؤت ددداا التعلددديم قبدددل  و دددتم إيةدددا تطفددال م فددد  مؤت دددة اعليميدددة عامدددة أو خاصدددة. 

يددا مددن قبددل المجتمعدداا الم ليددة. كمددا  ددتم امو ل ددا مددن جزه  ددال المررتدد  العامددة وامو

مدددن الميزاييدددة الوطنيدددة و  ر ددد  اخل دددم(٪ 80 بن دددبة اصدددل إلدددىم دددا ماا اخبدددا  )

 )ت راض م راة مثل يهل أطفا  ما قبل المررتة( ومن التبرعاا ومصاار أخرى.

الن ار   البريامج فتراا مختلفة  من امؤت اا ما قبل المررتة برامج كاا واهرم      

أو ف  فترة ما بعر الظ ر   تم ف  الصباح  و مكن أن  تاعاا 9إلى  6 تمر من و   ال

  .آخر اليومعلى مرار اليوم أو ف  

فدروق الفرا دة فد  و  تنر المن ج الوطن  لمؤت اا ما قبل المررتدة علدى اهدر ر ال     

تم اصددميم و دد. لللمفدد المتكامددل والمتددوا نالنمددو   وكددول  علددى اهددر ر والددتعلم النمددو

ات راف والم تو اا واتيةمة بةكل منفصل للمجموعدة العمر دة اتولدى والثاييدة مدن 

 خدارج امتر موضدوعاا المدن ج  يم ا إلى مجاالا مختلفة. ومع كل  تم اه واتطفا   

مؤت دة مدا فد  تدياق ال يداة اليوميدة  لت مد رهدل واردر مجا  وارر ال روا الصارمة ل

  : التمار ن البريية  والل ة  والفن  والمجتمع  والمبيعةمجاالا الح اعم قبل المررتة

 دددتم امدددج اتيةدددمة متعددراة التخصصددداا مثدددل اتخ قيددداا والرعا دددة ووالر اضددياا. 

  الصددددددددد ية وال ددددددددد مة والتعلددددددددديم المدددددددددرور  فددددددددد  جميدددددددددع  دددددددددوه المجددددددددداالا

(www.slovenia.si/live-and-work/education ). 

 

للتعديم العدام فد  تدلوفينيا علدى المن داج  تخصدصالم وافدق المجلد  1999ف  عدام  -2

وبدرأ   Slovenian Curriculum for kindergartensال لوفين  لر داض اتطفدا   

يدل امبيهه ف  معظم ر اض اتطفدا  العامدة التد  اتبدع معدا ير عاليدة الم دتوى للتعلديم ق

http://www.slovenia.si/live-and-work/education
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. وقر اعتمدرا إ ر ندا و م ؤ دا علدى  دوا المن داج  د  اراتدت م المررت  ف  تلوفينيا

 ,Irena)2016المهارية للهيم التربو ة بر اض اتطفا  بكدل مدن تدلوفينيا واركيدا عدام 

et al, 2016: 28-30)بعددض ن . واتتخلصددح الرراتددة مددن مهرمددة كلدد  المن دداج أ

ا ة الص ية وال  مة و ير دا منرمجدة فد  جميدع مثل التنمية اتخ قية والرع اتيةمة

مجدداالا اعلدديم مددا قبددل المررتددة  وأي ددا امثددل جددز اً مددن أتددلوب ال يدداة والعمددل فدد  

 روضاا اتطفا . 

وضدعح لمن داج ر داض اتطفدا  ال دلوفين  والمبداا  التد  ومن واقع ات راف الت     

عدن   ا إشداراا صدر  ةراتة إ ر نا و م هأارجح لت هيق ال  ات راف اتتخلصح ا

  أو اتصدل االجتمداع  والثهدداف أو   عدرم التمييدز علدى أتدا  الندو  :قديم اربو دة مثدل

الددددر ن  أو الجن ددددية  أو البنيددددة الج ددددمايية والعهليددددة  وارتددددرام خصوصددددية اتطفددددا  

االراهدا  بجدواة الع قداا بدين اتشدخاص  ور دن التعامدل مدع الوالدر ن  و  عواطف مو

  افدددة اخبدددا   ول دددت م  وا دددن م  وقددديم موارتدددرام التندددو  بدددين اتطفدددا   وارتدددرام  ه

إلخ.  كما اوجر بعض الهيم التربو ة ضمن مجاالا   ...واهالير م    وعاااا موأعراف م

لل دددة والفندددون والمجتمدددع والمبيعدددة وا كاتلعددداب ال ركيدددةأيةدددمة مدددا قيدددل المررتدددة 

 والر اضياا.

 

 ج ( خبرة اإلمارات العربية المتحدة

 دبي في  GEMSمدارس ب ةئيابتداإل ةروضالالقيم التربوية في   -1

منظومددة إاارة  مددرار ب Kindergarten Startersة هيددابتراإل ةروضددالأيةددئح        

عددام temGlobal Education Management Sys (GEMS )التعلدديم الددرول 

تنة وفق من ج 11-4علم اتطفا  من عمر تل ف  اب  باإلماراا العربية المت رة 1990

فددد  يةدددراا ا التعر فيدددة أن الهددديم . وأوراا الددد  الروضدددة CBSEالمررتدددة ال نر دددة 

   د  معتهدراا ا الجماعيدة التد  ا درا المعيدار الدو  رارمدل Core Valuesاتتاتدية 

قيم دا اتتاتدية وأن ن والمررتين وأوليا  اتمور والمد ب  اتوقعه من جميع المو في

انرمج ف  صميم ي ج ا الةامل للتعليم  فد  المندا ج الرراتدية المخمد  ل دا وفد  ال يداة 

لدي  فهد   GEMS مدرار المررتية وأماكن العمل اتخرى. وا اعر الهديم اتتاتدية ل

  .راهعينالم ب المتعلمين لر  ا ولكن أ ًعا اتشخاص الكبار ال

 

 للتعلددديم قيم دددا اتتاتدددية فددد  أربعدددة  ددد  GEMS رار ح مدددوقدددر صدددا 

(www.gemskgs.com) : 
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النمددو مددن خدد   الددتعلم )ي ددعى جا ددر ن لتمددو ر إمكاياادد (  فددإلى جايدد  ط بنددا  لددم  -

 .يتوقك أبرًا عن التعلم  وكل وارر منا لر ه الهررة على الهيااة

(  فكما يعع المعا ير التعليمية اجاو  الم لوف يز )العمل باتتمرار علىمواصلة التم -

وي ن يو   بم دافة  .لمرارتنا  فإينا ي رص على أن كل ما يهرمه  كون بم توى عا   

 .ميل إضاف  لم بنا و م هنا

الر دددااة مدددن خددد   االبتكدددار )يجدددر الةدددجاعة لت دددر  التوافهددداا(  بجدددرأة أن ي لدددم  -

و عظيمددة طالمددا أاا إلددى ا  ددين اترددوا  بالممكندداا  وأيدده ال اوجددر فكددرة ضددئيلة أ

 .لمتعلمينا ولةعبنا

المواطنة العالمية )الم ا مة الفعالة فد  المجتمدع الم لد  والعدالم (  بدارترام التندو   -

واإلقددرار بدد ن  ندداه عر ددر مددن اتشدديا  اورددريا جميعدداً  المةدداركة فدد  اتددترامة كوكدد  

فع ايوفة رلمعن اموًرا   جتيبين اترض مددددن خدددد   اعييددددر مجتمعتنددددا الم ليددددة  وأ

ب  وأن  كددون  ددرفنا لددي  فهدد  اخددر ج طدد ب كبددار  ولكددن أيددا  لشباا اروياوا ولرا

 عظما   عيةون مع الصرق والثهة والنزا ة. 

 

بدولاة اإلماارت العربياة المتحادة  األطفاال رياا  معااييروثيقة القيم التربوية في   -2

2016 

 العدام التعلديم فد  والتعليمد  التربدو  اتاا  توىبم د االراهدا  أجدل  برأ العمل مدن     

من  رتميًا اعتماا ا امّ  اتطفا  الت  ر اض مررلة من المت رة العربية اإلماراا رولةب

 وقر. العام التعليم وأتا  لنظام اعليمية  والتعليم اإلمارااية كمررلة التربية و ارةقيل 

 أتد  علدى اتطفا  ر اض مررلة ف  يموالتعل التعلم منظومة بنا  االعتماا  وا املّ 

 الروضدة؛ إلى اإلماراا طفل  نملق ريث من ابرأ وعالمية واربو ة  وعلمية  وطنية 

 اليوميدة  وتدلوكااه وقلبده عهلده فد  المواطندة والم دؤولية مفدا يم وابند  بيدره  فت خدو

    موال د والت دامح  واالعتدرا   الت داور  فد  إي دايية إتد مية وقديم مبداا  واك به

درة اتطفدا  ر داض مررلدة فد  الدتعلّم وجدا ا معدا ير. التمدوع  والعمل  لتمدّور مجّ ِ

 الرتدم  الدر ن  دو اتدتور الرولة)اإلتدام مدع ومن دجمة اإلمداراا  اولدة فد  التعلديم

وارا  دا  ومدع  ومدع اار خ دا  للتةدر ع(  رهدي  مصدرر والةدر عة اإلتدامية للرولدة 

اإلتدتراايجية  والخمدة ال كدوم   العمدل جوايد  لمختلدك االا اا دة اإلتدتراايجياا

 على بالتوقيع متمثلة الرولية ومع االلتزاماا   2020 - 2010 والتعليم التربية لو ارة

 قررااه وانمية التعليم ف  المفل رق أكرا الت  المفل كاافاقية رهوق الرولية االافاقياا

 . البيئة رتراموا اتمثّل بالم ؤولية ل ياة وإعرااه والبريية العهلية

 و د  اتاا   معدا ير اتطفدا  ر داض مررلدة فد  والدتعلم التعلديم منظومدة اعمنح    

 وقدر  كت دب ا  أن طفل الروضدة من المملوب المعرفة والم ارة ارجة اصك عباراا
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 وارجدع أااهده  إلى اتتنااًا اهييم المفل و تمّ  م تو اا  أربعة إلى اتاا  معا ير صنفح

 وأوليدا  اتمدور والمختصدين والتربدو ين المعلمدين ادزوا أي دا إلى تاا ا معا ير أ مية

 واهييم وإ راهية  ع جية برامج ف  الوصك  وا او يك ليتمّ  المفل؛ أاا  واقع بوصك

 . اتطفا  ر اض مررلة التعلم ف  عملية

 الم ليدة  المعدا ير إلدى اتدتنااًا اتطفدا  ر داض فد  الدتعلم معدا ير بندا  ادمّ  وقدر    

 إلدى للوصدو  بين مدا؛ والتكييدك الموا مدة العالميدة  واعتمداا بالمعدا ير ومهاريت دا

 ا ر در ادمّ  ريدث واؤتد  لده  الم دتهبل  ا تةدرف عالميدة  ب فكدار م ليدة صديا اا

 م داراا وا كيدر الروضدة  مررلدة ي ا دة فد  المفدل وتدماا الدتعلم  يتاجاا م تو اا

 عدرض ادمّ  كمدا الروضدة  لمفدل لم دتهبليةا ال يداة تتاتياا والعةر ن الهرن ال اا 

 والتعليم التعلم إتتراايجياا

اعليمد   م دور لكدلّ  المفا يميدة الخدراه  وبندا  اتطفدا   ر داض لمررلدة المناتدبة

 (.2016)اإلماراا العربية  

 2016برولدة اإلمدارا العربيدة المت درة  اتطفدا  ر داض معدا يروقدر أبدر ا و يهدة     

 الروضة بخصوص النوااج المعرفية ب ن الخر ج"  ظ در ررلةم بن ا ة الخر ج تماا

 وعناصر ا الوطنية بال و ة معرفة اإلت مية  و ظ ر الهيم بعض و مبق لربه  م بته

وعدن تدماا خدر ج مررلدة الروضدة بخصدوص  .اخخدر ن" اجداه وم دؤوليته ورهوقه

يدة إلددى ويدوااج الددوع  العدالم  أشدارا الو يه والعةدر ن ال داا  الهددرن موضدوعاا

 علدى الم دتو ين متنوعدة ريداة وأيمداط  مثلدون  هافداا أفدراا مدع والتفاعدل التعداون"

 . الظروف البيئية" على المناخ ا ير أ ر والم ل   وف م الةخص 

 الم دتهبلية ال يداة تتاتدياا والعةدر ن ال داا  الهدرن وردراا الو يهدة م داراا     

 :الروضة ف  اخا  مررلة ف  للمتعلم

 لفئة مناتبة مةك ا رل ف  المنظم التفكير اتتخرام) المةك ا ورل الناقر كيرالتف -1

 وال يوان(. النباا بين الرب  مثل البيئية  النظم اتتخرام  -العمر ة  المتعلم

 المتعلمدين ادرر   والجمداع ؛ التعداوي  الدتعلم م داراا باالبتكدار )او يدك الدتعلم -2

 فد  وامدو ر م داراا م الممروردة  اتفكار جميع وارترام اتفكار مةاركة على كيفية

 .بفعالية( الجر رة اتفكار إ صا 

 المتعلمين أفكار لتوضيح الةفو ؛ التواصل م اراا والتواصل )اتتخرام االاصا  -3

 بخواطر م(. ومةاعر م  وما  جو 

 اورقيًد المعلومداا أشدكا  إلدى الوصدو  كيفية المتعلمين المعلومااية )اعليم المعرفة -4

 ورقميًا(.

 الت ليل(. ف  لتو يف ا المتعراة؛ الوتاه  مصاار اإلع مية )اتتخرام المعرفة -5
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 التكنولوجيا امبيق كيفية المتعلمين المعلوماا واالاصاالا )اعليم اكنولوجيا معرفة -6

 إيجا  عمل(.  أو معلومة على لل صو  بفاعلية الرقمية

 والنجداح  التعز دز مدع التعامدل كيفيدة علدى المتعلمدين والتكيّدك )ادرر   المرويدة -7

 أواإلخفاق واإلرباط(.

 علدى واالعتمداا االتدته لية علدى المتعلمدين الدواا  )ادرر   والتوجيده المبداارة -8

 النف (.

 ال رفدة ااخدل والم اا دة االتدتما  آااب االجتماعيدة والثهافيدة )امبيدق الم داراا -9

 وخارج ا(. الصفية

 الم دؤولية وا مدل العمدل  اإليجدا  علدى المتعلمدين  لة )ادرر  والم دا اإليتاجية -10

 (. وأعمال م تلوكاا م عن النااجة

  درف ي و المتعلمين اوجيه خ   من الهياا ة الم اراا الم تهبلية )اعز ز الهيااة -11

 ياجح(. مةتره لمةرو 

 

 الخبرة الكويتيةد ( 

راتدة عدن "الهديم اتخ قيدة قدرمح عبيدر ال دول  و ا در الةدمر  ا 2009ف  عدام   -1

لألطفددا  فدد  تددن ر دداض اتطفددا  فدد  الكو ددح" اتددتخرمح العر ددر مددن أتددالي  الب ددث 

وكايدددح اتااة الم دددتخرمة  ددد  اتدددتبيان الهيمدددة اتخ قيدددة لروضدددة   الكمددد  والندددوع 

 600( ام امبيهه ف  تح مناطق اعليمية فد  الكو دح  وشداره فيده KMVQاتطفا  )

ا  وأرر عةر معلماً. كما امح م رظة وإجرا  مهاب ا مع طفل ف  تن ر اض اتطف

المعلمددين المةدداركين واتطفددا . وركددز البارثددان علددى  ماييددة أبعدداا أخ قيددة: الصددرق  

اتماية  االمتنان  الدوال   االعتهاا دة  اإليصداف  الررمدة  والصدبر. وادم اعدمين كدل 

اتخد ق لكدل طفدل. وجدا ا من  وه اتبعاا ف  عدرة مواقدك افتراضدية لتهيديم م دتوى 

٪ مددن  50معظدم يتدداهج الرراتددة مةددجعة لل ا دة. وعلددى تددبيل المثددا   أ  در أكثددر مددن 

المدد ب إر اًتددا كبيددًرا بدداتخ ق فدد  كددل مددن  ددوه اتبعدداا الثماييددة. وأشددارا بيايدداا 

الم رظددة إلددى أن المعلمددين ال  ظ ددرون فدد  كثيددر مددن اتريددان مجموعددة واتددعة مددن 

)Alhooli, & Al-لمتاردددة ل دددم للتعامدددل مدددع الهددديم اتخ قيدددة االتدددتراايجياا ا

)Shammari, 2009. 

 

أعلنح و ارة التربية الكو تية عن خمدواا امبيدق مةدرو  "اهدو م تدلوه اتطفدا   -2

 /2016وفق منظومة الهيم" والبريامج الزمن  لده فد  ر داض اتطفدا  للعدام الرراتد   
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النمدو المتكامدل لألفدراا ومدن يق  درف ف  إطار ررص الو ارة على ا هوكل   2017

ن منملددق انةددئة اتطفددا  التنةددئة ال ددليمة الهاهمددة علددى أتددا  خلهدد  قيمدد  م ددتمر مدد

 ددة خدد   امبيددق مةددرو  ا صدديل الهدديم التربو الةددر عة اإلتدد مية  اتددتمراراً لتجربددة

ولك  ي هق أ دراف  دوا المةدرو  كدان ال بدر  .2016إلى  2008من  اتعوام الرراتية

قيااده فد  إطدار اعليمد  خ رب  منظومة الهيم التربو ة اإل جابية ب مارة االت م وأمن 

وأيةددمة جاكبددة ان ددجم مددع طبيعددة وخصدداهص المفددل بمددا   هددق اتددتثمار اإلمكاييدداا 

 .(2016طفا  )الترك   المتارة ف  ر اض ات

مدة  خصصدح تدح واعمنح منظومة الهيم خد   العدام الرراتد  ا نتد  عةدرة قي      

مدة ال د   والماعدة  والصدرق  والنظافدة  والتعداون وقي  د  قديم:من ا للم توى اتو  

 دد  قدديم: اتمايددة  والت ددامح  الرفددق  فيمددا خصصددح ال ددح اتخددرى للم ددتوى الثدداي  

واتفدر  كددل مددن الهديم الرهي ددية اال نتدد   .ر ددانرتدرام  والصددبر  والبدر  وقيمددة اإلواال

ر  الدوطن )المواطندة(  -ر    »اتفر  الى    فهيمة ال  ة عةرة إلى افر عاا  ايو

 -طاعة   ورتوله»  وقيمة الماعة «ر  العمل -ر  العلم -ر  ات ل واالصرقا  -

الصدرق فد   -الصدرق فد  الهدو  »  وقيمدة الصدرق «طاعة الوالر ن -طاعة اول  اتمر

 -افدة الفصدليظ -يظافة المنز  -يظافته الةخصية»  وقيمة النظافة «العمل )االخ ص(

ارتدددرام  -ارتدددرام الدددواا »  قيمدددة االرتدددرام «يظافدددة بلدددره -يظافدددة المرافدددق الخارجيدددة

)اولددة الكو ددح  و ارة التربيددة  « ارتددرام الددرأ  اتخددر -ارتددرام الهددوايين -االخددر ن 

2016). 

الوقدح الدو  مدع طفدا  الر داض ج الزمن  ل ر  واعز ز الهيم لدرى أالبريام و تواك   

توا  كان كلد  أ ندا  البريدامج أو  طفا مناتبا للموقك التعليم  وراجة اتاراه المعلمة 

 .و ف  المناتباا المختلفةخ   اتيةمة الراخلية والخارجية أ

  واتعدرا مجدداالا  ددر  الهدديم التربو ددة فد  ر دداض االطفددا   ومن ددا الهددروة ال  ددنة    

ً  توجددد  أ وتجل دددا رة فددد  الكبدددار الدددو ن  دددبالمثدددل العليدددا المتج ن  كدددون المفدددل م اطدددا

يةمة اربو ة  اافة ورر ا خارجية ومناتدباا أضافة الى  تعاملون معه باتتمرار  إ

طفدا   واد ليك قصدص وأياشدير مناتدبة لألم ببة  ااابتكار شخصي  واهام ف  الروضة

 .للهيم  واالتتعاية بةخصياا مرموقة بالمجتمع

للعددام طفددا  فدد  ر دداض اتة خمددواا امبيددق مةددرو  ا صدديل الهدديم التربو دد حامثلددو   

الهديم علدى ال يئداا مر رة الروضة بتو  ع منظومدة  ف  قيام م 2017/ 2016الررات  

اددره المجددا  لل يئدداا المختلفددة لتمبيددق منظومددة التعليميددة واإلشددرافية واالجتماعيددة  و

انظدديم و  فدد  اعز ددز الهدديمكة أوليددا  اتمددور ح بمةددارا ددمالو  الهدديم بالوتدداهل المتارددة

شد اااا اهدر ر للمتميدز ن  مدع    ومدنحهاا لهيا  مدرى يجداح بدرامج اعز دز الهديمم اب

مبدددرأ ةدددمولية وتدددا  مبدددرأ الن علدددى أن انددداو  الهددديم واعز ز دددا  كدددوالت كيدددر علدددى أ

وقدداا   بددل  جدد  إبرا  ددا واكرار ددا فدد  اتاالتددتمرار ة  فتناول ددا ال  عندد  ايت اؤ ددا
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ةددمة المصدداربة لتمبيددق الهدديم واجميع ددا ي  و ددتم او يددق كافددة الفعاليدداا واتالمناتددبة

 (.2016)الترك   يةر ا و

 

 خامساً: مقارنة تربية القيم ألطفال الروضة بمصر والخبرات المتقدمة 

 مصربرامج ريا  األطفال بفي حالة القيم التربوية أ ( 

وجددوا مةددك ا اعددوق اور ال عدداية ور دداض  1990رصددرا أمددل رددراا عددام       

كالنظددام والنظافددة  -بمصددر عددن انميددة الهدديم اتخ قيددة  الرق ليددة اتطفددا  قدد  م افظددة

 (173  1990 لرى أطفال ا )رراا  - والتعاون والصرق واتماية

قرم ص ح عبر  واتتةعاراً ت مية المكون الهيم  ف  اربية اتطفا  المصر ين     

إعراا معلم المفل اصوراً تركان بنا  قِيلم  ِ  مكن اعتماه ف   2005عام الجابر عي ى 

المصر  ف  الهرن ال اا  والعةر ن  وصفه ب يه رصاا لمعا ةته بيئة التعليم متعلماً 

ً لفترة طو لة متصلة. وجا   وا التصور على  يئة عةرة مباا  قيمية عامة  ومعلما

: م مة وجوا اإلي ان ف  ال ياة أن انبثق عن ا أ راف وخم  وبرامج اربو ة  و  

العهل البةر  مناط افعيل  –اإلي ان مخلوق مكرم من الخالق  –ق    عبااة الخال

العمل المخلص الجاا تبيل  –ارترام الرأ  اخخر ضماية للتهرم  –البةر عن  يره 

إريا  وامبيق مف وم ال     –إر ان العمل واجو ره أمر واج   –ال عااة والنجاح 

والنهر الواا   جواان العمل ال ااف المراقبة الوااية   -وال رام  ر م تبل ك   المعاش 

إعما  الثواب والعهاب  ص ح  –المصل ة العامة مهرمة على المصل ة الوااية  –

 .(28 -15  2005)عي ى   م ار العمل الجير و نميه

     

  فاعليدة بريدامج مهتدرح قداهم علدى الهصدص موتدى ار  تدعير 2014وف  عام        

ً فدل الروضدةلتنمية بعض الهيم الخلهية لرى ط ا ر در الهديم الخلهيدة التد   جد     م دت رفا

اوافر ددا فدد  مددن ج الروضددة  وإعددراا بريددامج لتنميددة بعددض الهدديم الخلهيددة لددرى طفددل 

يررة اال تمام بتعمين الهيم الخلهية ضمن مدن ج ر داض  ريث الرظ البارث  الروضة 

يم. ول دوا امثلدح عرم اتتخرام ا كمرخل  مكن من خ له انمية الد  الهد اتطفا   وكول 

الب ث ف  خلو من ج ر اض اتطفدا  مدن أيةدمة وموضدوعاا مهصدواة اعتمدر  مةكلة

التددار خ   والهصددص الددر ن  ا دداعر علددى انميددة الهدديم الخلهيددة لددر   علددى الهصددص

بتعدمين الهديم الخلهيدة ضدمن أ دراف وم تدوى المدن ج اتطفا . ول وا أوصح الرراتة 

 .(2014)موتى   طفا  مررلة ر اض ات وأتالي  التهو م

"و يهدة  2008قر أصررا عام  واالعتماا التعليم جواة لعمان الهومية ال يئةوكايح    

 معدا ير ضدمان الجدواة لو يهدةعلى  يئة جز   داي   "اتطفا  ر اض مؤت اا اعتماا
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. وبعدر أربدع تدنواا يةدرا ال يئدة اإلصدرار الجدامع  قبدل التعلديم مؤت داا واالعتماا

لعدمان  المعيار دة الم دتو اا و يهدةا دح عندوان: " 2012ة ال دابهة عدام الثالث للو يهد

  وأصدب ح "اتطفدا  ر داض مررلدة -الجدامع   قبدل التعلديم مؤت داا واعتمداا جدواة

للمعا ير الهومية للتربية ف  مررلة ر اض اتطفدا    ال  الو اهق مصرراً رتمياً معتمراً 

ن الجددواة واالعتمدداا التربددو  ات ددرا فدد  ضددوه ا م ددتو اا وشددروط وإجددرا اا ضددما

 .لمؤت اا ر اض اتطفا 

 لمعدا ير المتكاملدة الو يهدة واعتبرا ال يئة الهومية لعمان جواة التعليم واالعتمداا     

 مجموعدة التد  بدول ا الج دوا  مدرة  2012لعدام  الجامع  قبل التعليم مؤت اا اعتماا

 امدو ر فد  متخصصدينوال التدرر    يئدة أععدا  مدن واالتتةدار ين الخبدرا  مدن

 التعلديم مؤت داا مدن الن داهيين الم دتفير ن ممثلد  كافدة من وكول  المةاركين التعليم 

 الع قدة  كاا المجتمعيدة وممثلد  اتطدراف والخاصدة  ال كوميدة الجدامع  قبدل

  ص 2012  جم ور دة مصدر العربيدةالم ليدين ) والخبرا  التعليم  بتمو ر والم تمين

3).  

 عددرةلمعددا ير الهوميددة لر دداض اتطفددا  فدد  مصددر فدد   إصددرار  ا مددن وانملددق و يهددة ا

 أ م ا: اعتباراا

 - يمددو شددامل للمفددلعبددر  أن المفولددة المبكددرة  دد  مررلددة اتتددا  فدد  بنددا  اإلي ددان

 واثهيفده وانميتده واعليمده وانةدئته المفل شخصية بنا  ف   اور أتات لر اض اتطفا 

ادرفق  ا در ااو والعةدر ن ال داا  الهدرن لمولعدا للم دتهبل اتطفدا  إعدرااضدرورة  –

 مررلدة مالبدة بجعل داالمو التعليميدة المررلدة ب وه الكبير الرول  اال تمام - المعلومااية

 .(6  2012)جم ور ة مصر العربية   التعليم  ال لم من أز تج ال اً وجز  ميةاإلز

 ديين )الهدررة واتو   المعا ير الهوميدة لر داض اتطفدا  فد  مصدر علدى مجدالين رهي  

و ةدمل كدل    د  والفاعلية التعليميدة(  تفرعدان إلدى  ماييدة مجداالا فرعيدة -المؤت ية

 اا وممارتدداا لتمبيهدده  ولكددل معيددار مؤشددرمجددا  فرعدد  علدد  معيددار وارددر أو أكثددر

 :  وكل  على الن و التال (24-19  2012)جم ور ة مصر العربية  

 

 :فرعية  ةمل خم ة مجاالا مجال القدرة المؤسسية 

الهيدددااة وال وكمدددة  -2الرتدددالة(   –رؤ دددة الروضدددة ورتدددالت ا )معيددداران: الرؤ دددة  -1

)معيدار واردر: مبندى مناتد   واج يزااه الروضة مبن  -3روكمة(   –)معياران: قيااة 

 والم ددا لة الجددواة ضددمان -5المجتمعيددة )معبددار وارددر(   المةدداركة -4  ومج ددز(

 .الترر  ( وررة –)معياران: يظام ضمان ااخلى
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 : ةمل    ة مجاالا فرعية مجال الفاعلية التعليمية 

 -2م ااا عامة(    -ممارتة أيةمة -الروضة  )    معا ير: اتتعراا اعلم طفل -1

 –أيةمة  –اهو م  -انفيو اعليم واعلم –خم ة معا ير: اخمي  اعليم واعلم المعلم )

بيئة ااعمة  –ياران: بيئة اعليم واعلم تربو  )معالمناخ ال -3ممارتاا اعم المن ج(   

   .للمؤت ة(

 

أما الهيم التربو ة الموكورة صرارة أو المةار إلي ا ضمنيا  ف  صيا اا المعا ير      

فيمكن   (55-26  2012)جم ور ة مصر العربية   ومؤشراا ا وممارتاا ا

 .اتتخ ص ا وإارار ا ف  الجرو  التال 

 

جودة مؤشرات معايير وممارسات المستخلصة من التربوية القيم ( 1)جدول 

  2012واعتماد ريا  األطفال في مصر لعام 

و يهة الهيمة ف   ارقيم المجا  الفرع  الهيمة التربو ة

 المعا ير

 رهوق اةر عاا و يهة امببق

 المفل

 3 – 1 – 2 – 2 الهيااة وال وكمة

االرتياجاا  كو  مراعاة متملباا

 الخاصة

 6 – 1 – 1- 3 مبنى الروضة

 كافة الم ا لة على امبيق

 الم تو اا

 الجواة ضمان

 والم ا لة

5- 1 – 1 – 3   

 1 – 1 – 6 الروضة   طفل للتعلم المنات  المفل اتتعراا

 وم اواة  اتطفا  بةفافية  معاملة

 وعرالة

 2 – 1 – 4  - 7 المعلم

 1 – 5  - 7 المعلم المفل م اراا انمية

  1 -2- 8 المناخ التربو  ي ايية  اإل الع قاا ميارع

 

 2012وقر الرظح البارثة أن يوااج التعلم الواراة ف  و يهة معا ير ر اض اتطفا     

المفا يم  –المفا يم العلمية  –الل ة اتجنبية  –الر اضياا  –الل ة العربية  اتمثل ف :
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جم ور ة أخ قية )   وأي ا اخلو من أ ة إشارة صر  ة إلى قيم اربو ة أواالجتماعية

 .(44-43  2012مصر العربية  

 

 المتقدمةالدول خبرات ب ( المقارنة مع 

الهديم التربو دة ببدرامج ر داض اتطفدا  فد  أربدع مدن ( 2و  التال  )جدرو  الجر بين    

 –اإلمداراا العربيدة المت درة  –تلوفينيا   - ر كيةاتم الرو  المتهرمة )الوال اا المت رة

نظددام ر دداض ا ددا ب  واددم ارايدد   ددوه الددرو  ر دد  قددرم و ددرا  خبرومصددرالكو ددح( 

اتطفا  واعليم ما قبل المررتة  باإلضافة إلدى رابدة الرولدة فد  مؤشدر التنميدة البةدر ة 

 الو  تبهح اإلشارة إليه.

 

 

( مقارنة منظومات القيم التربوية ببرامج ريا  األطفال في بعض الدول 2)جدول 

 المتقدمة ومصر

 مصر الكويت اإلمارات *سلوفينيا * مونتيسوري

الص ة  الص ة والنظافة

 والنظافة

 هررةال انمية

 البريية

  النظافة

  االرترام التوجيه الواا  التهة بالنف  التهة بالنف 

  الت امح الت امح الت امح الت امح

  التعاون التعاون التعاون التعاون

 يةالةفاف الصرق الم ؤولية الم ئولية الم ئولية

 المفل رهوق  المفل رق رهوق اإلي ان رهوق المفولة

 الم ا لة  الم ا لة ارترام الهواعر ارترام الهواعر

   البيئة ارترام ارترام المبيعة رعا ة البيئة

 هررةال انمية الجمالياا الجمالياا

 العهلية

  

   المةك ا رل رل المةك ا رل الصعوباا

  اإلر ان ال  م  ال  م
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  ال   االعترا   ل  ا

 م بته  ظ ر  الص ة  والت مل

 لربه

  الماعة

الموقك 

 اإل جاب 

  البر اإليتاجية 

الترو ل )يظام 

 اول (

المواطنة  

 العالمية

 الع قاا 

 اإلي ايية

اهبل النجاح 

 والفةل

اهبل النجاح 

 والفةل

   

    الت اب الت اب

النظام 

 وااليعباط

   الم تهبلية الهيااة 

   الناقر التفكير  االتته لية

 المعرفة  اكت اب المعرفة

 المعلومااية

  

 المروية  ضب  النف 

 والتكيّك

  

   التموع  العمل  المباارة

  الصبر   اإلصرار

 االتتعراا للتعلم    التعلم الواا 

     التركيز

  اتماية المواطنة ارترام الواا 

الم اراا  اووق اتاب 

 ةالثهافي

 م ارااال انمية 

   باالبتكار التعلم اإلبرا  

 االاصا  التواصل 

 والتواصل
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   ارترام التنو  ارترام التنو  

ارترام  

 الخصوصية

اهر ر كو     

 االرتياجاا

 الم اواة   عرم التمييز 

  الرفق  الموآكرة 

 العرالة   الر مهراطية 

ال  م ب مور  

 الما 

   

   الت اور  

 قيم امبيق  

 إت مية

  

 قيم     9 قيمة  12 قيمة    27 قيمة    22 قيمة    25

عن اإلماراا       (Irena, et al, 2016:38-39)مويتي ور  وتلوفينيا  *المصرر: 

(     عن  2016الترك  عن الكو ح )        ( 2016اتطفا   ر اض معا ير)و يهة 

 اتطفا  ر اض لمررلة المعيار ة الم تو اا و يهةمصر )اتتخ ص البارثة من واقع 

2012.) 

 

بإشدارة صدر  ة أو ضدمنية  ةأن عرا الهيم التربو دة الدوارا تعح من  وا الجرو   -    

طفدا  فد  مصدر لدم ف  الموا يق الرتدمية لجدواة واعتمداا مؤت داا مررلدة ر داض ات

الو داهق المما لدة لرولدة و وا  العرا  مثل  لدث عدرا الهديم التربو دة فد    تجاو  ا ع قيم 

خداص بمصدر  هدل عددن   كمددا إن العدرا القيمدة اربو دة( 27لعربيدة المت درة )اإلمداراا ا

اض اتطفددا   ددة ورالتربو ددة بتعلدديم مددا قبددل المررتدد عددرا الهدديم يصددك متوتدد  مجمددو 

. واددر   ددوه الم رظددة علددى أن الهدديم التربو ددة قيمددة( 21.5بالددرو  اتربددع  المتهرمددة )

ا ف  الموا يق الرتمية لجواة واعتماا مؤت اا مررلة ر اض اتطفا  فد  المةار إلي 

لر داض اتطفدا  ممدا  بيراً من مكوياا وعناصر البيئة التربو ةال ا م  جز اً ك مصر

الماا ددة مكويداا ي ددا لت هدق شدمولية الت ميدة لل هتعد  مراجعت دا وانهي  دا واإلضدافة إل

 مؤت ة ر اض اتطفا .والبةر ة ل
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المرجعيداا الثهافيدة والتبا نداا البيئيدة علدى صديا اا بعدض  اد  يرمن الجدرو    ف م - 

مويتي دور  روضدة  قديم إخ قيدة ا نيدة فد  خبدرة  الهيم التربو ة  ومن أمثلة كل  إ راا

( بةددكل قدديم إتدد مية))اعلدديم كددا وليك (  وفدد  خبرادد  اإلمدداراا والكو ددح اتمر كيددة 

خرام مصددمل اا قر بددة مددن أصددل المصددملح   كمددا  ظ ددر ات رالبيئدد  فدد  اتددتمباشددر

بما  نات  رالة الخبرة الجر رة  مثل قيم: الص ة والت مدل  المفتب  من الخبراا اتتيق

  ظ درجا ا بصياعلح متهاربة  كدوا: المباارة ف  الخبرة اتمر كية  –ضب  النف   -

خبددرة العمددل التمددوع    علددى الترايدد   فدد  ال –المرويددة والتكيددك   - لربدده م بتدده

 اإلمارااية.

 

اتدتخ ص ارجدة التوافدق أو االخدت ف بدين منظومداا الهديم التربو دة المهرمدة  مكن  -

تطفا  التعليم قبل المررت  بالرو  المتهرمدة المختدارة ومصدر بتمبيدق الصدي ة الكميدة 

 التالية:

  الهديم متوت  مجمو  ÷ بين قيم طرف  المهارية =  عرا راالا التوافقارجة التوافق  

 أو              لمرف  الههارية

مجمدو  الهديم ÷  بين قديم طرفد  المهاريدة ضعك عرا راالا التوافقارجة التوافق =  

 المهارية مرف ب

و كون النااج وارر ص يح ف  رالة التوافق التام  و هل عن وارر إلى صفر مع اناقص 

 التوافق رتى ايعرامه

( ارجدداا التوافددق الم  ددوبة بتمبيددق 3 واوضددح المصددفوفة الددواراة بالجددرو  )رقددم   

 المعاالة ال ابهة بين الهيم التربو ة بر اض اتطفا  ف  او  المهارية الخم .

 

 

 

 مصفوفة التوافق بين القيم التربوية بريا  األطفال في دول المقارنة( 3)جدول 

 مصر الكو ح اإلماراا تلوفينيا مويتي ور  

 0.59 0.54 0.82 0.51  مويتي ور 

 0.45 0.41 0.61  0.51 تلوفينيا

 0.28 0.46  0.61 0.82 اإلماراا
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 0.09  0.46 0.41 0.54 الكو ح

  0.09 0.28 0.45 0.59 مصر

 

فة أن الخبدرة اتمر كيددة )روضددة مويتي دور ( اه هددق أعلددى و تعدح مددن المصددفو     

و ددوا أمددر  ارجداا التوافددق مددع الخبددراا اتخددر  اي ددا الخبددرة ال ددلوفينية فاإلماراايددة 

 متوقع مع قرم ال  الخبراا ومرجعيت ا لخبراا أرر  كالخبرة المصر ة.

الدرو  المتهرمدة ب درض اإلفدااة  خبدراامن المهير ف  المهاريدة بدين الهديم التربو دة فد   

أن  دتم اصدنيك الد  الهديم مدن ريدث و ي دا  مصدر ةهيم بر داض اتطفدا  من ا للتنهيح ال

 ددة كددل قيمددة فدد  خبددراا او  الرراتددة اتربددع المتهرمددة  وأ ميت ددا الن ددبية بهر نددة اكار

وكل  على أربع فئاا  اع  ا  و ما اكدرر فد  الدرو  اتربدع    دم مدا اكدرر فد   د   

او     ددم فدد  اولتددين  وأخيددرا مددا ورا فدد  خبددرة اولددة وارددرة فهدد   و ددوا مددا  ظ ددر 

 بالجرو  )رقم(.

األطفال بخبرات الدول المتقدمة األهمية النسبية للقيم التربوية بريا   (4)جدول 

 بداللة تكرارية القيم

فئة 

 التكرار 

و ن  % العرا الهيم

 ي ب 

 عراxفئة

أ مية 

ي بية 

 للفئة %

التهة بالنف   –الص ة والنظافة  4

 –التعاون  –الت امح  –)االرترام( 

 الم ئولية )الصرق( 

5 13.5 20 23.3 

ارترام الهواعر  –رهوق المفولة  3

 –ارترام البيئة  –ة( )الم ا ل

 –رل المةك ا  –الجمالياا 

ال    -ال  م )اإلر ان( 

الص ة هلل )الماعة(  –)االعترا ( 

 –اإل جابية )اإليتاجية والبر(  –

 ارترام الواا )المواطنة واتماية(

10 27 30 34.9 

اهبل  -الترو ل )المواطنة العالمية(  2

النظام  -الت اب  –النجاح والفةل 

 –يعباط )الهيااة الم تهبلية(واال

14 37.9 28 32.5 
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 -االتته لية )التفكير الناقر( 

 -اكت اب المعرفة والمعلوماا 

 –والتكيّك(  المرويةضب  النف  )

 –المباارة )العمل التموع ( 

اووق اتاب  -اإلصرار )الصبر( 

اإلبرا   –)الم اراا الثهافية( 

 –التواصل  –باالبتكار(  التعلم)

 ا رة )الرفق(المؤ –ارترام التنو  

ارترام  –التركيز  –التعلم الواا   1

 –عرم التمييز  –الخصوصية 

ال  م ب مور الما   –الر مهراطية 

 امبيق قيم إت مية -الت اور –

8  

 

21.6 8   

 

9.3 

 100 86 100 37  مجمو 

 

متهرمة   وضح منظوماا الهيم التربو ة بالرو  اللمهارية الوضع المصر  مع مجمل  -

( الهيم التربو ة المررجة بروضاا مصر  مصنفة على فئاا 5الجرو  التال  )جرو  

 قيم الخبراا المتهرمة

قيم مصنفة على فئات  لتربوية المدرجة بروضات مصر القيم ا( 5)جدول 

 الخبرات المتقدمة

فئة 

 التكرار

و ن  % العرا الهيم

 ي ب 

 عراxفئة

أ مية 

 ي بية

 للفئة %

 22.2 4 11.1 1 فافيةالة 4

 33.4 6 22.2 2 الم ا لة –رهوق المفل  3

 انمية -اإلي ايية   الع قاا 2

 م ارااال

2 22.2 4 22.2 

اهر ر كو    -االتتعراا للتعلم  1

 –الم اواة  –االرتياجاا الخاصة 

 العرالة

4 44.5 4 22.2 
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 100 18 100 9  مجمو 

ة الهديم التربو دة بدراض اتطفدا  المصدر ة مدع واؤكر بياياا الجرو  عرم اكافؤ منظوم

 الهاهم بالرو  المتهرمة ووجوا ضرورة لمراجعت ا وانهي  ا.

 

 

 سادساً: النتائج والتوصيات

 أ ( النتائج

اوجر ضرورة مل ة لتنهيح وازو ر منظومة الهيم التربو دة لمررلدة ر داض اتطفدا   -1

وا الةد ن ولكد  البدى متملبداا خبدراا الدرو  المتهرمدة فد   دف  مصرلك  اتواك  مع 

 عصر العولمة والتجاوب مع إ جابيااه وافاا  تلبيااه

 

اهتع  قواعر الب ث العلمد  ا ر در اتتد  المتبعدة فد  عمليدة التنهديح  واوضد  ا  -2

 البارثة فيما  ل :

قيمدة  22ال  هل إجمال  الهيم التربو ة عدن متوتد  مجمدو  قديم الدرو  اتر دع ) ي دو  -

 اربو ة(

اتولو ة للهيم التربو ة اتعلى فئة وأ مية فد  خبدراا الدرو  المتهرمدة   دم للفئدة التد   -

 الي ا و كوا

  تفاا من الهيم  التربو ة الواراة ف  روضة أطفا  لينكولن باره فد  شديكا و والهديم  -

اتخ قية التد  أورا دا إبدرا يم ياصدر  تدبهح اإلشدارة إلي دا لتدرعيم قديم قدر اكدون أقدل 

 ف  خبراا الرو  اتربعرابة 

مراعددداة اهدددارب ال و دددة الثهافيدددة المصدددر ة والعربيدددة فددد  خبراددد  اولتددد  اإلمددداراا  -

 والكو ح

إركدام صديا ة الهديم التربو دة بالدرمج أو التعدر ل بمدا   هدق وضدوح مهصدوا ا وعدرم  -

 التكرار أو التراخل مع معامين قيم اربو ة أخرى بالمنظومة المهتررة ل عتماا

 

 (6كما  و وارا ف  الجرو  التال  )رقم  منظومة الهيم التربو ة المهتررة  ا ا -3

( منظومة القيم التربوية المقترحة العتمادها وتفعيلها بمرحلة ريا  6)جدول 

 األطفال في مصر
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فئة قيم 

الخبراا 

  المتهرمة

 الهيم التربو ة بمصر

 رالياً  

الهيم من  بعض المنظومة المهتررة بعر اقتبا 

 المتهرمة الرو  ا خبرا

الت امح  -التهة بالنف  والةجاعة  –الص ة والنظافة  الةفافية 4

الم ئولية  –اإل جابية والتعاون  –وال   وال  م 

 الصرق واتماية     -وارترام الواا 

 –رهوق المفل  3

 الم ا لة

ر   –بر الوالر ن   –الماعة هلل  –رهوق المفل 

  –جاا الخاصة  اهر ر كو   االرتيا -الوطن 

 -الم ا لة و العرالة والم اواة  –العرفان واإلر ان 

اووق الجمالياا واإلبرا   –ارترام البيئة وصيايت ا 

 التفكير الناقر واالبتكار ف  رل المةك ا  –

 -اإلي ايية   الع قاا 2

 م ارااال انمية

 –النظام وضب  النف   -الت اب واللمك والرفق 

ارترام  –واهبل النجاح والفةل  المباارة والمموح

التعلم الواا  واكت اب المعرفة  -التنو  وعرم التمييز

  اواصل الع قاا اإلي ايية  -وانمية الم اراا 

 -االتتعراا للتعلم  1

اهر ر كو   

 –االرتياجاا الخاصة 

 العرالة –الم اواة 

 

 22 9 مجمو 

   

 او  ع الهيم على فترة الرراتة -4

قيمدة اربو دة  مكدن عرتد ا لدرى أطفدا  الروضداا  22من الجدرو  أن لدر نا  تعح     

 :وافترح البارثة أن11على مرار عامين اراتيين ف  كل عام 

ببندا  ويمدو المهدل ماا داً    اتصدل مباشدرةكيز ف  ال نة اتولى علدى الهديم التدر تم الت -

تسااامو والحااا  ال -التقااة باااالنفش وال ااجاعة  –الصاااحة والنظافااة ووجددرايياً و دد : 

 - الصااادا واألماناااة -المسااائولية واحتااارام الااا ات  –اإليجابياااة والتعااااون  –والسااالم 

تقادير ووي  االحتياجاات  -حا  الاوطن  –بار الوالادين   –الطاعاة    –حقوا الطفا  

 الخاصة  
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: العرفان  على الهيم كاا الع قة بال لوكياا و  نة الثاايةف  ال التركيز  تم  -

ت وا  –احترام البيئة وصيانتها  -المساءلة والعدالة والمساواة  –واإلحسان 

التأدب واللطف  -التفكير الناقد واالبتكار في ح  الم كالت  –الجماليات واإلبداع 

احترام  –المبادرة والطموح وتقب  النجاح والف    –النظام وضبط النفش  -والرفق 

تواص    -المعرفة وتنمية المهارات التعلم ال اتي واكتساب  -التنوع وعدم التمييز

 العالقات اإلنسانية  

 لتفعي  المنظومة المقترحة توصياتب ( 

لق من خ    -1 مراعاة مبرأ اكامل المن اج بمر هة أو ب خرى  فمن الممكن بث الخ 

 ممارتة المهرراا المختلفة.

لهية  -2 وعرض أمثلة  اتتثمار فرص المناتباا العامة والخاصة لت كير المفا يم الخ 

 .من الواقع المعاش

أ مية اةجيع المربية لألطفا  الو ن  ت لون بال لوه اتخ ق  بوتاهل معنو ة  -3

 وماا ة واجتماعية

  نب   للمربية أن اكون اوماً قدروة فد  ال د لوه المنةدوا  و إال اضدمربح المفدا يم -4

جموعددة مددن الصددفاا لددرى اتطفددا . وفدد  تدبيل كلدد  علددى المربيددة أن ات لدى بم والهديم

الم افظددة علددى المظ ددر النظيددك   -التهددوى والتجددرا والتواضددع والت ددامح  أ م ددا:

ف م مةاعر المفل وايفعاالاده والصدبر فد  التعامدل معده   -والجميل والمرا  والنة ي  

العدر  بدين   -صون الل  د ان عدن النداب  مدن الكد م   -وا لي  التر ي  على التر ي  

اال تمددام   -إاخددا  ال دد رور والب جددة لددرى اتطفددا    -بالم بددة  اتطفددا  وإشدد عار م

افهددر ال اهدد  وال ددؤا  عندده وعيددااة   -باتطفددا  بةددكل فددرا  ومتددابعت م واددوجي  م 

م داعرة اتطفدا  علدى قعدا  ردواهج م عندرما  عجدزون عدن   -المر ض مدن اتطفدا  

 كل .

  

 

 المراجع

 باللغة العربية

  دل فد  التربدو  ال عدار  واوره المميدز المعلدم م مدح" 2013  الربي داا شد ااة إبدرا يم -

 .ال اشمية اترايية المملكة - ات لية عمان جامعة  ممبوعاا  "العولمة مت يراا

   التربية اتخ قية  اار واهل للنةر  عمان  اتران2006إبرا يم ياصر   -

 أبو  ب .اتطفا    ر اض معا يرو يهة   2017 والتعليم  التربية المت رة  و ارة العربية اإلماراا -.
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 اراتدة : المررتدة قبدل مدا مؤت داا أطفدا  لدرى اإلخ قية الهيم   "انمية1990أمل ر ن رراا   -

 جامعة المنصورة. التربية الرق لية"  رتالة ماج تير  كلية ميرايية بم افظة

 واالعتمداا  ير ضدمان الجدواةمعدا   و يهدة2008واالعتمداا   التعلديم جدواة لعدمان الهوميدة ال يئدة -

 الها رة.  " الجز  الثاي اتطفا  ر اض مؤت اا الجامع  "و يهة اعتماا قبل التعليم مؤت اا

-200" ص  انميددة للجميددع -2016اهر ددر التنميددة البةددر ة    "بريددامج اتمددم المت ددرة اإليمدداه -

203.    

ل ددنة  12صددرى رقددم   ال ه ددة التنفيو ددة لهددايون قددايون المفددل الم2010جم ور ددة مصددر العربيددة   -

ل ددنة  2075بهددرار مجلدد  الددو را  رق دد م    الصدداارة2008ل ددنة  126والمعددر  بالهددايون  1996

2010. 

 الم دتو اا   و يهدة2012واالعتماا   التعليم جواة لعمان الهومية العربية  ال يئة مصر جم ور ة -

 اتطفدا   اإلصدرار ر داض مررلدة -الجدامع   قبل التعليم مؤت اا واعتماا لعمان جواة المعيار ة

   الها رة.2012الثالث 

  الكو دح   اليل معلمة ر اض اتطفا  لمةرو  الهديم التربو دة2016  اولة الكو ح  و ارة التربية -

 . 

المظددا ر : التربيددة وات مددة اتخ قيددة فدد  المجتمددع المصددر »  2012راييددا وصددف  عثمددان   -

 مدا و 30- 29الهيم فدى المؤت داا التعليميدة     مةأ مؤامر إلى مهرم ب ث  «واتتباب وال لو 

 .بالفيوم كلية التربية ،2012

ة الثهافيدة فد  الهديم التربو دة العولمد  "2013الفر دراو    عي ى ر ن وفا  عل   ر ين رراب -

  مجلدددة الب دددو  التربو دددة بندداا جامعدددة ب دددراا"تربيدددة لللمالبدداا ق دددم ر ددداض اتطفدددا  بكليدددة ال

  .335-304  ص ص  2013   38 راا  العرا والنف ية  جامعة ب

  "فاعلية بريامج مهترح قاهم على الهصص لتنمية بعدض الهديم 2014  تعير عبر المعز على موتى -

 – اإلتدكنرر ة جامعدة - اتطفدا  ر داض كليدة ) والتربيدة المفولدة مجلدةالخلهية لدرى طفدل الروضدة" 

 2014  نا ر 17, عرا 6مجلر  مصر(

"الجواي  الخلهية والهيمية فد  إعدراا معلدم المفدل المصدر  فد    2005ابر عي ى  ص ح عبر الج -

الهرن ال اا  والعةر ن" منةور ف  كتاب: ص ح عبرالجابر عي ى  أوراق عن التربية والتعليم فد  

 .2005ر  مصر  ممبعة جامعة المنوفية  

  2015-12-11   "مددن أتددباب اي يددار منظومددة الهدديم واتخدد ق فددى مصددر"2015  طددارق عبددا  -

 المصر  اليوم

 .  إشكاالا اربو ة  الرار الثهافية للنةر  الها رة  مصر2010عبر المنعم ف م  تعر   -

 " )  "و ارة التربيددة الكو تيددة اهددّوم تددلوه اتطفددا  وفددق منظومددة الهدديم 2016علدد  التركدد    -

December 25, 2016 http://www.alraimedia.com.) 

 7201-2-1  "منا ج التعليم وأ مة الهيم فد  المجتمعداا"  موقدع تدرا ا فد  7201  عمر مهراا  - 

(https://www.sarayanews.com/article/471023) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/1063
https://www.almasryalyoum.com/editor/details/1063
http://www.alraimedia.com/
https://www.sarayanews.com/writer/1885
https://www.sarayanews.com/writer/1885
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  منا ج الب ث ف  التربية وعلدم الدنف   ارجمدة: م مدر يبيدل يوفدل 2010فان االين  .ب ا وبولر    -

 وآخر ن  الها رة  مكتبة اتيجلو المصر ة.

 ضدو  فدى اربدوى مملد  واةدرب ا اتخ قيدة در  الهديم   "2016 م مدر ف ديم  م مدوا فتدوح -

 كلية - اإلي ايية والرراتاا يهر ة"  مجلة العلوم اراتة المررتة: قبل ام طفل لتربية الفكرى التصور

 .21-1  ص ص  2016  مار  11ليبيا  العرا  -بن ا   جامعة - بالمرج والعلوم اخااب

 الثايو دة المدرار  لمعلمد  مهتدرح ادرر ب    "بريدامج2015بيدوم  و مد ؤه   عبدرالعز ز يةد ا -

لرى ط ب م" ب و  المؤامر الرول  لتعز دز ال عدارة  ال عار ة الهيم انمية على لم اعرا م بماليز ا

 ماليز ا. -  جامعة تلمان ر ن العابر ن 2015تبتمبر  7-6اإلت مية ف  الهرن ال اا  والعةر ن  
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	ولاحظت الباحثة أن وثائق اعتماد جودة رياض الأطفال في مصر الصادرة عن الهيئة القومية، وأحدثها الإصدار الثالث 2012، تخلو من نص مباشر بخصوص منظومة للقيم التربوية المعتمدة لهذه المرحلة، على الرغم من أن بعض إرشادات عمل الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التربوية...
	ويهدف البحث الحالي إلى وضع تصور لمنظومة متكاملة من القيم التربوية لمرحلة رياض الأطفال في مصر عن طريق مراجعة وتمحيص القائم منها واستكماله بما هو وارد في خبرات متقدمة لأربعة دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة سلوفينيا بأوربا، ودولة الإمارات ال...
	استخدم البحث الحالي منهجين: أولهما المنهج الوصفي؛ وذلك عن طريق جمع البيانات والمعلومات اللازمة من مصادرها سواء كانت سجلات ووثائق ودراسات سابقة أو متعلقة بالبحث مع دراسة العوامل والقوى المؤثرة فيها وتحليلها وإعادة تركيبها وتفسيرها (فان دالين، 2010،...
	وتحقيقاً لأهداف الدراسة، سيتم معالجة عناصرها في السياق التالي:
	- القيم التربوية
	- العولمة وأثرها على القيم  التربية
	- أهمية القيم في تربية أطفال الروضات
	- خبرات متقدمة في تربية القيم لأطفال الروضة
	- مقارنة تربية القيم لأطفال الروضة بمصر والخبرات المتقدمة
	- النتائج والتوصيات
	أولاً: القيم التربوية
	أ ) مفهوم القيم وتصنيفاتها

	القيم Values هي مبادئ إرشادية وتوجيه أخلاقي يصطحبه الأفراد أو الجماعات في تقويم أنفسهم والبيئة التي يعيشون فيها. والقيم هي أيضاً أحكام معيارية متصلة بمضامين واقعية، يتشربها الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، بشرط أن تنال هذه الأ...
	تساعد القيم على خلق طريقة تفكير الأفراد وفهم العالم والعطاء المناسب للتطورات في البيئة الاجتماعية بما يحقق جودة الحياة. ويتم نقل القيم من جيل إلى جيل من قبل العديد من الناس والمؤسسات، وتعد الأسرة وروضة الأطفال المؤسستان الاجتماعيتان الرئيسيتان لنق...
	- القيم الروحية الاخلاقية، وتضم: إخلاص  القول والعمل - التسامح - الأمانة - الإيمان بالله - احترام الأديان
	القيم التربوية، هي القيم التي تعالج جوانب النمو الإنساني المتكامل بغض النظر عن الفواصل الدقيقة والمسميات فيما بينها، سواء كانت قيما اجتماعية، جسمية، نفسية، عقلية، روحية، خلقية أو جمالية (فهيم، 2016، 4).
	ثانياً: العولمة وأثرها على القيم التربوية
	ثالثاً: أهمية القيم في تربية أطفال الروضات
	أ )  روضات الأطفال وتربية الطفولة المبكرة
	اكتسب بناء نظم القيم الخاصة بالأطفال اهتماماً دولياً في السنوات الأخيرة باعتبار الأطفال موضوعاً حيوياً طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مع الأخذ في الاعتبار أن لصوت الأطفال شرعية المشاركة في التخطيط والتقييم للأنشطة بداخل مؤسسات التم...
	وتختص مرحلة رياض الأطفال وتربية الطفولة المبكر ذكوراً وإناثاً بأطفال ما قبل المدرسة الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وفي مصر يطلق على تربية الأطفال في عمر أربع وخمس سنوات بشكل نظامي مؤسسى مرحلة رياض الأطفال، بينما يطلق مصطلح حضانة الأطفال على دور ر...
	وفي مرحلة رياض الأطفال ينتقل الطفل من جوّ الأسرة والبيت إلى العالم الخارجي، ويتهيأ لمرحلة المدرسة والاعتماد على النفس بدلاً من الاعتماد على الأهل. وتعتبر رياض الأطفال أولى مراحل تربية الطفل وتنمية قدراته الحركيّة والوجدانية من خلال اللعب، وتعليمه ...
	وعلى أية حال، يجب أن تكون رياض الأطفال المكان المناسب لبدء التطور الأخلاقي للأطفال وتنمية اهتماماتهم بمسائل القيم. وتعتمد إمكانيات نمو القيم لدى الأطفال على ما يتوافر لمعلمي ما قبل المدرسة من معرفة وإرادة ووقت. وبينما يمتلك المعلمون مهارات كثيرة لت...
	رابعا:ً خبرات متقدمة في تربية القيم لأطفال الروضة
	اختارت الباحثة أربعاً من الدول المتقدمة تابعت فيها أحوال القيم التربوية التي تدخل في برامج ومناهج رياض الأطفال أو التعليم قبل المدرسي. وتم تحديد مستويات تقدم الدول وفقا لبيانات تقرير التنمية البشرية لسنة 2016، وبصفة خاصة مؤشر التنمية البشرية الذي ي...
	ويرتب التقرير دول العالم المندرجة به تنازليا حسب قيمة المؤشر التي تبلغ ذروتها عند (1) واحد صحيح للدولة ذات الرتبة الأولى في التنمية البشرية، تليها الدولة ذات الرنية الثانية بقيمة للمؤشر تقل عن واحد صحيح ومباشرة عن قيمة المؤشر لدولة الرتبة الأولى. ...
	- الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتل الترتيب  10  بقيمة  0.92 لمؤشر التنمية البشرية
	- سلوفينيا، وتحتل الترتيب  25  بقيمة  0.89 لمؤشر التنمية البشرية
	- الإمارات العربية المتحدة، وتحتل الترتيب  42  بقيمة  0.84 لمؤشر التنمية البشرية
	- الكويت، وتحتل الترتيب  51  بقيمة 0.80 لمؤشر التنمية البشرية
	على حين أن مصر تحتل الترتيب 111  بقيمة  0.692 لمؤشر التنمية البشرية، وتدخل بذلك في فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة
	أ) خبرة الولايات المتحدة الأمريكية
	1- روضة أطفال لينكولن بارك Lincoln Park Preschool and Kindergarten, ، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية
	حددت روضة أطفال لينكولن بارك منظومة القيم الأساسية core values  في تسع قيم على النحو التالي:
	الشجاعة (Courage) – اللطف (Kindness) – العرفان (Gratitude) – المجتمع (Community) – الفضول (Curiosity) – الصدق (Honesty) – المعرفة (Knowledge) – المرح (Playful) – الثقة (Confidence) https://lppschools.com
	2- برنامج مونتيسوري (روضة أطفال أنجيلا) Montessori programme (Angela's kindergarten)
	ج ) خبرة الإمارات العربية المتحدة
	1-  القيم التربوية في الروضة الإبتدائية بمدارس GEMS في دبي
	وقد صاغت مدارس GEMS للتعليم قيمها الأساسية في أربعة هي (www.gemskgs.com) :
	2-  القيم التربوية في وثيقة معايير رياض الأطفال بدولة الإمارت العربية المتحدة 2016
	د ) الخبرة الكويتية


	1-  في عام 2009 قدمت عبير الحولي وزايد الشمري دراسة عن "القيم الأخلاقية للأطفال في سن رياض الأطفال في الكويت" استخدمت العديد من أساليب البحث الكمي والنوعي، وكانت الأداة المستخدمة هي استبيان القيمة الأخلاقية لروضة الأطفال (KMVQ) تم تطبيقه في ست مناطق ت...
	خامساً: مقارنة تربية القيم لأطفال الروضة بمصر والخبرات المتقدمة
	أ ) حالة القيم التربوية في برامج رياض الأطفال بمصر
	رصدت أمل حرات عام 1990 وجود مشكلات تعوق دور الحضانة ورياض الأطفال قي محافظة الدقهلية بمصر عن تنمية القيم الأخلاقية - كالنظام والنظافة والتعاون والصدق والأمانة - لدى أطفالها (حرات، 1990، 173)
	ب ) المقارنة مع خبرات الدول المتقدمة
	يبين الجدول التالي (جدول 2) القيم التربوية ببرامج رياض الأطفال في أربع من الدول المتقدمة (الولايات المتحدة الأمريكية -  سلوفينيا – الإمارات العربية المتحدة – الكويت) ومصر، وتم ترتيب هذه الدول حسب قدم وثراء خبرتها بنظام رياض الأطفال وتعليم ما قبل ال...
	- يتضح من هذا الجدول أن عدد القيم التربوية الواردة بإشارة صريحة أو ضمنية في المواثيق الرسمية لجودة واعتماد مؤسسات مرحلة رياض الأطفال في مصر لم يتجاوز تسع قيم، وهذا  العدد يمثل ثلث عدد القيم التربوية في الوثائق المماثلة لدولة الإمارات العربية المتح...
	- يفهم من الجدول تأثير المرجعيات الثقافية والتباينات البيئية على صياغات بعض القيم التربوية، ومن أمثلة ذلك إيراد قيم إخلاقية دينية في خبرة  روضة مونتيسوري الأمريكية (تعليم كاثوليكي)، وفي خبرتي الإمارات والكويت (قيم إسلامية) بشكل مباشر، كما يظهر الأثرا...
	- يمكن استخلاص درجة التوافق أو الاختلاف بين منظومات القيم التربوية المقدمة لأطفال التعليم قبل المدرسي بالدول المتقدمة المختارة ومصر بتطبيق الصيغة الكمية التالية:
	درجة التوافق =  عدد حالات التوافق بين قيم طرفي المقارنة ÷ متوسط مجموع القيم  لطرفي الققارنة            أو
	درجة التوافق =  ضعف عدد حالات التوافق بين قيم طرفي المقارنة ÷ مجموع القيم بطرفي المقارنة
	ويكون الناتج واحد صحيح في حالة التوافق التام، ويقل عن واحد إلى صفر مع تناقص التوافق حتى انعدامه
	وتوضح المصفوفة الواردة بالجدول (رقم 3) درجات التوافق المحسوبة بتطبيق المعادلة السابقة بين القيم التربوية برياض الأطفال في دول المقارنة الخمس.
	(جدول 3) مصفوفة التوافق بين القيم التربوية برياض الأطفال في دول المقارنة
	(جدول 5) القيم التربوية المدرجة بروضات مصر  مصنفة على فئات قيم الخبرات المتقدمة
	وتؤكد بيانات الجدول عدم تكافؤ منظومة القيم التربوية براض الأطفال المصرية مع القائم بالدول المتقدمة ووجود ضرورة لمراجعتها وتنقيحها.
	سادساً: النتائج والتوصيات
	أ ) النتائج
	1- توجد ضرورة ملحة لتنقيح وتزويد منظومة القيم التربوية لمرحلة رياض الأطفال في مصرلكي تتواكب مع خبرات الدول المتقدمة في هذا الشأن ولكي تلبى متطلبات عصر العولمة والتجاوب مع إيجابياته وتفادي سلبياته
	2- تقتضي قواعد البحث العلمي تحديد الأسس المتبعة في عملية التنقيح، وتوضحها الباحثة فيما يلي:
	- لا يقل إجمالي القيم التربوية عن متوسط مجموع قيم الدول الأريع ( نحو 22 قيمة تربوية)
	- الأولوية للقيم التربوية الأعلى فئة وأهمية في خبرات الدول المتقدمة، ثم للفئة التي تليها وهكذا
	- يستفاد من القيم  التربوية الواردة في روضة أطفال لينكولن بارك في شيكاغو والقيم الأخلاقية التي أوردها إبراهيم ناصر زسبقت الإشارة إليها لتدعيم قيم قد تكون أقل رتبة في خبرات الدول الأربع
	- مراعاة تقارب الهوية الثقافية المصرية والعربية في خبرتي دولتي الإمارات والكويت
	- إحكام صياغة القيم التربوية بالدمج أو التعديل بما يحقق وضوح مقصودها وعدم التكرار أو التداخل مع مضامين قيم تربوية أخرى بالمنظومة المقترحة للاعتماد
	3- تأتي منظومة القيم التربوية المقترحة كما هو وارد في الجدول التالي (رقم 6)
	(جدول 6) منظومة القيم التربوية المقترحة لاعتمادها وتفعيلها بمرحلة رياض الأطفال في مصر
	4- توزيع القيم على فترة الدراسة
	يتضح من الجدول أن لدينا 22 قيمة تربوية يمكن عرسها لدى أطفال الروضات على مدار عامين دراسيين في كل عام 11وتفترح الباحثة أن:
	- يتم التركيز في السنة الأولى على القيم التي تتصل مباشرة ببناء ونمو الطقل مادياً ووجدانياً وهي: الصحة والنظافة – التقة بالنفس والشجاعة - التسامح والحب والسلام – الإيجابية والتعاون – المسئولية واحترام الذات - الصدق والأمانة - حقوق الطفل – الطاعة لله – ...
	- يتم التركيز في السنة الثاتية على القيم ذات العلاقة بالسلوكيات وهي: العرفان والإحسان – المساءلة والعدالة والمساواة - احترام البيئة وصيانتها – تذوق الجماليات والإبداع – التفكير الناقد والابتكار في حل المشكلات - التأدب واللطف والرفق - النظام وضبط النفس...
	ب ) توصيات لتفعيل المنظومة المقترحة
	2-  استثمار فرص المناسبات العامة والخاصة لتأكيد المفاهيم الخُلقية وعرض أمثلة من الواقع المعاش. 3- أهمية تشجيع المربية للأطفال الذين يتحلون بالسلوك الأخلاقي بوسائل معنوية ومادية واجتماعية
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