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 السعودي األطفال رياض منهج يف للقيم حتليلية دراسة
 عدادإ

 محمد خالف سامةأ
 قسم رياض األطفال –كمية التربية  –جامعة الباحة 

 لطفل المناسبة المواطنة بقيم قائمة تصميم إلى البحث ييدف الممخص_
 العربية بالمممكة األطفال رياض برامج مراعاة مدى تحديد، الروضة
 لقيم األطفال رياض أنشطة مراعاة مدى تحديد المواطنة، لقيم السعودية
 المنيج عمى البحث اعتمد كما المعممات، نظر وجية من المواطنة
 اعداد من االدوات من مجموعة البحث واستخدم، التحميمي الوصفي
، ومؤشراتيا الروضة لطفل المناسبة المواطنة قيم قائمة: وىي الباحث
 األطفال رياض أنشطة مراعاة مدى عن األطفال رياض لمعممات استبيان

 بالمممكة األطفال رياض منيج: من البحث عينة تكونت، المواطنة لقيم
 التعمم لمنيج المعممة دليل: اقسام ثالثة من يتكون والذى السعودية العربية
 التعميمية الوحدات – المفصمة التعميمية الوحدات، األطفال لرياض الذاتي
، ةالباح بمنطقة األطفال رياض معممات من معممة( 30) عدد، الموجزة
 الذاتي التعمم لمنيج المتضمنة الوحدات مراعاة: إلى النتائج وأشارت
  المواطنة قيم لبعض  السعودية العربية بالمممكة األطفال لرياض
 منيج في المواطنة قيم ترتيب أن مالحظة مع، الروضة لطفل المناسبة
  - العفو  - األمن -  المبادأة: كالتالي كان تصاعديا  الذاتي التعمم
  – الحرية –الوطني االنتماء – الديمقراطية – العدل –المسئولية تحمل
 الوحدات أىداف تتضمن ولم الديني االنتماء – التعاون - النظام

 من األطفال رياض وأن االستيالك، ترشيد – الرضا قيم عمى التعميمية
 الالمنيجية أو المنيجية سواء لمطفل الموجية األنشطة في التكامل خالل
عداده الروضة طفل لدى المواطنة قيم تنمية إلى تسعى  كمواطن وا 
 بمرونتيا األطفال رياض في األنشطة أن جميا لنا يتضح ىنا من، صالح
 المتنوعة األنشطة خالل من المواطنة قيم بعض بتنمية لممعممة تسمح
، القصصية األنشطة، الموجية األنشطة، الروضة لطفل تقدميا التي

 .الخ.. .الفنية األنشطة
 رياض – الذاتي التعمم منيج – المواطنة قيم - القيم :المفتاحية الكممات
  .األطفال

 مقدمةال .1
إن مستقبل أي أمة إنما يعتمد بشكل كبير عمى مدى امتالك      

أفرادىا لمقيم الصالحة والحسنة، وقد يفوق ذلك امتالكيا ألشياء 
االقتصادية، وذلك ألن ىذه موارد وال أخرى مثل المعرفة والتكنولوجيا

األشياء ما جاءت إال بأيدي أفراد صالحين يدينون بالوالء لبالدىم، 
وىنا يأتي دور التربية، فإذا كان دورىا أن تشبع العواطف الوجدانية 
لدى المتعممين، فان أىم أدوارىا ىو غرس قيم الوالء واالنتماء 

صمحة وتفضيل المصمحة العامة عمى الم واإلحساس بالغير
لى غير ذلك من القيم، وذلك في جميع المراحل  الخاصة وا 

 التعميمية بصفة عامة ورياض األطفال بصفة خاصة.      
فمرحمة الطفولة المبكرة من أىم المراحل في تربية األطفال      

ر وتنشئتيم، فأطفال اليوم سوف يتعاممون ويتفاعمون مع عص
في صنع القرار السياسي  يشاركونالمعمومات وثورة التكنولوجيا و 

واالجتماعي واالقتصادي، لذا فيم في حاجة إلى تنشئة تغرس 
وتنمى وعييم بحاضرىم ومستقبميم مع تعميق القيم الصالحة 
والحسنة في نفوسيم، والحفاظ عمى ىويتيم المجتمعية، من ىنا 
وجب االىتمام بيذه المرحمة وتقديم كل من شأنو أن يسيم في خمق 

صالحة لدييم، التي تمكنيم من العمل واإلنتاج وتحمل المواطنة ال
أعباء الوطن وىمومو مما دفع الباحث إلى االىتمام بدراسة قيم 

 .المواطنة بمنيج رياض األطفال السعودي
وعمى ضوء ذلك تؤكد كريمان بدير انو من الضروري إكساب      

حل أطفال الروضة المواطنة، وذلك ألن ىذه المرحمة ىي أىم المرا
عمى  النشءلغرس القيم والسمات المرغوب فييا، التي تساعد 
 [.1التكيف في ظل التغيرات المتالحقة في إيقاع الحياة ]
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تنمية قيم المواطنة إلى أن  [2وكما أشار شحاتو سميمان ]      
يأخذ أىمية خاصة لدى األطفال الصغار، وذلك أمر ضروري، و 

يا الوطن لدى كثير من الن البذور األولى في االىتمام بقضا
القيادات الوطنية بدأت عندما كانوا أطفاال صغارا، حيث كانوا أكثر 

 .وعيا واىتماما بكل ما يدور حوليم في المجتمع
سالمة وعبد المطيف عبد  وقد أوصت دراسة عبد الناصر     
بالبرامج التربوية اليادفة المقدمة لطفل  االىتمامبضرورة [ 3]القادر

عدادىا في ضوء مفيوم المواطنة الصالحة من اجل  الروضة وا 
غرس قيم االنتماء والوالء لديو، ودلت نتائج دراسة عبير صديق 

[ إلى إن التربية العربية ال تيتم االىتمام الكافي بغرس 4امين ]
ميو يجب إعادة االنتماء والمواطنة الصالحة لدى المتعممين، وع

[ إلى 5النظر في ىذه التربية، كما أشارت نتائج دراسة فرج عمر ]
إن قيم المواطنة تتطمب مجتمعا مدرسيا يتسم بالديمقراطية، يؤمن 

     .جميع أفراده بالحرية والمساواة وذلك يمكنيا القيام بالدور المنشود
ى بث لذا يجب أن تيدف إليو التربية في رياض األطفال إل      

مجموعة من المفاىيم والمبادئ والقيم إلى نفس الطفل، بحيث تعمم 
عن طريقيا أنماط السموك المناسب، وتشكل اتجاىاتو نحو جيمو 
ونحو الجيل التالي، وذلك تمييدا لدمجو في أحداث وقضايا 

واالجتماعية واالقتصادية، األمر الذي يجعمو  المجتمع، السياسية 
 [. 6مواطنا صالحا ]

 ذا ييتم البحث الحالي بدراسة تحميمية لمنيج رياض األطفاللي
)منيج التعمم الذاتي( بالمممكة العربية السعودية في ضوء قيم 
المواطنة وذلك لتحديد مدى مراعاة ىذا المنيج لقيم المواطنة 

 .المناسبة لطفل الروضة
 مشكمة الدراسة .2

إن التعميم في الدول العربية بصفة عامة ال يدفع المتعممين      
بداء  لممشاركة في أحداث وقضايا المجتمع أو التحرر والتعبير وا 

نما ىناك طاعة عمياء وعجز عن اإلبداع والمبادأة  الرؤى والنقد،  وا 
وااليجابية، األمر الذي ترتب عميو اكتسابيم لعديد من القيم السمبية 

، الالمباالة والنمطية، وىذا يتنافى مع الخطط ةاالتكاليمثل: 
الطموحة التي تيدف إلى الرقى والتقدم، وكما أشارت دراسة عائشة 

[ إلى أن ىناك حالة من الضعف في وعى الطفل 7إسماعيل ]
بمجريات األمور الحياتية المختمفة من حولو، وخاصة في النواحي 

عميم الموجو لمطفل السياسية، وقد يرجع ذلك إلى عدم اىتمام الت
بإمداده بما يؤىمو ويعده لمحياة، مثل قيم المواطنة الصالحة وخاصة 
ما يتعمق بالنواحي السياسية مثل: العدل والمساواة، والديمقراطية، 

 .والشورى
لمنيوض بالعالم العربي البد وان   استراتيجيةلذلك فإن أي       

ا، وىذا ما أخذت بو تجعل من االىتمام بالطفولة محورا أساسيا فيي
كثير من المجتمعات المتقدمة، ألنيا ترى أن الثروات البشرية من 

ثمن ما في األمم من ثروات، وىذه الثروات أساسيا وقاعدتيا أ
األطفال، ألنيا ىم الذين سيتحممون عبء المستقبل القريب، وىم 
رجاؤىا ومصدر قوتيا، وبذلك أصبح االىتمام بمرحمة رياض 

وكما أشارت البحوث  .[8] ا رئيسيا تسعى إليواألطفال ىدف
[ إلى وجود كثير من المشكالت 9110] والدراسات مثل دراسة:

واألفعال غير المقبولة التي يتبعيا بعض األطفال في حياتيم 
اليومية، التي ال تتفق والقيم العربية األصيمة، مما يدل عمى ضعف 

عي السياسي والبيئي انتمائيم ووالئيم، والقصور في المفاىيم والو 
والديني واالجتماعي لدييم، وىذا يمثل تيديدا كبيرا لكيان المجتمع 
 وخطورة عمى حياة ىؤالء األطفال فيما بعد، وىذه السموكيات

مفاىيم قد اكتسبيا ىؤالء األطفال من مصادر متعددة من أىميا: وال
في  التقميد سواء ألقرانيم أو لمكبار من حوليم، ليذا يجب اإلسراع

   .معالجة ىذه المشكمة
لذا أوصت البحوث التربوية والمؤتمرات العممية التي تناولت      

برامج األطفال بضرورة إعادة النظر في برامج رياض األطفال 
وخاصة في ضوء التحديات العالمية التي يواجييا مجتمعنا في 
 لكافة المجاالت الحياتية، األمر الذي يتطمب إمداد ىؤالء األطفا

خاصة القيم الصالحة التي تزيد من بكل ما يؤىميم لمخروج لمحياة، و 
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ارتباطيم بوطنيم وتنمى لدييم االعتزاز والفخر والتمسك بكل ما ىو 
 [. 66165164163، 3913صالح ومفيد ليذا الوطن ]

لمواطنة لما والدول العربية اليوم في حاجة ماسة لمتمسك بقيم ا     
تتعرض ليا من ظروف، لذا أصبحت تدور بيا من أحداث و 

تي البد من التركيز عمييا في وال المواطنة من الحاجات الممحة
 المناىج والبرامج التعميمية عمى مستوى الوطن العربي.

ليذا ييتم البحث الحالي بدراسة تحميمية لمنيج رياض األطفال 
بالمممكة العربية السعودية )منيج التعمم الذاتي( والذي يتضمن 

تراوح موعة من الوحدات التعميمية والموجو لطفل الروضة الذي يمج
مدى مراعاتو لقيم المواطنة، باإلضافة سنوات و  6-3عمره ما بين 

إلى دراسة مدى مراعاة األنشطة المقدمة في الروضة سواء 
الالمنيجية التي يمارسيا الطفل داخل  األنشطة المنيجية أو

 .الروضة وذلك من وجية نظر المعممات
 أ. أسئمة الدراسة

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:     
 ما قيم المواطنة التي ينبغي أن يكتسبيا طفل الروضة؟. 1
ما مدى توافر قيم المواطنة في برامج رياض األطفال . 2

  ؟السعودية
ما مدى مراعاة أنشطة رياض األطفال لقيم المواطنة من وجية . 3

 المعممات؟نظر 
 همية الدراسة ومبرراتهاب. أ

[ إلى 9110دراسات مثل دراسة كل من ]وال أشارت البحوث      
وجود كثير من المشكالت واألفعال غير المقبولة التي يتبعيا بعض 
األطفال في حياتيم اليومية، التي ال تتفق والقيم العربية األصيمة، 

والقصور في المفاىيم مما يدل عمى ضعف انتمائيم ووالئيم، 
ديني واالجتماعي لدييم، وىذا يمثل وال والوعي السياسي والبيئي

تيديدا كبيرا لكيان المجتمع وخطورة عمى حياة ىؤالء األطفال فيما 
بعد، وىذه السموكيات والمفاىيم قد اكتسبيا ىؤالء األطفال من 
 مصادر متعددة من أىميا: التقميد سواء ألقرانيم أو لمكبار من

لذا أوصت  حوليم، ليذا يجب اإلسراع في معالجة ىذه المشكمة،
والمؤتمرات  [ 11البحوث التربوية كما في بحث كريمان بدير ]

العممية التي تناولت برامج األطفال بضرورة إعادة النظر في برامج 
رياض األطفال وخاصة في ضوء التحديات العالمية التي يواجييا 

الحياتية، األمر الذي يتطمب إمداد  مجتمعنا في كافة المجاالت
ىؤالء األطفال بكل ما يؤىميم لمخروج لمحياة، وخاصة القيم 
الصالحة التي تزيد من ارتباطيم بوطنيم وتنمى لدييم االعتزاز 
والفخر والتمسك بكل ما ىو صالح ومفيد ليذا الوطن، ويتوقع أن 

اسبة لطفل يسيم البحث الحالي في تقديم قائمة بقيم المواطنة المن
الروضة، وقائمة ببعض مؤشرات تمك القيم في صورة أىداف 
سموكية يمكن أن تستفيد بيا معممات رياض األطفال وكل من 
يتعامل مع طفل الروضة، وتحديد مدى مراعاة برامج رياض 
األطفال بالمممكة العربية السعودية لقيم المواطنة، وتحديد مدى 

المواطنة من وجية نظر مراعاة أنشطة رياض األطفال لقيم 
 المعممات.

 محددات الدراسةج. 
 يمتزم البحث الحالي بالحدود التالية:     

 الحدود الموضوعية -1
ييتم البحث بدراسة قيم المواطنة في منيج رياض األطفال      

 والذي يتكون من ثالث أقسام: بالمممكة العربية السعودية.
 .لرياض األطفال دليل المعممة لمنيج التعمم الذاتيأ. 

 .الوحدات التعميمية المفصمةب. 
 .الوحدات التعميمية الموجزةج.  
 الحدود الجغرافية -2
تم تطبيق الدراسة الميدانية في رياض األطفال الحكومية       

 .واألىمية بمنطقة الباحة بالمممكة العربية السعودية
 الحدود الزمنية -3

اسي الثاني لمعام الدراسي تم تطبيق البحث في الفصل الدر      
 .م2011/2012ه الموافق 1432/1433
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 الحدود البشرية  -4
( معممة من 30تتكون حدود البحث البشرية من عدد )     

 .معممات رياض األطفال بمنطقة الباحة بالمممكة العربية السعودية
 التعريفات االجرائية د. 

اإلشارة إلى استخدم البحث عدة مصطمحات ومفاىيم يجدر      
 تعريفاتيا اإلجرائية، وىي كما يمي:

 قيم المواطنة:. 1
تعرف إجرائيا في البحث الحالي بأنيا "مجموعة القيم التي      

يكتسبيا طفل الروضة السعودي، التي تجعمو مواطنا صالحا، محبا 
ادئو وقوانينو، وشاعرا لو، ومنتميا لو، ومعتزا بو، وممتزما بمب

شطة في حميا من خالل نوال مى المشاركة الفعالةقادرا عبمشاكمو و 
يمانو بالديمقراطيةحرية فكره و    .تعاون مع غيرهوال تعبيره عن رأيو وا 

 منيج التعمم الذاتي:  .2
منيج التعمم الذاتي لرياض  نوأيقصد بو في البحث الحالي       

 األطفال بالمممكة العربية السعودية، والذي يتكون من ثالث أقسام: 
 .دليل المعممة لمنيج التعمم الذاتي لرياض األطفالأ. 

الوحدات التعميمية المفصمة: وحدة الماء، وحدة الرمل، وحدة ب. 
 .الغذاء، وحدة الحياة في المسكن، وحدة األيدي

الوحدات التعميمية الموجزة: وحدة األصحاب، وحدة صحتي  ج.
 ".وسالمتي، وحدة الممبس، وحدة العائمة، وحدة كتابي

 الدراسات السابقة. اإلطار النظري و 3
 الدراسات السابقة :أوالً 
تعميم  بعنوان Segnatelli , Barbara Levick   [12]دراسة  -

المواطنة: المشاركة االجتماعية بين األجيال ودور منيج التربية 
م(. 1997الوطنية بالمدارس الثانوية في التأثير عمى المراىقين" )

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي، وأداة الدراسة 
عبارة عن استبانة تشتمل عمى أسئمة محددة وغير محددة لقياس 

سياسية والمواقف الديمقراطية والقوة التأثيرية لدى الفاعمية ال
الطالب. وطبقت الدراسة من خالل اختبار َقْبمّي وَبْعدّي عمى 

الطمبة وأولياء أمورىم في مدرسة جمين بورني الثانوية. وبمغت عينة 
 141طالبًا وطالبة، و 141( فردًا، مقسمين إلى )282الدراسة )
 من النتائج أبرزىا: وتوصمت الدراسة لعدد ولي أمر(.

اتضح من خالل االختبار الَقْبمّي أن الطالب يفتقرون  - 1
لممعمومات السياسية، ولدييم ضعف في الفعالية السياسية ومستوى 

 متدن لقوة التأثير.
زادت معرفة الطالب لمعمل السياسي وفيميم لو، وتوفر لدييم  - 2

 لممادة.مستوى أعمى من قوة التأثير بعد اجتيازىم 
اختمفت نظرة الطالب لألمور السياسية بشكل كبير مما يؤكد  - 3

 أىمية المادة وأثرىا عمييم.
تثير الدراسة تساؤالت حول المشاركة السياسية من خالل  - 4

التربية الوطنية، ودور مواقف وتوجيات اآلباء في التأثير عمى 
 .تطور الفعالية وقوة التأثير لدى الشباب

بعنوان: "التعميم المدني في Kubow, Patricia   [13]دراسة -
القرن الحادي والعشرين: أفكار مأخوذة من برامج إعداد الطالب 
لتدريس الدراسات االجتماعية في ثالث دول": انجمترا، كندا، 

 م(.1997الواليات المتحدة األمريكية )
 ىدفت الدراسة إلى تحقيق األىداف التاليـة:     

المعممين الذين يتم إعدادىم لتدريس المواد  معرفة أفكار - 1
االجتماعية في المرحمة الثانوية، ومقارنتيا بأفكار خبراء التخطيط 

 لتحديد نقاط االلتقاء واالختالف في طبيعة المواطنة المتغيرة.
عمل توصيات لمناىج تدريب المعممين وأصول التدريس  - 2

 .لمعب دور أفضل في تدريس المواطنة )الوطنية(
واستخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،       

( فقرة، تركز عمى 106وأداة الدراسة عبارة عن استبانة مكونة من )
النقاط التالية: )االتجاىات العالمية، خصائص المواطنة، 
استراتيجيات وطرق وتجديدات أوصى بيا خبراء التخطيط( لمخمس 

( طالبًا 147كونت عينة الدراسة من )والعشرين سنة القادمة. وت
وطالبة منتسبين لبرامج إعداد معممي الدراسات االجتماعية بعد 
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( طالبًا وطالبة إلجراء 43المرحمة الجامعية، ثم اختار منيم )
مقابالت معيم عبر اإلنترنت أو الياتف أو بشكل مباشر لمعرفة 

 آرائيم حول األسئمة التاليـة:
المواطنة؟ ما ىي األمور التي يحتاج إلييا  كيف تفيم تعميم      

منيج إعداد المعممين لتدريس ىذا النوع من تعميم المواطنة الذي 
وصفتو سابقًا؟ كيف وأين يتم تعميم المواطنة؟ وتوصمت الدراسة 

 لعدد من النتائج أبرزىـا:
يوجد اتفاق بين الطالب وخبراء التخطيط حول الجوانب  - 1

 خالل الخمس والعشرين سنة القادمة، ومنيا:المتعمقة بالمواطنة 
عدم  –تقمص الخصوصية  –أ( أبرز التحديات "الفجوة االقتصادية 

زيادة الفقر في  –التدىور البيئي  –تكافؤ فرص تكنولوجيا اإلعالم 
 الدول النامية".

التعاون مع اآلخرين  –ب( أبرز الخصائص "تقبل التباين الثقافي 
تغيير نمط الحياة والعادات  –المجتمع  تحمل المسؤولية حيال –

 –حل النزاعات بطريقة سممية  –الحفاظ عمى البيئة  –االستيالكية 
 التفكير النقدي المنظم". –احترام حقوق اإلنسان 

غرس  –ج( أبرز االستراتيجيات "غرس البعد العالمي في المنيج 
 التفكير النقدي من خالل طرق التدريس الديمقراطية والتعميم

المشاركة االجتماعية جزء من برنامج إعداد المعممين  –التعاوني 
 تتحمل المدرسة والمؤسسات األخرى مسؤولية التربية الوطنية". –

د( أبرز اإلصالحات "األولوية لتعميم المواطنة في الخطة والتطبيق 
تزويد  –وضوح تعميم المواطنة في برامج إعداد المعممين  –

تي تساعد عمى تنمية فكرىم مثل النقاش حول المعممين بالقضايا ال
 –التدىور البيئي"  –القضايا العالمية "عدم المساواة االجتماعية 

تقميص الفجوة بين النظرية والتطبيق بزيادة االرتباط بين أساتذة 
تزويد المعممين بالمصادر العممية لمتربية  –الجامعات والمعممين 

 ي المرحمة الثانوية".تعميم المواطنة أساسي ف –الوطنية 
تقع مسؤولية التربية الوطنية في الماضي والحاضر عمى معمم  - 2

 الدراسات االجتماعية.

الربط بين القضايا العالمية والوطنية أساسي لزيادة إحساس  - 3
 الطالب بأىمية التربية الوطنية.

يجب أن يدرس تعميم المواطنة من خالل منيج مستقل،  - 4
 د الدراسية.ومضمن في الموا

يصور تعميم المواطنة بأنيا إضافة لممنيج المتراكم بينما  - 5
المعمومات المستقاة من ىذه الدراسة تشير لو بالنقطة األساسية في 

 التعميم وأىم جزء في برنامج تدريب المعممين.
بعنوان: "عمم التربية الوطنية  Wang, Pi-Lang [14]دراسة  -

فراد الذين تتراوح أعمارىم بين السنة والمبادئ األخالقية وسط األ
الثالثة عشرة والخامسة عشرة: دراسة في جميورية الصين حول 

م(. ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى 1996المراىقين" )
دراك طالب المدارس المتوسطة لممنيج المدرسي  استيعاب وا 
 الرسمي وغير الرسمي لمتربية الوطنية والمبادئ األخالقية وتأثيره
عمى مواقفيم وتوجياتيم الوطنية، وأيضًا لمعرفة محتوى القيم 
المتوفرة في الكتب الدراسية الخاصة بمادة التربية الوطنية والمبادئ 

 األخالقية.
استخدم الباحث في الدراسة أسموب تحميل المحتوى لمعرفة     

القيم المتوفرة في كتب التربية الوطنية والمبادئ األخالقية، وايضًا 
ستخدم المنيج الوصفي التحميمي، وأداة الدراسة عبارة عن استبانة ا

( طالبًا في 756ألخذ آراء الطالب. وتكونت عينة الدراسة من )
 وتوصمت الدراسة لعدد من النتائج أبرزىـا:  ست مدارس متوسطة.

. تؤكد الكتب عمى الصمة الوثيقة بين المبادئ األخالقية التقميدية 1
 والقيم الوطنية.

. تفتقر الفصول الدراسية لمبيئة التربوية الحرة المرتبطة 2
 باإلجراءات الديمقراطية.

. يظير استيعاب الطالب لمفيوم المواطنة الصالحة في القيم 3
 األخالقية التقميدية أكثر من القيم الوطنية.



232013 

072 
 

. يقوم مقرر التربية الوطنية والمبادئ األخالقية بوظيفة ىامة في 4
اإليجابية لمطالب نحو الحكومة، ومعظم الطالب تغذية المواقف 

 يثقون بأن الحكومة تستجيب لرغباتيم.
. ال يبدي الطالب اىتمامًا بالموضوعات الوطنية والسياسية، 5

ومشاركتيم قميمة في األنشطة الوطنية، وال رغبة لدييم لممشاركة في 
 النقاشات الوطنية مع زمالئيم أو معممييم.

ية الوطنية والمبادئ األخالقية دور مؤثر في . ليس لمقرر الترب6
 تعزيز القيم الديمقراطية أو زيادة المشاركة الوطنية لدى الطالب.

وموضوعيا: تربية المواطنة:  [15] دراسة فيد ابراىيم الحبيب -
االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنة، واستيدفت الدراسة 

المواطنة، من خالل الوقوف عمى االتجاىات المعاصرة في تربية 
بعض التجارب العالمية، وتجربة المممكة العربية السعودية في تربية 
المواطنة، التوصل الى تصور مقترح لتربية المواطنة مالئم لمبيئة 
السعودية واعتمدت عمى االستبيانات لجمع البيانات، واستخدمت 

ة ،  وأشارت النتائج إلى إن التربية الوطنية ميمالوصفيالمنيج 
جدًا إلعداد المواطن )الطالب( وفق فمسفة المجتمع التي يقوم 
عمييا، ومجتمعنا في المممكة العربية السعودية مجتمع قائم عمى 

صمى اهلل عميو وسمم  -األصول الثابتة من كتاب اهلل وسنة رسولو 
ويحتاج ذلك المواطن إلى تنويره بالمعرفة والقيم والميارات التي  –

دوره تجاه مجتمعو وعالقة ذلك المجتمع تساعده في أداء 
بالمجتمعات األخرى وتأثيره وتأثره بيا وذلك من خالل االسرة 

تعمل معا من اجل والمدرسة واإلعالم وجميع مؤسسات المجتمع 
 .بناء مواطن صالح

 وموضوعيا: دور األسرة [ 16] دراسة محمد عباس عرابي -
فوس األطفال  وىدفت مدرسة في تنمية الوطنية والمواطنة في نوال

الدراسة إلى: بيان المقصود بالوطنية والمواطنة وبيان الفرق بينيما   
التعرف عمى دور األسرة في تنمية الوطنية والمواطنة في نفوس 
األطفال،  التعرف عمى دور المدرسة في تنمية الوطنية والمواطنة 
ي في نفوس األطفال وأشارت نتائج الدراسة إلى: ان الوطنية ى

الجانب الفعمي لممواطنة، فالوطنية محصمة لممواطنة، فال وطنية 
صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة  -جيدة، بدون مواطنة جيدة  

المواطنة، فالمواطنة تكتسب بمجرد االنتساب إلى جماعة أو لدولة 
معينة، أما الوطنية تكتسب بالعمل والفعل الصالح من أجل 

سب الفرد الوالء الوطني من خالل مصمحة الجماعة والدولة،  يكت
بيئتو أواًل، ثم من مدرستو، ثم من مجتمعو بأكممو حتى يشعر الفرد 
بأنو جزء من كل،  لألسرة دور كبير في تربية األطفال عمى 

  .الوطنية والمواطنة
وموضوعيا: فاعمية   [17] دراسة انشراح ابراىيم المشرفي -

برنامج التربية عمى المواطنة وحقوق االنسان لدى الطفل اليتيم، 
وىدفت الدراسة إلى تنشئة الطفل اليتيم عمى ممارسة حقوقو 
كمواطن، وقيامو بواجباتو وتحمل مسؤولياتو ومساعدتو عمى 
االنخراط في المجتمع، وتأصيل حب الوطن واالنتماء ؛ وذلك من 

 اآلتية:خالل األىداف 
تنمية وعى المشرفات في دار األيتام ألساليب تعزيز شعور  -

مفة الطفل بانتمائو إلى المجتمع وقيمو؛ باستخدام الطرق المخت
 .لكيفية تمكين الطفل من حقوقو

تنمية بعض قيم المواطنة لدى الطفل اليتيم: الحقوق، الواجبات  -
ن اقتصر البحث والمسؤوليات، القيم العامة، وتكونت عينة البحث م

( 18( بنين، )24( طفاًل وطفمة، منيم )42عمى عينة بمغ عددىا )
سنوات، من األطفال األيتام، وذوي  7-4بنات في سن يتراوح بين 

الظروف الخاصة مجيولي األبوين ممن ال تتوفر ليم الرعاية 
السميمة في األسرة أو المجتمع الطبيعي، وعينة من مشرفات دار 

( مشرفة، واستخدمت 15ون فييا األطفال بمغ عددىا )األيتام المقيم
الدراسة عدة ادوات منيا: مقياس الذكاء لويكسمر، مقياس تقدير 

االختبار التحصيمي في  مفيوم االنتماء لدى طفل ما قبل المدرسة.
 التربية عمى المواطنة وحقوق اإلنسان لدى مشرفات دار األيتام.

ق اإلنسان لدى الطفل اليتيم. برنامج التربية عمى المواطنة وحقو 
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واشارت النتائج إلى انو حقق البرنامج المقترح فاعمية في تربية 
 الطفل اليتيم عمى المواطنة وحقوق اإلنسان. 

 اإلطار النظري .ثانياً 
 المحور األول: قيم المواطنة:

[ بأنيا "معايير اجتماعية ذات صبغة 18يعرفيا جود كارتر ]: القيم
وعامة تتصل من قريب بالمستويات الخمقية التي انفعالية قوية 

تقدميا الجماعة ويكتسبيا الفرد من بيئتو االجتماعية الخارجية، 
ويقيم منيا موازين يبرر بيا أفعالو، ويتخذىا ىاديا ومرشدا، وتنتشر 

 .ىذه القيم في حياة األفراد فتحدد لكل منيم أصحابو وأعداءه
[  بأنيا 19] ياب الرواجفةويعرفيا كل من حسن الناجي ود     

"مجموعة األحكام التفصيمية التي يكتسبيا الفرد من خالل تفاعمو 
مع البيئة التعميمية، وىي ثابتة نسبيا ومستمرة وتحكم سموكياتو 

 واىتماماتو واتجاىاتو. 
مثل عميا تمثل   :[  بأنيا20الخوالدة ]و  سعدأويعرفيا كل من       

محطات مرجعية لضبط أخالقيات اإلنسان، وتوجيو سموكيات في 
 .الحياة مما يتوافق مع ىذه األخالقيات وااللتزام بيا

[  فيعرفانيا بأنيا "مقياس 21أما يعقوب الشراح، محمد سميمان ] 
نو أيدفو في سموكنا، وينظر إليو عمى أو مستوى أو معيار نست
 ".عنومرغوب فيو أو مرغوب 

ومما سبق يتضح إن ىناك تباينا بين اآلراء في تحديد مفيوم       
القيم، حيث ينظر كل متخصص ليا من زاوية محددة خاصة، 
ترجع لألنساق الفمسفية المختمفة التي يستند إلييا، األمر الذي 
ساعد عمى ظيور أكثر من تعريف لمقيمة، تراوحت بين اعتبارىا 

شاط، أو سموك، أو نياية سموك، أو مشاعر، أو اتجاىات، أو ن
 .تفضيل، أو تقييم

مجموعة  :عرف القيم في البحث الحالي بأنياوعمى ضوء ذلك ن 
من األحكام المعيارية المتصمة بمضامين واقعية يكتسبيا الطفل 

خبرات التعميمية المختمفة وال تفاعمو مع المواقفو و خالل انفعال

ة نسبيا ومستمرة وتحكم داخل نطاق األسرة وخارجيا، وىي ثابت
 سموكياتو واىتماماتو واتجاىاتو " 
[ بأنيا" العضوية التي يتمتع بيا 22المواطنة: تعرفيا آمنة حجازي ]

األفراد في المجتمع وتتضمن القبول والتسميم بتبادل االىتمامات مع 
جميع األفراد واإلحساس المشترك من اجل رفاىية المجتمع والقدرة 

 د من تطوره واستمراره " عمى العطاء لمزي
طن التي [  بأنيا "صفة الموا23ويعرفيا عبدالغني عبود ]     

تتميز المواطنة بنوع من الوالء لمبالد تحددت حقوقو وواجباتو، و 
ووحدتيا في أوقات السمم والحرب والتعاون مع المواطنين اآلخرين 

 في تحقيق األىداف القومية " 
بأنيا" صفة الفرد الذي  [24] د المعيقلويعرفيا عبد اهلل بن سعو     

يمتزم بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الحقوق و يتمتع ب
وأىميا واجب الخدمة العسكرية  مجتمع معين في مكان محدد،

وواجب المشاركة المالية في موازنة الدولة، وىي شعور الفرد بحبو 
واستعداده لمتضحية من و، لمجتمعو ووطنو، واعتزازه باالنتماء الي

جراءات وأعمال اجمو، و  قبالو طواعية عمى المشاركة في أنشطة وا  ا 
 " .تستيدف المصمحة العامة

حب الفرد   ومما سبق يمكننا تعريف المواطنة إجرائيا بأنيا     
لوطنو وانتمائو لو، والتزامو بمبادئو وقيمو وقوانينو والتفاني في 

. ام االيجابي مع غيره في حمياخدمتو والشعور بمشاكمو واإلسي
: وعميو يمكننا تعريف قيم المواطنة إجرائيا في البحث الحالي بأنيا

مجموعة القيم التي يكتسبيا الطفل، والتي سوف تجعل منو مواطنا 
صالحا، محبا لوطنو، ومنتميا لو، ومعتزا بو، وممتزما بمبادئو 

فعالة النشطة في قوانينو، وشاعرا بمشاكمو وقادرا عمى المشاركة الو 
يمانو بالديمقراطية  حميا من خالل حرية فكره وتعبيره عن رأيو وا 

 ".تعاونو مع غيره شورى وال
 أىمية قيم المواطنة ألطفال الروضة

إن الغاية الرئيسية من التعميم حسب االصطالح الشائع ىي      
إعداد األجيال المتعاقبة من أبناء المجتمع لالضطالع بمسئولياتيم 
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حد األسباب أى الحد الذي معو يمكن القول: إن مواطنين، إلك
الميمة التي تقف وراء بناء نظام لمتعميم العام فضال عن االىتمام 

ىو الحاجة الماسة إلى بناء وتنمية  -في كافة المجتمعات –بو 
جل ذلك أن واحد، ومن آالمواطنة المستنيرة والواعية والمسئولة في 

عمى تطبيق مبدأ إلزامية التعميم، والعمل عمى كان االلتزام والحرص 
  .مد سنوات اإللزام كمما كان ذلك مستطاعاً 

ذا كانت التربية من اجل المواطنة تتضمن بطبيعة الحال       وا 
دراسة لمحتوى معرفي في حقوق المواطنة وواجباتيا، إال أنيا 

[. حيث ال تتوقف عمى 25تتعدى ذلك وتتجاوزه إلى حد بعيد ]
تعمم الحقائق األساسية المتعمقة بمؤسسات الدولة وديناميات  مجرد

نما تتضمن كذلك اكتساب المتعمم  الحياة السياسية فييا فحسب، وا 
لقاعدة عريضة من الميارات والميول واالتجاىات والقيم التي ترتبط 

وثيقا بممارسة الفرد ألدوار المواطنة، وىذا التعمم يتأثر  ارتباطاً 
أتى في مقدمتيا ما يتمقاه الطفل من برامج تربوية بعوامل كثيرة ت

وىذا يشير إلى أىمية القيم كمطمب أساسي لتحقيق المواطنة 
  .[ 26] الصالحة

لقيم التي تخمق لدى الفرد فمن أىم ما تتطمبو المواطنة ىي ا     
يجابي نحو الوطن وتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء إاتجاه 

 ز بسبب الدين او العقيدة ونبذ العنفالمجتمع الواحد دون تميي
تطرف بين فئات المجتمع وتحقيق المساواة والعدالة بين األفراد وال

 والمشاركة السياسية لمجميع دون تفرقة بينيم.   
أىمية ىذه القيم في أنيا تعرف الفرد  [27ويوضح كريك ]     

سي، بوطنو وتراثو الثقافي والديني واالجتماعي واالقتصادي والسيا
ومن ثم الشعور واإلحساس االيجابي نحو الوطن، وتنتيي تمك 

جل أالمعرفة وذلك بسموك وأداء إيجابي عمى كافة المستويات من 
ما من شانو إن يحقق رفعة عمل عمى وال تحقيق التالحم االجتماعي

   .تقدموالوطن و 
نيضة في دول العالم مثل اليابان، وال وباستقراء تجارب التنمية     

والصين، وألمانيا، وأمريكا، وانجمترا. نمحظ أنيا تنبع من عمل 

د المواطن الصالح المتمسك داخمي، يرتكز عمى الوعي بأىمية إعدا
تقاليد مجتمعو، ويبدأ ىذا اإلعداد منذ الصغر، بداية بقيم وعادات و 

خالل البرامج من دخول الطفل أول مؤسسة تعميمية مقصودة، من 
الدراسية واألنشطة التربوية اليادفة، وتدريب المعممين، وكل ما من 

ومما يؤكد ضرورة  .[28نو إن يسيم في تحقيق ىذا اليدف]أش
عداد أفراد المجتمع منذ مراحل عمرىم المبكرة  االىتمام بالمواطنة وا 
كسابيم القيم التي تؤىميم لذلك ما أوصت بيا دراسة  في ضوئيا، وا 

بضرورة االىتمام بتنمية القيم  [29حمد طعيمة  ]أي رشد
واالتجاىات االيجابية الالزمة إلعداد اإلنسان الصالح مثل: قيم 
 الديمقراطية وذلك لمواجية تحديات العولمة، كما أشارت دراسة

إلى ضرورة االىتمام بالبرامج التميفزيونية التي تزيد من  [30]ريباك 
كسابيم القيم التربوية  درجة انتماء األطفال وارتباطيم بمجتمعيم، وا 

إن المواطنة ىي  [31الصالحة، وأوضحت دراسة نيكسون كينون ]
الدرع الواقي لحماية المجتمع من العنف والتطرف وصير أفراد 

ا يجب إعداد المناىج الدراسية في المجتمع في بوتقة واحدة، لذ
ألطفال صغار السن، وأشارت دراسة ضوئيا وخاصة التي تقدم ل

ن يضطمع بوظائفو إنما أ ى[ إلى إن قدرة المجتمع عم32نسمين ]أ
يعتمد عمى امتالك أفراده لمقومات المواطنة الصالحة، التي من 

 .أىميا القيم التربوية
 ال الروضة:أىداف تنمية قيم المواطنة لدى أطف

إن وضع وتحديد أىداف لتربية المواطنة الصالحة بصفة      
رض أعامة في دولة من الدول يساعد عمى تنفيذ ىذه التربية عمى 

ن وضوح األىداف المرجوة يمنع الشطط والتخبط الواقع، وذلك أل
لوسائل المطموبة لتنفيذىا، وتنفيذ االعشوائي، ويوضح اإلمكانيات و 

عمى ىذا النحو يؤدى إلى تحقيق االستقرار بوجو  تربية المواطنة
عام في ىذه الدولة. ويتوقع من طالب المستقبل السعودي بعد أن 
يمر بمراحل التعميم العام أن يكون مواطنا سعوديا مسمما عربيا 
صالحا قادرا عمى اإلسيام في صنع مستقبل أمتو بما يمكنو من 

م وتطورات العصر ميارات التعامل الحضاري مع معطيات العمو 
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مسترشدا في ذلك بالمنيج اإلسالمي األصيل ليتمكن من التعامل 
الفعال مع عالمو المعاصر وترجمة ىذه الغاية تتحدد في األىداف 

 التالية: 
 .غرس اإليمان باهلل ورسمو والقيم الروحية واإلنسانية -

 العربيةنتماء الالزم لألمة اإلسالمية واال غرس االعتزاز باإلسالم -
 .وطنوال

 مشاركة االجتماعيةوال تدريب الفرد عمى واجبات المواطنة  -
 .سياسيةوال
غرس قيم التعامل مع اآلخر أيا كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو  -

 .جمادا
   .[33] إعداد إنسان قادر عمى صنع المستقبل -

 دور الروضة في تنمية قيم المواطنة:
الروضة مؤسسة اجتماعية تربوية أنشاىا المجتمع، لتحقيق      

تثقيف األبناء منذ صغرىم، غايات اجتماعية، وظيفتيا تربية و 
عدادىم لممواطنة الصالحة،  وتطبيعيم بأخالقيات المجتمع وقيمو، وا 
يديولوجيا، غايتيا استثمار العقول وتوجيييا نحو ثقافة  مذىبيا، وا 

عن الحياد الوطني أو السياسي  وقضايا الوطن، لذا فالحديث
لمروضة حديث زائف، وذلك الن الخمل في منظومتيا لبناء األجيال 

  .يحدث خمال في بنية المجتمع مستقبال
ومما يؤكد ىذا الدور التربوي لمروضة، ما يشير إليو ت.      

لى إن الروضة ىي أول المؤسسات التي يحتك بيا إ[ 34ريشي ]
 األسرة، ومن ىنا فيي تؤثر في أفكاره اتجاىاتوالطفل خارج نطاق 

نحو الوطن بوجو خاص. فمن نحو الحياة الكريمة بوجو عام، و 
خالل مكوناتيا وخاصة البرامج الدراسية يمكنيا إن تمعب دورا كبيرا 

مزودين بالقيم وال في األطفال الصالحين لممجتمع، المحبين لوطنيم
  .الصالحة

[ إن اإلعداد الجيد 35] و إيفال عيسىوىذا يتفق مع ما تشير إلي
لممناىج وبرامج الروضة وخاصة اإلعداد الذي يراعى متطمبات 
واحتياجات المجتمع، التي تقدم في صورة مبسطة تتناول بعض 

موضوعات الوطنية، من شانو اإلسيام بفاعمية في غرس وال القضايا
يو بذور المواطنة الصالحة لدى ىؤالء األطفال، مما يترتب عم

 إعداد جيل صالح قادر عمى النيوض بمجتمعو. 
ويمكن تناول دور الروضة في تنمية قيم المواطنة لدى       

 األطفال من خالل ما يمي: 
 طبيعة نظام الروضة: -1

دارة ديمقراطية ايجابية في الروضة إن وجود نظام ديمقراطي و  ا 
حيال  قائمة عمى فكر المشاركة، يساعد عمى توكيد مشاعر ايجابية

المشاركة، ويزيد من إحساس األطفال بالمسئولية، ومن ثم 
عمل بروح الفريق، وخاصة إذا ما أتيحت ليم وال استعدادىم لمتعاون

الفرصة بشكل أو بأخر إن يكون ليم رأى في اتخاذ بعض القرارات 
 ثقةوال حترامواال التي ترتبط بيم، كما إن تمتع الروضة بالصداقة

شكالت يساعد عمى نمو إحساس األطفال قدرة عمى حل الموال
 [. 36بالثقة في رموز السمطة ]

 طبيعة العالقات السائدة داخل الروضة:  -2
طفال واأل معممات أو بين المعمماتوال إن العالقة بين المديرة      

تنمية قيم المواطنة لدى األطفال، وذلك غرس و ليا دور كبير في 
عمى أداء عممين، وتقوم بدور تشجع المعممات ن المديرة التي أل

تتعاون معين في تحقيق أىداف الروضة في جو المرشد لين، و 
حترام يؤدى إلى إقبال واال مساواةوال ديمقراطيةالو  من الحب

 .المعممات عمى العمل مع األطفال في تحقيق رسالة الروضة
إن المعمم الذي ال  [37ويؤكد ذلك ما أشار إليو كومبا ويمى ]     
قيما وطنية راسخة ومتمثمة في سموكو وتصرفاتو يؤثر  يمتمك

بالضرورة عمى األطفال ويؤدى إلى تأخر ميالد جديد لثقافة وطنية، 
[ إن المعمم ىو 38كما توضح دراسة عبد المجيد عبد المجيد ]

مواطنين الصالحين األسوياء، وال زعماءوال الصانع الحقيقي لمقادة
[ إلى إن المعمم يمعب دورا 39]كما أشارت دراسة سموى عبد اهلل 

أساسيا في تعميق االنتماء الوطني لدى المتعممين وخمق المواطنة 
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الصالحة لدييم، وذلك ألنو يمثل النموذج الذي يقتدي بو 
  .المتعممون

 البرنامج اليومي في الروضة:  -3
تستطيع الروضة من خالل إعدادىا لمبرنامج اليومي         

 ور كبير في تنشئتيم عمى المواطنة الصالحة لألطفال إن تقوم بد
مدادىم بالقيم التي تؤىميم لذلك، فالبرامج الدرا سية التي تتجنب وا 

قضايا الوطن لم تعد برامج فعالة، فالبد من التدخل السياسي و 
حداث واأل إعادة النظر إلييا وذلك بتضمينيا القضايا الوطنية

 نتماءواال ع مثل: الديمقراطيةقيم التي يحتاج إلييا المجتموال الجارية
وىذا يتفق مع ما أشار إليو محمود السيد  ،[40مساواة ]وال عدلوال
[ إن المناىج التربوية ىي العامل األساسي والمكون الرئيسي 41]

لممواطنة الصالحة، لذا يجب تالفى القصور الموجود في المناىج 
عداد المواطن  الحالية وذلك بتضمينيا موضوعات تيتم بالمواطنة وا 

 .الصالح
 مصادر اشتقاق قيم المواطنة: 

تتباين النظرة حول طبيعة القيم بقدر التباين في اآلراء حول      
اك من يرى إن ىناك سمطة المصادر التي تشتق منيا القيم، فين

ىية( أو المجتمع، ىي التي تفرض القيم عمى اإلنسان، عميا )إال
وىناك من يرى إن اإلنسان ىو مصدر القيم، وىناك من يجمع بين 

تشتق من مصادر عديدة مثل طبيعة  الرأيين عمى اعتبار إن القيم
المجتمع وأىدافو ومعتقداتو، كما إن األديان احد المصادر الميمة 

  .[42] قيم الخمقية بشكل خاصوال لمقيم بشكل عام
 وبذلك يمكن تحديد مصادر اشتقاق قيم المواطنة في:  
-العالم المحيط  –التفاعل االجتماعي   -التراث الثقافي  –الدين  

 .لقيم جديدةالحاجة 
 تأصيل قيم المواطنة: 

إن المواطنة تحمل في طياتيا جممة من القيم المعيارية      
 الصالحة، تمثل حق اإلنسان في الحياة اآلمنة الكريمة وفق العدالة

مساواة في الحقوق االجتماعية لكل فرد في المجتمع، بصرف وال

النظر عن جنسو أو دينو أو مذىبو، وكذا حقو في التعبير عن رأيو 
مع غيره في  متحمال مسئولية تصرفاتو، ومعتزا بقوميتو، ومتعاوناً 

لذا  .الحفاظ عمى وطنو، وساعيا بجد واجتياد لنيضتو ورفعتو
 يعرض البحث الحالي قيم المواطنة قيد البحث بشيء من التفصيل: 

 حب الوطنعتبر قيمة االنتماء الوطني و ي: تاالنتماء الوطن. 1
وفاء بحقوقو من القيم األساسية التي يجب إن يكتسبيا وال والء لووال

كل فرد في الوطن، وذلك ألنيا من مؤشرات المواطنة الصالحة، 
 حيث يرى ضرورة االنتماء لموطن اإلسالميوقد أكد عمييا الدين 

مة اإلسالمية عموما فقال تعالى " ربنا واجعمنا مسممين لك ومن واأل
 ذريتنا امة مسممة وأرنا مناسكنا وتب عمينا انك أنت التواب الرحيم "  

عمل من ال وى دفاع عنوال نتماء ىو حب الفرد لموطنواال     
اجل رفعتو وتقدمو وىذا يتطمب توجيو سموك الفرد لمقيام بكافة 

 خالقيةواأل عتزاز بو وفق القيم السياسيةواال وطنواجباتو تجاه ال
 .[43] جتماعيةواال
 ومن أىم مكونات ىذه القيمة التركيز عمى نقاط الفخر والعزة      
 قوة في التاريخ القومي، والتركيز عمى األبطال القوميين والقادةوال
 .زعماء الذين أسيموا في صنع أحداثو وفي الدفاع عن وطنيموال

يجب االىتمام ومما سبق يتضح أىمية قيمة االنتماء الوطني لذا 
خاصة إن ىذه القيمة ال يولدون مزودون بيا، بإكسابيا لألطفال و 

روضة باعتبارىا أول وال إنما يكتسبونيا من البيئة المحيطة بيم،
مؤسسة تربوية مقصودة يقع عمييا عبء مزدوج لغرس قيمة 

 لذلك يجب مراعاة ما يمي:  االنتماء الوطني لدى األطفال،
إن تكون المعممة قدوة صالحة لألطفال في االنتماء بكل صوره  -

 .وجوانبو
معاممتيم و  ىتمام بيمواال إن تحسن المعممة رعاية األطفال -

طمأنينة، فيذا يغرس فييم وال منواأل معاممة حسنة، تشعرىم بالحب
 .قيمة االنتماء لمروضة ثم المجتمع بعد ذلك

االنتماء الديني: الدين ىو نسق من االتجاىات والممارسات . 2
والطقوس والشعائر والعقائد التي بواسطتيا يضع األفراد أو 
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الجماعات أنفسيم في عالقة مع اهلل أو مع عالم ما فوق الطبيعة، 
وغالبا مع كالىما، ويستمد الشخص المتدين عن طريق ىذه 

الحكم عمى ما يحدث في العالقة مجموعة من القيم يستخدميا في 
 .العالم الطبيعي

يرشد إلى الحق في  إالىي[ انو وضع 44] ويعرفو يوسف اسعد
 .معامالتوال االعتقادات والى الخير في السموك
، وىذه الشريعة توافق ما اإلسالميولقد اختتم اهلل األديان بالدين 

التطور العقمي لإلنسان وتصمح لكل إنسان ومكان، وأنيا  اقتضاه
ىي الشريعة المقبولة عند اهلل عز وجل وال يقبل غيرىا، قال 
تعالى)ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فمن يقبل منو وىو في اآلخرة من 

، وقد جمع الخالق عز وجل في 84الخاسرين( سورة ال عمران/ 
سالم في قولو تعالى )قل إني كتابو العزيز بين لفظي الدين واإل

أمرت ألن أكون أول و  (11أمرت أن اعبد اهلل مخمصا لو الدين )
 .11،12المسممين( سورة الزمر /

جعمو و  فاإلسالم ىو النظام اإلليي الذي ختم اهلل بو الشرائع       
اهلل نظاما كامال شامال لجميع نواحي الحياة، وارتضاء لتنظيم 

حاكم وال خالئق، وبالدنيا واآلخرة،وال بالكونعالقة البشر بخالقيم و 
والمحكوم، ولتنظيم كل االرتباطات التي يحتاج إلييا الناس، تنظيما 
خالص العبودية لو، وعمينا األخذ  مبنيا عمى الخضوع هلل وحده وا 

وتتأكد ىذه   [.45بكل ما جاء بو الرسول صمى اهلل عميو وسمم ]
لتي تتمشى مع ديننا الحنيف، القيمة من خالل ممارسة السموكيات ا

  .وبأخذ سنة الرسول صمى اهلل عميو وسمم  نيجا في حياتنا
النظام: تعتبر قيمة النظام قيمة أساسية يحتاج إلييا المجتمع . 3

 .في جميع شئونو، حيث تعد مطمبا أساسيا لتحقيق التنمية الشاممة
 لمبناءمجتمع معا، فيو الزم وال فالنظام من ركائز نجاح الفرد

ستمرارية، كما أن عدم غرس ىذه القيمة منذ مرحمة الطفولة واال
 سمبيةوال المبكرة يؤدى إلى اكتساب األطفال لعادات االتكالية

تقدم في وال ىمال، وىذه كميا أشياء تعد من أىم عوائق التنميةواإل
 المجتمع.

وتتأكد ىذه القيمة في نفس الطفل عندما يتعود عمى فعل      
معينة في أوقات محددة، وأن يعتاد عمى ترتيبات معينة في أشياء 

 أوقات محددة، وأن يعتاد عمى ترتيبات معينة في مواقف معينة،
يدوء النفسي وتأدية وال بذلك يدرك ىذه القيمة في الشعور بالراحةو 

طمئنان، ومما يساعد في غرس قيمة واال عممو في جو من األمن
 معممة في الروضة في ترتيب القاعةالنظام في نفس الطفل التزام ال

عطاء وال مالبس،وال كتب،وال دوات،واأل نظام في ممارسة األنشطة وا 
 [..46التعميمات لألطفال ]

ذلك الن و  التعاون: تتطمب المواطنة الصالحة أفرادا متعاونين،. 4
ود بين الناس، كما انو وال عطفوال التعاون يعمل عمى نشر الحب

تضامن، وىذا يعد أساس نيضة المجتمع وال يحقق بينيم الوحدة
[، وىذا ما حث عميو 54وصموده أمام أي غزو أو تحد خارجي ]

تقوى وال وال الخالق عز وجل في قولو تعالى )وتعاونوا عمى البر
عدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب( " سورة وال تعاونوا عمى اإلثم

  2المائدة /
ن اجل مصالح الغير وتمبية طمب فالتعاون يؤدى إلى التفاني م

يتطمب التعاون لغرسو في نفس و  العون لمن يحتاج إلى المساعدة،
قير، وغرس الدافع وال الطفل إلى البعد عن أسموب السخرية
 جابةواإل ستفسارواال تعمموال لممشاركة الذاتية، مع منح حرية التفكير

 دتأييوال غضب،الارفضوا دبار، و واإل قبالواإل تمحيصالو 
  .معارضةوال
وىذا من شأنو تقوية شعور الطفل بالمسئولية في مجموعة       

التعاون وحرصو الشديد عمى القيام باألعمال المكمف بيا مع 
 جودة في العمل،وال تحسين في األداءوال الحرص عمى االجتياد

 .سرعة في إنجازهوال
وتستطيع الروضة أن تنمى لدى الطفل أىمية التعاون مع      

مشاركة في أعمالو أو أعماليم، وذلك من خالل تدريبو وال اآلخرين،
. .عمى بعض األنشطة البسيطة مثل: تزيين القاعة، مسرحة قصة،

احترام حقوق و  وىذا من شأنو تعويد الطفل عمى عدم األنانية،
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نتماء لممجموعة، وذلك الن غرس قيمة معينة يساعد واال الغير،
ابل إىمال قيمة معينة يعطل غرس عمى غرس قيم أخرى، وفي المق

 .[47] قيم أخرى
قبول و  عفو: التسامح ىو تدريب الفرد عمى فيموال التسامح. 5

ختالف ىو واال تميزوال الفروق الفردية بين الناس، وذلك الن التنوع
رتقاء، واال عمرانوال تدافع في ميادين التقدموال الحافز عمى اإلبداع

 حضاري ىو باب التقميدوال النموذج الفكريبينما االعتقاد بوحدة 
كما و  [،56قدرات ]وال ذبول المواىبو  تشبيو، ومن ثم السكونوال

سماعيل و  قال عز جل )قولوا آمنا باهلل وما انزل إلى إبراىيم وا 
سباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى واأل يعقوبو  واسحق

مسممون( "سورة نحن لو و  النبيون من ربيم ال نفرق بين احد منيم
  .فاآلية ىنا توضح التسامح في أروع صوره، 136البقرة /

نسيان و  مغفرة،وال صفحوال ويتضمن التسامح في ثناياه العفو      
 لألخطاء ميما كانت جسامتيا، ما دام ىناك اعتراف وطل العفو،
وخير دليل عمى ذلك قول النبي )ص( ألىل مكة عند الفتح " 

الطمقاء "، وصنيع يوسف عميو السالم مع إخوتو ومع اذىبوا فانتم 
 قيمة السامية.وال مجتمعو أساس ليذا المبدأ

فالتسامح أساس التفاعل االجتماعي بين األفراد في المجتمع،       
تتميز الشخصية المتسامحة بالقبول، و  إذ يمغى التعصب بينيم،

 كراىيةوال تعاون، ورفض العدوانوال رغبة في العملوال والحب،
تمسك بالشيء دون أساس منطقي أو حقائق ثابتة، كما تميل وال

مرونة وتقبل كل جديد وال الشخصية المتسامحة إلى التطور الفكري
ومفيد، وىذا يعد أساس المواطنة الصالحة التي يحتاج إلييا 

جل )فبما رحمة من اهلل و  المجتمع وخير دليل عمى ىذا قولو عز
ظ القول النفضوا من حولك فاعف عنيم لنت ليم ولو كنت فظا غمي

واستغفر ليم وشاورىم في األمر فإذا عزمت فتوكل عمى اهلل إن اهلل 
 .159 / يحب المتوكمين("سورة ال عمران

وىذه القيمة الصالحة توجب عمى الروضة أن تتخذ كافة       
 الوسائل الممكنة لغرسيا في نفوس األطفال، فتدربيم عمى العطاء

تعصب، وىذا من أىم ما يحتاج إليو وال فض العدوانعفو، ور وال
 عنفوال المجتمع في وقتنا الحالي الذي انتشر فيو التعصب

 .عدوان بأشكالو وصوره المختمفةوال
 المبادأة ىي أن يتحمى المواطن بالشجاعة يجابية:واال المبادأة. 6
جرأة التي تمكنو من أن يشارك عن قناعة ورغبة في القضايا وال

بعبارة أخرى: و  أن يكون لو رؤية في كل ما يجرى حولو،و  العامة،
 أن يمارس المواطن حرية التفكير، وحرية التعبير وحرية الحركة

فعل وىذا ما يتطمبو المجتمع، حيث يحتاج إلى طاقات جميع وال
األفراد، واستغالليا بطريقة ايجابية خالقة، وىذا لن يتحقق إال عن 

بية، الذي يجب أن نغرسو في نفوس أطفال يجاواال طريق اإلقدام
الرياض، وخاصة أن الطفل في مرحمة رياض األطفال يميل 
لالستكشاف وحب االستطالع، والتالي يجب االىتمام بو وتشجيعو 

تشجيعو عمى و  جابة عن أسئمتو واستفساراتو الكثيرةواإل عمى ذلك،
ون، اإلسراع في فعل الخير، ومساعدة من يحتاج إليو لطمب الع

وىذا يتطمب إعطاء الطفل فرصة التعبير عن نفسو، وعدم كبت 
رغباتو، حتى تنمى عنده صفة القيادة التي تعتبر مطمبا أساسيا 

 [. 48لممشاركة في المجتمع ]
رضا: القناعة والرضا من أىم القيم التي يجب أن وال القناعة. 7

أن تغرس في نفس الطفل منذ صغره، واألسرة والروضة يستطيعان 
يعمما الطفل كيف يكون راضيا عن نفسو وحياتو، غير ساخط 

 .وقنوع بما في يده وغير ناظر لما في يد غيره
وعن أىمية الرضا والقناعة يقول اهلل عز وجل )ولسوف يعطيك  

، )قال اهلل ىذا يوم ينفع الصادقين 5ربك فترضى( سورة الضحى/ 
فييا أبدا رضي صدقيم ليم جنات تجرى من تحتيا األنيار خالدين 

 .119 / سورة المائدة اهلل عنيم ورضوا عنو ذلك الفوز العظيم(
)جزاؤىم عند ربيم جنات عدن تجرى من تحتيا األنيار خالدين 

رضوا عنو ذلك لمن خشي ربو( سورة و  فييا أبدا رضي اهلل عنيم
طمأنينة وال يجعمو طامعا وال فالرضا يحقق لمفرد السعادة .8/البينة
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شيوات، كما أن الرضا وال غيره، ال يجرى وراء األطماعلما في يد 
 يخمصو من السخط الذي ىو باب كل ىم وحزن.

ومن ثمرات الرضا انو يفتح باب السالمة فيجعل القمب        
سميما نقيا من الغش والغل والحقد والحسد، فالسخط يالزمو الشك 

قول في كل شيء، أما الرضا فيالزمو اليقين، وفى ىذا الصدد ي
اإلمام الحسن رضي اهلل عنو )من رضي بما قسم لو وسعو وبارك 

 اهلل فيو، ومن لم يرض لم يسعو ولم يبارك لو فيو(.
مشكالت التي تواجو الفرد، في وال فالحياة مميئة باألحداث      

العمل وفى تعاممو مع اآلخرين، أو التي تنتج بسبب تسارع أحداث 
ومن ىذه المشكالت ما قد يصعب الحياة ومتطمباتيا المتزايدة. 

توافق النفسي وال حميا أو مواجيتيا، األمر الذي يتطمب منو المرونة
 أصيب اإلنسان بالصراعات واإلحباطات وعدم اإلقبال واال والرضا،

عمى الحياة، وقطع العالقات بينو وبين العالم إما باالنطواء والعزلة 
 أو الموت الحقيقي باالنتحار.

 ن عدم الرضا من العوامل المؤثرة في الشخصيةوكما أ      
سموك، فالشخصية غير الراضية شخصية قمقة ال تشعر بالراحة وال

نما  وال تجد لمحياة معنى، وال تستطيع أن تحقق إنجازا أو إبداعا، وا 
شكال، واأل تضطرب وتنعكس في صورة اضطرابات متعددة الصور

 أية التي يتطمبيا وىذا يتنافى مع ما تتطمبو المواطنة الصالح
فالرضا ىو العالج الواقي من األمراض النفسية . مجتمع من أبنائو

التي تنتج بسبب ضغوط الحياة ومثيراتيا المختمفة، التي يترتب 
مشاعر وال عمييا مخاطر اإلصابة بالكثير من االضطرابات النفسية

 فقيمة الرضا توجب بحق االىتمام بغرسيا لدى السمبية تجاه الحياة.
أبناءنا منذ طفولتيم المبكرة، كي يشبوا عمييا، فيرضوا بقضاء اهلل 
تعالى، ويرضوا بحياتيم ووطنيم، فال يجد الحقد مكانة في قموبيم 

حب والسالم، وال نحو إخوانيم أو وطنيم، فينتشر بينيم الخير
فينيض الوطن ويتقدم، وخاصة في وقتنا ىذا الذي تسعى فيو كثير 

لى إبيار أبنائنا بما لدييا من إمكانيات ورفاىية من الدول الغربية إ
 العيش، كي يسخطوا عمى أوطانيم وتزداد لدييم نزعة اعتراض

منازعة وتفضيل المصمحة الشخصية والتخمي وقت األزمات وال
والشدة، وبذلك يمكن ليذه الدول السيطرة والييمنة، ويظل ليا 

بوا ىذه القيمة السيادة والريادة، ويمكن ألطفال الروضة أن يكتس
قدوة الصالحة في وال الصالحة، وخاصة عندما يجدون النموذج

األسرة والروضة، ىذا النموذج الذي يكتسبون من خاللو عبارات 
الشكر والحمد، والتسميم بقضاء اهلل تعالى، وعدم السخط 

 .[49] واالعتراض، والقناعة والتعفف عما في يد الغير
إن زيادة القدرة عمى اإلنتاج  االدخار وترشيد االستيالك:. 8

تتطمب أن يعي جميع أفراد المجتمع أىمية قيمة ترشيد االستيالك، 
ستيالك المتزايد دون وعى وبصيرة يضر واال وذلك الن اإلسراف

باإلنتاج، وقد حذر من ذلك المولى عز وجل في قولو تعالى )كموا 
ال يحب من ثمره إذا أثمر وأتو حقو يوم حصاده، وال تسرفوا انو 

، وقال أيضا عز وجل )إن 141 / سورة األنعام المسرفين(
سورة  المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربو كفورا(

، وقال تعالى )يا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 27اإلسراء/
 .31وكموا واشربوا وال تسرفوا انو ال يحب المسرفين( سورة األعراف/

بحاجة ماسة ليذه القيمة، وخاصة بعد ظيور ونحن اآلن       
أنماط استيالكية استفزازية شممت قطاعات واسعة من الشرائح 
االجتماعية، مما أدى إلى ظيور اتجاىات وقيم مخالفة لممجتمع 
منيا: االتجاه نحو الثراء العاجل بأي طريق تكون، والنصب في 

الكادحين من شراء، واالحتكار والتالعب بأقوات وال عمميات البيع
وىذه الثقافة االستيالكية ىي إحدى إفرازات الدول  .أفراد الشعب

المتقدمة، كي تغزو الدول النامية وخاصة العربية، وذلك ألنيا 
ستؤدى إلى مزيد من التبعية التكنولوجية وتدىور القدرات الوطنية 

خدمات، كما أنيا ستحطم قدرات اإلنسان وتجعمو وال في اإلنتاج
 .غير منتج، ينتظر ما يجود بو عميو غيرهمستيمكا 

من ىنا يتضح أىمية تدريب األطفال عمى المحافظة عمى        
شراب، وتوعيتيم وال ممتمكاتيم، وعدم اإلسراف في تناول الطعام



232013 

022 
 

قناعة وعدم التطمع لنا في أيدي الغير، كي وال بأىمية االدخار،
 .اجنتواإل يشبوا مواطنين صالحين قادرين عمى العطاء

ويقصد بالحرية في أوسع معانييا، اختفاء القيود عمى  الحرية:. 9
النشاط الفردي أو الجماعي، ونعنى الحركة دون قيود وضوابط، 
وتعتبر مرادف لكممة المشاركة، كذلك فان تمتع الفرد بالحرية 

وال توجد حرية مطمقة، بل البد  .يتناسب طرديا مع الطاعة لمقوانين
أي أن كل حرية تستمزم  -الحريات األخرىليا أن تتكامل مع 

حريات أخرى، ليذا البد أن ترتكز عمى معايير اجتماعية وقانونية. 
ومن أىم ىذه المعايير عدم اإلضرار أو إيقاع الظمم عمى 

، وفي اإلسالميفالحرية قيمة أساسية في الدين  .[50]اآلخرين
 وحرية البحثالحياة اإلسالمية، فقد انعم اهلل عمينا بحرية الفكر 

حرية المسئولة في العقيدة، فقد قال تعالى )وقل الحق من ربكم وال
 .29فمن شاء فميؤمن ومن شاء فميكفر( سورة الكيف/

إن الحرية من أىم حقوق اإلنسان، وان طاعة األوامر يجب أن 
يكون مرجعو اإلقناع، وىذا ما يجب االنتباه إليو عند فرض القوانين 

راد، بحيث يقتنع الفرد بيا أوال، كي ال يشعر أو األوامر عمى األف
 أنيا قيود تقيد حركتو وتصرفاتو، كما يجب تعويده عمى حرية الرأي

 تصرف دون اإلضرار بالغير.وال
سيام في واإل وىذا من شانو إعداد أفراد قادرين عمى المشاركة     

تطوير ونيضة المجتمع مع اإلحساس بالقدرة عمى التأثير في 
الحياة بما ىو صالح ومفيد، وىذا يحدث بتعويد األطفال مجريات 

منذ صغرىم عمى حرية الفكر والتعبير واالختيار، إذ تنص المادة 
من حقوق اإلنسان المعمنة في اإلعالن العالمي لحقوق  13

اإلنسان، أن الحرية حق من حقوق كل طفل، حرية التعبير وحرية 
فكار وتمقييا واأل اتالفكر ويشمل ذلك حرية طمب جميع المعموم

ذاعتيا، مع ضرورة احترام ىذه الحرية وتدعيميا، كما ال يجوز  وا 
تعرض تعسفي أو غير قانوني لمطفل في حياتو الخاصة أو  أي

لذا وجب عمينا تدريب الطفل منذ  .أسرتو أو روضتو أو مدرستو
صغره عمى التعبير عن رأيو إزاء ما يعرض عميو من مواقف 

عطائو الحرية في اختيار وموضوعات، واحترا م ميولو واىتماماتو، وا 
قناعو بما يوجو إليو من  ألعابو، واألنشطة التي يميل إلييا، وا 

 .[51] تعميمات أو أوامر
ب لتأليف باو يوضحو ابن كثير قيمة العدل: العدل كما . 10

 من ال نحب، الصديقو  جمع بينيا، فيو يشمل من نحبوال القموب
يعنى إعطاء كل ذي حق حقو، وان يتساوى ىذا و  عدو معا.وال

الجميع أمام القانون بصرف النظر عن مركز الفرد المادي أو 
من زاد واأل االجتماعي، وكمما انتشر العدل أحس الناس بالعدل

خالصيمو  انتمائيم لموطن،  .تفانييم في سبيموو  حبيم لو، وا 
قيم الدولة ويوضح ابن تيمية أىمية قيمة العدل  في قولو: " إن اهلل ي

ن كانت كافرة، وال يقيم الظالمةو  العادلة ن كانت مسممة،و  ا  ن و  ا  ا 
سالم، فالعدل واإل كفر، وال تدوم مع الظمموال الدنيا تدوم مع العدل

فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ومتى لم تقم بعدل  شيءنظام كل 
 لم تقم.  
أنيا ليست نسبية، بمعنى و  فقيمة العدل قيمة مطمقة       

حوال، وذلك الن الناس متساوون واأل مفروضة في كل الظروف
ضرورة و  واجبات، وقد حث عمييا اإلسالموال جميعا في الحقوق

( آية من القران الكريم، 28إشاعتيا بين الناس حيث ذكرت في )
ذا  فقد قال تعالى:" إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أىميا وا 

موا بالعدل إن اهلل نعما يعظكم بو إن اهلل حكمتم بين الناس إن تحك
 ( 58 / كان سميعا بصيرا " )النساء

وبذلك يرتبط مفيوم العدل في نفس الطفل إلى حد كبير      
عدم الظمم، فعندما تتحقق المساواة بين أفراد و  بمفيوم المساواة

شباع لرعاية و األسرة وبين زمالئو في الروضة، وذلك في ا ا 
عطاء فرص متساوية لمجميع، حينئذ يترك الحاجات األساسي ة، وا 

 .يصير سموكا مالزما لوو  الطفل مفيوم العدل ويتمسك بو
الديمقراطية: وىى من أىم قيم المواطنة، ليا جوانب متعددة . 11

سياسية وقومية ووطنية واجتماعية، حث عمييا اإلسالم في أكثر 
ذين استجابوا لربيم وأقاموا الصالة والمن موقع، فقد قال تعالى "
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فبما "   (38 وأمرىم شورى بينيم ومما رزقناىم ينفقون ")الشورى /
رحمة من اهلل لنت ليم ولو كنت فظا غميظ القمب النفضوا من 
حولك فاعف عنيم واستغفر ليم وشاورىم في األمر فإذا عزمت 

وىي  .(159 / فتوكل عمى اهلل إن اهلل يحب المتوكمين ")آل عمران
بما تنطوي عميو من قيم خمقية، أصبحت متطمبا تاريخيا يمكنو إن 

حرب، ومن ىذا وال كراهواإل تعصبوال يحرر البشرية من القير
المنطمق بدا اليوم نداء الديمقراطية يتنامى في كل أنحاء العالم، 

حضارة وال وبدا التشبث بمبادئيا يترجم نزوع البشر إلى الحب
[52 .] 

يمقراطية ىي أساس بقاء المجتمع حرا. لذا فان أىم ما فالد     
يجب إن يتجو إليو التعميم في أي بمد ىو تأكيده عمى نقل قيم 
ن يعمل بكل مكوناتو عمى تحقيق ىذا  الديمقراطية ألبنائو، وا 
اليدف. وىذه األىمية ترجع إلى إن الديمقراطية ىي حركة مجتمعية 

عي بين جميع أبناء المجتمع نشطة تقوم عمى أساس الوفاق االجتما
بما يضمن تكامل اإلدارة الفردية مع اإلدارة المجتمعية لدعم قضايا 

كما أنيا إعداد  التنمية الشاممة في شتى محاالت الحياة المختمفة.
 حيل صالح ينيض بالمجتمع يعرف حقوقو وما عميو من واجبات

[53.] 
الديمقراطية  ومما سبق يتضح إمكانية إكساب األطفال لقيمة     

من خالل المناخ الذي يعيشون فيو، فإذا كان المناخ ديمقراطي 
يتيح لمطفل حق التعبير عن رأيو ومناقشة ىذا الرأي قبل إصدار 
أي أحكام مسبقة، فيذا يؤدى إلى زيادة قدرة األطفال عمى النقد 
البناء القائم عمى الموضوعية. لذا فإن المناخ الديمقراطي يعتبر من 

الوسائل لتربية الطالئع التي ستتحمل مسئولية الحياة أفضل 
زعماء، وعميو يجب أن نغرس في وال الوطنية وسيكون منيم القادة

عطاء الغير حقو وال نفوس األطفال قيم احترام الرأي رأي اآلخر وا 
وحرية التعبير عن الرأي وتقبل النقد، واحترام حقوق اآلخرين 

 .[ 54قوانين ]وال سمطةوال واحترام الممكية العامة

مان، كي واأل من: إن المنيج في حاجة إلى األمنواأل السالم. 12
ينيض ويتقدم، وىو في حاجة إلى ذلك داخميا وخارجيا، وذلك الن 

ضغوط الخارجية، وال األمن الداخمي يؤىمو لمواجية التحديات
فتصبح مواجيتو لجبية واحدة ال جبيتين، وىذا يتطمب غرس قيمة 

تعويدىم عمى ىذه و  فوس األفراد منذ صغرىم، فتربيتيماألمن في ن
القيمة تجعل تصرفاتيم وسموكياتيم تتسم باألمن واألمان، وبالتالي 

 .تجاه نحو التنمية والتقدمواال يعيش المجتمع حالة من االستقرار
وىذا ما نادت بو الشريعة اإلسالمية منذ مئات السنين، حيث      

من وأمان، فقد قال عز أعيش في وال ياةكفمت لكل فرد الحق في الح
وجل )الذين امنوا ولم يمبسوا إيمانيم بظمم أولئك ليم األمن وىم 

ولكن ىذه القيمة تأخذ مكانة كبيرة  .83 / سورة األنعام ميتدون(
في وقتنا الحالي الذي انتشرت فيو التيديدات، األمر الذي يوجب 

نفوس المتعممين، وذلك عمى التربية االىتمام بغرس ىذه القيمة في 
لذا يوجب عمى الروضة بكل [. 55] في مختمف المراحل التعميمية

مكوناتيا إشعار األطفال باألمن واالستقرار بدوره عمى عالقاتيم 
باآلخرين، وتوعيتيم بأىمية األمن في الحياة، كي يعيش الجميع في 

ي تصدوال سالم واستقرار، األمر الذي يساعد المجتمع عمى التقدم
شباع حاجاتيم المختمفة بما يضمن  ألي تيديد داخمي أو خارجي، وا 

 .ليم االرتياح النفسي الذي ينعكس عمى شخصية الطفل
 منيج التعمم الذاتي بالمممكة العربية السعـــودية: 

يعد منيج التعمم الذاتي مصدرا متكامال وشامال لمعممات      
ولممتدربات في ىذا  رياض األطفال في المممكة العربية السعودية

الحقل العممي، وىو مصدر يحتوى عمى معمومات فنية متعددة 
النواحي وضعت في قالب تربوي تعميمي محدد األىداف إذا دمجت 
النظريات ضمن الخبرات الحياتية اليومية، وىو أيضا محاولة 
جديدة ىادفة لتوضيح مفيوم مينة معممة رياض األطفال إذ 

و أن تستفيد منو وتنمى ذاتيا، فتتطور تستطيع القارئة بواسطت
مفاىيميا العممية واتجاىاتيا التربوية وأساليب التعميم التطبيقية لدييا 

 .نحو األحسن
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ويأخذ المنيج بعين االعتبار عوامل الواقع الميداني، ويسعى    
إليصالو إلى غايتو النموذجية تدرجا، الن فيو من المعمومات 

ة ما يكفى لمساعدة المعممة عمى تحويل والنماذج والرسوم واألمثم
 [.56البيئة التربوية لتصبح مكانا لمبحث واالكتشاف والتجربة  ]

 خصائص منيج التعمم الذاتي:
يعتمد ىذا المنيج عمى أسموب التعمم الذاتي الذي يركز عمى       

النشاط الذاتي لألطفال أنفسيم بحيث يتفاعل كل طفل ويتعامل مع 
التربوية اليادفة المتوافرة في بيئتو التربوية والتي تساعده األلعاب 

عمى اكتشاف قدراتو وتنميتيا بما يتناسب مع نمط النمو الخاص 
 بو.

ويعنى التعمم الذاتي أن يتعمم الطفل من ذاتو وان ما يحركو حاجاتو 
الذاتية لمتعمم، ويمثل التعمم المفيد والفعال الذي يناسب أطفال ىذه 

 الذي يندفع من أعماق الطفل حسب طبيعتو.المرحمة و 
اعتمد أسموب التعمم الذاتي في ىذا المنيج عمى األسموب        

في التعامل ويظير ذلك في نواح عدة، فالمسمم ىو الذي  اإلسالمي
يعيش أخالق اإلسالم وقيمو في حياتو اليومية وذلك بالتركيز عمى 

التوجيو والمديح  أسموب القدوة في التعامل، واستعمال أساليب
 الفعال واإلقناع.

ويركز منيج التعمم الذاتي عمى تنمية القيم اإلسالمية: مبادئ 
الصدق والصراحة، وحرية إبداء الرأي، االعتزاز بالذات، اإلنتاج 

  .[56] عتماد عميياواال وخدمة النفس
 محتوى منيج التعمم الذاتي: 

ة الروضة فيخاطب يتوجو منيج التعمم الذاتي خصيصا لمعمم      
المعممة أثناء الخدمة، وكذلك المبتدئة والدارسة في كميات التربية 
ورياض األطفال، ويمكن أن يستفيد من قراءتو قاعدة كبيرة من 

 .التربويين والمعنيين بأمور الطفولة
يتضمن المنيج دليال لممعممة ومجموعة من الوحدات لممنيج      

يو عبارة عن مرجع لممعممة، والمنيج التطبيقي، أما دليل المعممة ف
التطبيقي يشمل عشر وحدات تعميمية تصف النشاطات التطبيقية 

التي تقوم بيا مع األطفال، وىذه الوحدات التعميمية قسمت إلى 
جزأين: خمس وحدات تعميمية مفصمة، وخمس وحدات تعميمية 

 موجزة. 
بحاجات لقد تم اختيار موضوعات الوحدات التعميمية لتفي      

الطفولة، وليصبح محتوى ىذه الوحدات المواد التعميمية التي 
يحتوييا منيج رياض األطفال، ويأتي المنيج الكامل في سبعة 

 كتب كاآلتي:  
 .الكتاب األول: دليل المعممة لمنيج التعمم الذاتي لرياض األطفال

 الوحدات التعميمية المفصمة:
 الكتاب الثاني: وحدة الماء 
 الكتاب الثالث: وحدة الرمل 
 الكتاب الرابع: وحدة الغذاء 

 الكتاب الخامس: وحدة الحياة في المسكن 
 الكتاب السادس: وحدة األيدي 

 الوحدات التعميمية الموجزة:
 _وحدة صحتي وسالمتي  _الكتاب السابع:  وحدة األصحاب  

 .كتابيوحدة  _وحدة العائمة  _وحدة الممبس 
 الكتاب األول: دليل المعممة لمنيج التعمم الذاتي لرياض األطفال: 

وىو الكتاب المنيجي الذي يضع األطر الفكرية والتربوية      
ومتطمبات المينة، ويربطيا بسياسة التعميم في المممكة، ويعد ىذا 
الجزء أساسيا لمعممة الروضة فيو مرجعيا ودليميا ومصدر 

طتو االرتقاء بأدائيا الوظيفي، ويتألف من معموماتيا، وتستطيع بواس
 خمسة فصول كاآلتي: 

 الفصل األول: إتباع المبادئ التربوية وتطبيقيا:
يربط ىذا الفصل األطر التربوية والفكرية  لممنيج بالسياسة      

التعميمية لممممكة وبخاصة مرحمة رياض األطفال. وىو منيج يعتمد 
منيا ممارسات طفل الروضة وقد عمى التربية اإلسالمية، ويستمد 

ويعد الفصل األول  .خصص ليا جزء كبير من الفصل األول
الركيزة األساسية لممنيج بكاممو وقاعدتو الصمبة، إذ يتضمن كل ما 
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تصبو المعممة لتحقيقو في الفصول التالية، وكل ما يساعد معممة 
 .الروضة المتدربة عمى تطبيق ىذا المنيج

 سموك:  الفصل الثاني: توجيو
ييتم ىذا الفصل بطفل الروضة: خصائصو وصفاتو، وطرق      

تعامل الراشدين معو، وتخصيص جزء ألىمية المعممة القدوة في 
تعزيز السموك عند األطفال، ويناقش الفصل كذلك عممية الثواب 
والعقاب، فيذا الفصل بالذات ييتم بأميات األطفال في مرحمة 

عموماتو تستفيد األم في تعامميا مع الطفولة المبكرة فمن خالل م
  .أطفال البيت

 الفصل الثالث: تنظيم البيئة التربوية: 
يركز ىذا الفصل عمى تنظيم غرفة األطفال في الروضة      

عدادىا فيو ييم الجياز التعميمي وتستفيد منو األميات في حصر  وا 
 .جيزة واألدوات المناسبة ألطفالينواأل مواصفات األلعاب

 الفصل الرابع: تحقيق برنامج األطفال: 
يتعمق ىذا الفصل بعمل المعممة اليومي في إعداد األنشطة      

اليومية مع األطفال وتنظيميا، ويصف دورىا في كل فترة من 
فترات البرنامج اليومي، ويغنى معموماتيا، ويعطييا ذخيرة من 

 .األفكار في كيفية سير العمل بالجدول اليومي
 لخامس: االستعداد لمسنة الدراسية الجديدة: الفصل ا

يخاطب ىذا الفصل جياز الموظفات في الروضة، فيصف      
الطرق واألساليب التي يمكن استغالليا لبناء عالقة وثيقة مع 
الطفل وأمو بيدف بدء سنة دراسية سمسة ومريحة، ومن ثم تكوين 

  .لطفل وتعميموعالقة مبنية عمى مبدأ المشاركة والتعاون في تربية ا
 الكتب الستة األخرى: الوحدات التعميمية: 

إن الكتب الستة األخرى تشكل بحد ذاتيا المنيج التطبيقي      
وىى تحتوى عمى عشر وحدات تعممية، خمس منيا مفصمة، تأتى 
كل واحدة في كتاب كامل، وخمس منيا موجزة تأتى مجموعة في 

 .كتاب واحد

عميمية بناء عمى ما يسمى بمنيج تم تأليف الوحدات الت     
األسموب أو العمميات، وذلك يعنى أن المطموب ىو التركيز عمى 
تعمم الطفل واكتشافو لممفاىيم والمعاني من حولو بنفسو من خالل 

التي داوم  تفاعمو مع كل ما ىو موجود في البيئة العممية )الروضة(
يفكر الطفل فيكون اليدف من المنيج ىو أن  .بيا لساعات  معينة

ويحمل، ويبحث ويجرب، ويستنتج ويستخمص حسب قدراتو 
الشخصية واىتماماتو، ومن اجل توحيد اإلطار الفكري تم دمج 
 -منيج الوحدة التعميمية أو مركز االىتمام بمنيج األسموب

 .لكي يكون معا منيج التعمم الذاتي أسموبا ومحتوى -العمميات
بنائيا عمى مركز أو محور وترتكز الوحدة التعميمية في      

االىتمام، أو ما يسمى بالمحتوى أو الموضوع، ويتم ذلك بتحميل 
موضوع معين إلى محتوياتو كميا، ثم تخصيص نواحي مختمفة منو 
لتصبح دائرة المعارف والمعمومات المطموب من الطفل التوصل 
إلييا، واكتشافيا وتعمميا، وكمما تحدد موضوع الوحدة وارتبط 

األطفال وأحاسيسيم وتجاربيم الشخصية وميوليم  بعواطف
وىواياتيم وعالقاتيم الحميمة بأسرتيم وبيتيم، زاد اىتماميم 
بالموضوع، وزادت كمية ونوعية تعمميم منو أسموبا ومحتوى، وىكذا 
 –اتفق التربويون عمى موضوعات الوحدات التعميمية ومحتواىا 

اىتمام األطفال  فاليدف منيا إثارة -سواء أسيبت أو اختصرت
وتعتمد الفترة  .بموضوع ييميم أمره ويرتبط بشؤون حياتيم األخرى

الزمنية لكل وحدة عمى نوعية الموضوع، وعمق محتواه وتشعبو، 
 ومدى اىتمام األطفال بو، والميارات المختمفة منيم القيام بيا.

 الطريقة واإلجراءات. 4
في البحث الحالي نعرض فيما يمي اإلجراءات التي اتبعت       

من العينة واألدوات المستخدمة، ووصف إلجراءات البحث يتضمن 
 التطبيق العممي والمعالجات اإلحصائية.

 نهج البحثأ. م
ذلك و  استخدم البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي      

لمناسبتو لطبيعة البحث من خالل تحميل منيج التعمم الذاتي 
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ة السعودية في ضوء قيم المواطنة المطبق في المممكة العربي
المناسبة لطفل الروضة، باإلضافة إلى دراسة وصفية لمدى مراعاة 
األنشطة المقدمة في الروضة المنيجية الصفية والمنيجية الالصفية 

 قيم المواطنة من وجية نظر المعممات.       
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
 تكونت عينة البحث من قسمين:   
 منيج التعمم الذاتي:  -ا

ذي يتضمن وال وتكونت عينة البحث من منيج التعمم الذاتي      
دليال لممعممة ومجموعة من الوحدات لممنيج التطبيقي، أما دليل 

منيج التطبيقي يشمل وال المعممة فيو عبارة عن مرجع لممعممة،
عشر وحدات تعميمية تصف النشاطات التطبيقية التي تقوم بيا 

عممة مع األطفال، وىذه الوحدات قسمت إلى جزأين: خمس الم
وحدات مفصمة، وخمس وحدات موجزة، ويأتي المنيج في سبعة 

 كتب كاآلتي:
 1 جدول

 السعودية العربية بالمممكة األطفال لرياض الذاتي التعمم منهج محتوى
 الوحدات الموضوع الكتاب

  المعلمة لمنهج التعلم الذاتي لرياض األطفالدليل  األول

 الوحدات التعليمية المفصلة وحدة الماء الثاني

 وحدة الرمل الثالث

 وحدة الغذاء الرابع

 وحدة الحياة في المسكن الخامس

 وحدة األيدي السادس

 السابع

 الوحدات التعليمية الموجزة وحدة األصحاب

 سالمتيو وحدة صحتي

 الملبسوحدة 

 وحدة العائلة

 وحدة كتابي

 : األطفال رياض معممات
 األطفال رياض من معممة( 30) من البحث عينة وتكونت     

 السعودية، وقد العربية بالمممكة الباحة بمنطقة واألىمية الحكومية
 :اآلتية األساسية المواصفات تحقق أن العينة اختيار عند روعي

  .(أطفال رياض) تربية بكالوريوس عمى حاصمة تكون أن_ 
  .االطفال رياض في خبرة لدييا  -

 أنشطة مراعاة مدى لتحديد استبيان تطبيق عمى توافق أن -    
 .المواطنة لقيم الروضة
 الباحة بمنطقة األطفال رياض معممات عدد حصر تم وقد     

 بإجازات لقيامين معممات 7 حذف تم معممة، 54 وىم الرئيسة
 فقط، وسنتان سنة المجال في خبرتين الن معممتان وعدد مختمفة،
 عدد فكان األطفال، رياض في متخصصة غير معممة 15 وعدد

 .معممة 30 الشروط عميين تنطبق الالتي المعممات

 الدراسة أداةج. 
 :التالية األدوات استخدام تم   
 .ومؤشراتيا الروضة لطفل المناسبة المواطنة قيم قائمة. 1
 أنشطة مراعاة مدى عن األطفال رياض لمعممات استبيان. 2

 .المواطنة لقيم األطفال رياض
 :األدوات ليذه تفصيمي وصف يمي وفيما

 :ومؤشراتيا الروضة لطفل المناسبة المواطنة قيم قائمة. 1
 القائمة تصميم ييدف :ومؤشراتيا المواطنة قيم قائمة من اليدف 

 العمرية المرحمة في الروضة لطفل المناسبة المواطنة قيم تحديد
 التعمم منيج تحميل في منيا لالستفادة ومؤشراتيا سنوات( 3-6)

 ضوء في وموجزة مفصمة تعميمية وحدات من يتضمنو بما الذاتي
 :  مرحمتين في وتم .المواطنة قيم
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 لطفل المناسبة المواطنة بقيم قائمة إعداد تم: المواطنة قيم قائمة 
 : اآلتية المصادر من اشتقاقيا تم وقد الروضة،

 المرتبطة واألجنبية العربية والبحوث الدراسات عمى االطالع_ 1
 من مجموعة واشتقاق تحديد في ساعدت حيث البحث، بموضوع

: الدراسات ىذه ومن الروضة، لطف المناسبة المواطنة قيم
[17116115114113112]. 
 تحديد في المتخصصة العممية والمراجع الكتب عمى االطالع_ 2
 [.2018161211:] مثل المواطنة قيم
 قيم تحديد استيدفت التي الرأي استطالع استمارة إعداد وتم_ 3

( 6 – 3) العمرية المرحمة في  الروضة لطفل المناسبة المواطنة
 المصادر من اشتقاقيا تم التي المواطنة قيم عدد بمغ وقد سنوات،
 عمى لمعرض جاىزة القائمة أصبحت وبذلك قيمة،( 15) السابقة
 وتم ،(1 ممحق) المبدئية صورتيا في( المحكمين) الخبراء األساتذة
 رأى استطالع صورة في المواطنة بقيم الخاصة االستمارة عرض
   .(2 ممحق) (المحكمين) الخبراء من مجموعة عمى
 يحدد أن عمى .األطفال رياض النفس، عمم التربية، مجال في -
 المقترحة المواطنة قيم مناسبة مدى المحكمين األساتذة من كل

 – جدا مناسب :ىي المتاحة الدرجات بان عمما الروضة لطفل
 بالحذف سواء تعديالت أي إلى باإلضافة .مناسب غير – مناسب

 .باإلضافة أو
 (المحكمين) الخبراء األساتذة آراء ضوء في القائمة عرض تم     

 من الروضة لطفل المواطنة قيم مناسبة درجة حساب ثم( 2 ممحق)
 درجة مقياس لكل أعطى حيث الخبراء األساتذة نظر وجية

 : كالتالي
  درجتان: جدا مناسب -
  واحدة درجة: مناسب -
  صفر: مناسب غير -

 ( المحكمين) الخبراء األساتذة آراء ضوء في القائمة تعديل تم     

عدادىا  لطفل مناسبة القيمة واعتبرت النيائية، صورتيا في وا 
 .اآلراء من فأكثر%( 80) اتفاق نسبة عمى حصمت ما إذا الروضة
( المحكمين) الخبراء األساتذة آراء اتفاق نسبة يوضح( 2) وجدول
 .القائمة في المتضمنة المواطنة قيم من قيمة كل عمى

 2 جدول
 لطفل المناسبة المواطنة قيم قائمة عمى المحكمين آراء التفاق المئوية النسبة

 الروضة
 النسبة المئوية قيم المواطنة م
 %100 االنتماء الوطني 1
 %100 االنتماء الديني 2
 %100 النظام 3
 %100 التعاون 4
 %100 التسامح 5
 %100 االيجابيةالمبادأة و  6
 %90 الرضا والقناعة 7
 %90 رشيد االستيالكتاالدخار و  8
 %100 الحرية 9
 %100 العدل 11
 %100 الديمقراطية 11
 %90 األمنالسالم و  12
 %100 تحمل المسئولية 13

 مواطنة كقيم المقترحة القيم مناسبةو  قبول يتضح سبق مما      
 عمى المحافظة ،النظافة) قيم دمج يتم أن عمى الروضة لطفل

 قيمتي  دمج تم وبالفعل (الوطني االنتماء ضمن العامة الممتمكات
دراجيا العامة الممكية عمى والمحافظة النظافة  قيمة ضمن وا 
 النيائية صورتيا في المواطنة قيم قائمة فأصبحت ،الوطني االنتماء

  .(3 ممحق)
 المواطنة بقيم قائمة إعداد تم :المواطنة قيم بمؤشرات قائمة      

 مجال في الخبراء عمى عرضيا بعد ،الروضة لطفل المناسبة
 في القيم تمك ترجمة وتم ،األطفال ورياض النفس وعمم التربية
 واشتقاق القائمة تمك إعداد تم وقد ،القيم لتمك مؤشرات صورة

  :اآلتية المصادر من مؤشراتيا
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 والكتب واألجنبية العربية والبحوث الدراسات عمى االطالع_ 1
 في ساعدت حيث البحث بموضوع المرتبطة المتخصصة العممية
 .الروضة لطفل المناسبة المواطنة قيم مؤشرات واشتقاق تحديد

 المواطنة قيم مؤشرات تحديد استيدفت التي االستمارة إعداد تم_ 2
 المواطنة قيم سميت قائمة في ووضعت الروضة لطفل المناسبة
 جاىزة القائمة أصبحت وبذلك ،ومؤشراتيا الروضة لطفل المناسبة
 المبدئية صورتيا في( المحكمين) الخبراء السادة عمى لمعرض

 المواطنة قيم بقائمة الخاصة االستمارة عرض وتم ،(4 ممحق)
 ورياض التربية مجاالت في المحكمين من مجموعة عمى ومؤشراتيا
  .(5 ممحق) النفس وعمم األطفال
 التعديالت بعض بإجراء المحكمين وتوصيات آراء جاءت وقد     

 تم وقد ،النيائية صورتيا في ومؤشراتيا المواطنة قيم قائمة لتصبح
 في ومؤشراتيا الروضة لطفل المناسبة المواطنة قيم قائمة تعديل
عدادىا( المحكمين) الخبراء األساتذة آراء ضوء  صورتيا في وا 

 األطفال لرياض الذاتي التعمم منيج لتحميل مؤشر لتصبح النيائية
 .المواطنة قيم ضوء في

 د. صدق وثبات األداة

 عمى البحث اعتمد :ومؤشراتيا المواطنة قيم قائمة صدق     
 القائمة لمحتويات المبدئي الفحص يعني والذي الظاىري الصدق

 حيث المحكمين السادة من مجموعة عمى القائمة عرض خالل من
 القائمة في المتضمنة المواطنة قيم مناسبة عمى المحكمين اتفق
 .الروضة لطفل
 قيم قائمة صدق من التأكد بعد :ومؤشراتيا المواطنة قيم قائمة ثبات

 تم وقد ،القائمة ثبات حساب من البد كان ومؤشراتيا المواطنة
 ذلك وتم ،القائمة عناصر في المالحظين اتفاق أسموب استخدام

 حيث التخصص في الزميالت إحدى مع بالتعاون الباحثة قبل من
 لرياض الذاتي التعمم منيج في المتضمنة الوحدات إحدى تحميل تم

 جميع تحميل مع ،ومؤشراتيا المواطنة قيم ضوء في األطفال
 المالحظين بين االتفاق نسبة وحساب ،إجمالي بشكل الوحدات

 :التالية المعادلة خالل من (المحممين)
 عدد مرا ت االتفاق                                      

 x 111 -------------------------------------------نسبة االتفاق = 

 عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف       

( يوضح نسب االتفاق بين المحممين بوحدة الغذاء في 3جدول )الو   
 .ضوء قيم المواطنة ومؤشراتيا

 3جدول 
 نسب االتفاق بين المحممين بوحدة الغذاء في ضوء قيم المواطنة

المواطنة قيم م االتفاق مرات عدد  االختالف مرات عدد  االتفاق نسبة   

الوطني االنتماء 1  0 - 222% 

الديني االنتماء 2  22 2 22,22 

 %222 - 2 النظام 3

 22,22 2 2 التعاون 4

العفوو التسامح 5  2 - 222% 

االيجابيةو المبادأة 6  - - 222% 

االستهالك وترشيد االدخار 7  - - 222% 

 22,22 2 2 الحرية 8

 %222 - 0 العدل 9

 %222 - 2 الديمقراطية 10

واألمن السالم 11  2 - 222% 

والرضا القناعة 12  - - 222% 

المسئولية تحمل 13  2 - 222% 

 22,22 2 22 الكلية الدرجة 14
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 الغذاء لوحدة المحممين بين االتفاق نسب أن يتضح سبق مما     
%  83، 33 بين تراوحت الذاتي التعمم منيج وحدات إحدى وىي
 قيم قائمة ثبات إلى يشير مما عالية نسب وىى% 100و

 .المواطنة
 تم المختمفة بأبعادىا المواطنة قيم قائمة ثبات ولحساب     

 الوحدات أىداف تحديد في المحممين بين االتفاق نسب استخدام

 المناسبة وقيميا بالمواطنة تتعمق والتي والموجزة المفصمة التعميمية
( 4) وجدول ومؤشراتيا المواطنة قيم قائمة ضوء في الروضة لطفل
 اإلجمالي العدد حيث من المحممين بين االتفاق نسب يوضح
 لرياض الذاتي التعمم منيج في المتضمنة الوحدات ألىداف
قيم  قائمة ضوء في ومؤشراتيا بالمواطنة والمتعمقة األطفال

 المواطنة.
 4جدول 

 نسب االتفاق بين المحممين بوحدات منهج التعمم الذاتي في ضوء قيم المواطنة
 نسبة االتفاق عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق الوحدات التعميمية م
   3   الوحدات التعميمية المفصمة  
 %90   27 الماء 1
 44194 2 34 الرمل 2
 66191 3 33 الغذاء 3
 30192 3 36 الحياة في المسكن 4
 59194 2 35 األيدي 5
 69192 13 165 المجموع  
       الوحدات الموجزة  
 75193 2 30 األصحاب 1
 9190 3 30 صحتي ومالبسي 2
 5192 3 37 الممبس 3
 28194 2 33 العائمة 4
 47190 4 38 كتابي 5
 35192 14 170 المجموع  
 54192 27 335 الدرجة الكمية  
 لموحدات المحممين بين االتفاق نسب أن يتضح سبق مما      

 المواطنة قيم قائمة ضوء في المفصمة او الموجزة سواء التعميمية
 عالية نسب يوى%  59194و %90  بين تراوحت  ومؤشراتيا

 .المواطنة قيم قائمة ثبات إلى يشير مما
 بين االتفاق نسب ارتفاع (4) وجدول( 3) جدول من يتضح      

 بالمممكة األطفال لرياض الذاتي التعمم منيج لوحدات المحممين
 المواطنة قيم قائمة ثبات إلى يشير مما السعودية العربية

 .ومؤشراتيا
 : األطفال رياض لمعممات استبانة( ب)

 عمى التعرف بيدف األطفال رياض لمعممات استبانة إعداد تم     
 وجية من األطفال رياض مرحمة في المواطنة أىداف تحقق مدى
 والدراسات العممية المراجع من االستفادة تم وقد المعممات، نظر

 .البحث مجال في السابقة والبحوث
 قيم في تتمثل بعد( 13) من االستبانة تتكون: االستبانة وصف

 : يمي فيما وتتمثل الروضة لطفل المناسبة المواطنة
 .(9-1) العبارات ويشمل: الوطني االنتماء -1
  .(11-1) العبارات ويشمل: الديني االنتماء -2
   .(11-1) العبارات ويشمل: لنظام -3
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  .(8-1) العبارات ويشمل: التعاون -4
   .(6-1) العبارات ويشمل: والعفو التسامح -5
  .(8-1) العبارات ويشمل:  وااليجابية المبادأة -6
  .(6-1) العبارات ويشمل: االستيالك وترشيد االدخار -7
  .(9-1) العبارات ويشمل: الحرية -8
  .(8-1) العبارات ويشمل: العدل -9

  .(8-1) العبارات ويشمل: الديمقراطية -10
   .(8-1) العبارات ويشمل: واألمن السالم -11
  .(7 -1) العبارات ويشمل: والرضا القناعة -12
 .(7-1) العبارات ويشمل: المسئولية تحمل -13

 حيث ىدف، كل تحقق مدى تحديد المعممة من المطموب وكان
 :  وىى المحددة الدرجات احدي عمى عالمة تضعو  تؤشر

 .                                                      يتحقق اليدف -
 .متوسطة بدرجة يتحقق اليدف –
 .يتحقق ال اليدف -

 األساتذة من مجموعة عمى االستبانة عرض تم:  االستبانة صدق
 النفس، وعمم األطفال ورياض التربية مجال في والمحكمين الخبراء
 التعديالت إجراء بعد لالستخدام االستبانة بصالحية اقروا والذين
 :           كالتالي اليدف تحقيق مجال بإضافة

 مجال تحدد أن عمييا يتحقق، اليدف بان المعممة تحديد حالة في
 : حيث من تحققو

 . منيجية أنشطة  -
 .منيجية ال أنشطة -

 أصبحت  المحكمين آراء ضوء في التعديالت إجراء وبعد     
 .األطفال رياض معممات عمى لمتطبيق صالحة االستبانة

 بطريقة االستبانة ثبات بحساب الباحث قام: االستبانة ثبات     
 عشوائية عينة عمى االستبانة بتطبيق قام حيث التطبيق إعادة
 تم وقد) الباحة بمنطقة األطفال لرياض معممات( 10) من تتكون

 أسبوعان مدتو زمني فاصل وبعد (الدراسة عينة من استبعادىم

 وتم العينة، نفس عمى االستبانة تطبيق بإعادة الباحث قامت
 يشير مما (7910) وقيمتو التطبيقين بين االرتباط معامل حساب

 .نسبيا مرتفع ثبات معامل إلى
 البرنامج البحث استخدم المستخدمة اإلحصائية األساليب     

 والنسب االستجابات تكرارات حساب في( SPSS) اإلحصائي
 .البحث لعينات المئوية

 النتائج .5
 المطروحة، التساؤالت ضوء في البحث نتائج يمي فيما نتناول     
 توصمت التي النتائج عرض مع الميدانية، الدراسة عنو أسفرت وما
 السابقة والدراسات النظري اإلطار ضوء في وتفسيرىا إلييا

 السؤال، عرض خالل من ذلك ويتم البحث، بموضوع المرتبطة
 مناقشة ثم النتيجة عرض ثم اإلحصائية المعالجات ذلك ويمي

 :النتيجة ىذه وتفسير
 : األول السؤال نتائج عرض

 أن ينبغي التي المواطنة قيم ما: التالي عمى األول السؤال ينص 
 الروضة؟ طفل يكتسبيا
 تم والتي الخطوات بعض إجراء تم السؤال ىذا عمى ولإلجابة     

 : كالتالي مختصرة بصورة وىي بالتفصيل، سابقا عرضيا
 مراجع،) المختمفة المصادر من المواطنة قيم اشتقاق تم -1

 .واألجنبية العربية( بحوث
 لطفل المناسبة المواطنة قيم لقائمة مبدئية صورة إعداد -2

 .الروضة
 مجاالت في( المحكمين) الخبراء األساتذة عمى القائمة عرض -3

 .التدريس وطرق والمناىج النفس وعمم التربية
 .المحكمين األساتذة آراء ضوء في التعديالت إجراء -4

 والمحافظة النظافة قيمتي بدمج خاصة التعديالت كانت وقد       
 أن حيث الوطني االنتماء قيمة مع العامة الممتمكات عمى

 الشخصية النظافة حتى بل والمعالم األماكن نظافة عمى المحافظة
 وأن اآلخر، أمام لوطنو صورة يمثل بيذا ألنو وطني انتماء تعتبر
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 ألنيا العامة الممتمكات عمى المحافظة يقتضى الوطني االنتماء
 ىو وطني محتوى أن حيت خاصة ممكيو إلى المفيوم بيذا تتحول
 .الوطني االنتماء قيمة تحت الثالث القيم دمج تم ليذا ممكي

 لطفل المناسبة المواطنة قيم لقائمة النيائية الصورة إعداد -5
 في كالتالي وىى قيمة( 13) عدد عمى اشتممت والتي الروضة،

 .(5) جدول
 5جدول 

 قائمة قيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة

 قيم المواطنة م قيم المواطنة م
 الحرية 8 االنتماء الوطني 1

 العدل 9 االنتماء الديني 2

 الديمقراطية 10 النظام 3
 األمنالسالم و  11 التعاون 4
 تحمل المسئولية 12 العفوو  التسامح 5
 لرضاالقناعة وا 13 االيجابيةو  المبادأة 6
     ترشيد االستيالكو  االدخار 7

إعداد قائمة بقيم المواطنة ومؤشراتيا ووضعت في قائمة في  -6
 صورتيا المبدئية.

 تم عرض القائمة عمى مجموعة من الخبراء المحكمين في -7

 .مجال التربية ورياض األطفال وعمم النفس 
 .آراء الخبراء المحكمينإجراء التعديالت في ضوء  -8
إعداد  قائمة بقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة ومؤشراتيا  -9

 .في صورتيا النيائية
 عرض نتائج السؤال الثاني : 

ما مدى توافر قيم المواطنة : ينص السؤال الثاني عمى التالي     
 في برامج رياض األطفال السعودية ؟ 

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم تحميل محتوى منيج التعمم        
الذاتي لرياض األطفال بالمممكة العربية السعودية في ضوء قيم 
المواطنة ومؤشراتيا والتي تم تحديدىا سابقا، وتحديد النسب المئوية 
لمدى مراعاة منيج التعمم الذاتي لقيم المواطنة المناسبة لطفل 

 ل التالي:الروضة كما توضحو الجداو 
لتحديد مدى مراعاة وحدة الماء لقيم : قيم المواطنة بوحدة الماء -1

المواطنة المناسبة لطفل الروضة، تم تحميل محتوى وحدة الماء  
من خالل أىداف الوحدة في ضوء قائمة قيم المواطنة ومؤشراتيا، 
ثم حساب النسبة المئوية لكل قيمة، والدرجة الكمية  كما يوضحو 

  .(6جدول )

 6جدول 
 (198النسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة الماء حيث )ن=
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 30 - - 1 3 5 1 - - 1 4 3 10 2 التكرارات

 %15115 - - %5010 %0210 %5212 %5010 - - %5010 %0212 %0210 %0515 %0110 النسبة

الماء لقيم المواطنة ( مراعاة وحدة 6يتضح من جدول )     
( 30المناسبة لطفل الروضة حيث تحتوى أىداف الوحدة عمى )

من  %15,15لموحدة بنسبة  ( ىدفاً 198ىدف من إجمالي )
اعديا في أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قيم المواطنة تص

 –االنتماء الوطني –اطية : التسامح والديمقر وحدة الماء كان كالتالي
االنتماء الديني، ولم تتضمن  –الحرية  –التعاون  – النظامالعدل و 

أىداف الوحدة عمى قيم المبادأة وااليجابية، الرضا، السالم واألمن، 
 .تحمل المسئولية
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 :  قيم المواطنة بوحدة الرمل -2
لتحديد مدى مراعاة وحدة الرمل لقيم المواطنة المناسبة لطفل       

الروضة، تم تحميل محتوى وحدة الماء  من خالل أىداف الوحدة 

في ضوء قائمة قيم المواطنة ومؤشراتيا، ثم حساب النسبة المئوية 
 (. 7لكل قيمة، والدرجة الكمية  كما يوضحو جدول )

 7جدول 

 (181النسب المئوية لمدى قيم المواطنة بوحدة الرمل حيث ) ن= 
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 36 2 1 2 2 4 - - - 1 4 3 14 3 التكرارات
 20 1111 5510 1111 1111 2212 - - - 5510 2212 6611 7717 6611 النسبة 

 المواطنة لقيم الرمل وحدة مراعاة( 7) جدول من يتضح     
( 36) عمى الوحدة أىداف تحتوى حيث الروضة لطفل المناسبة
 أىداف من %(20) بنسبة  لموحدة ىدفا( 180) إجمالي من ىدف

 الرمل وحدة أىداف في المواطنة قيم ترتيب ان مالحظة مع الوحدة،
 العدل – واألمن والسالم التسامح: كالتالي كان تصاعديا

 – الوطني واالنتماء النظام – المسئولية وتحمل والديمقراطية

 قيم عمى الوحدة أىداف تتضمن ولم الديني، االنتماء -التعاون
 .االستيالك ترشيد – الرضا – وااليجابية المبادأة

 :             الغذاء بوحدة المواطنة قيم -3
 لطفل المناسبة المواطنة لقيم الغذاء وحدة مراعاة مدى لتحديد     

 في الوحدة أىداف خالل من الماء وحدة محتوى تحميل تم الروضة،
 لكل المئوية النسبة حساب ثم ومؤشراتيا، المواطنة قيم قائمة ضوء
 :التالي الجدول يوضحو كما  الكمية والدرجة قيمة،

 8جدول 

 (241النسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة الغذاء ) ن= 
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 36 1 1 3 2 5  - - - 1 6 3 12 2 التكرارات
 15 4210 4210 2511 8310 0812 - - - 4210 512 2511 5 8310 النسبة 

( مراعــــاة وحــــدة الغــــذاء لقــــيم المواطنــــة 8يتضــــح مــــن جــــدول )     
( 36المناســـبة لطفـــل الروضـــة حيـــث تحتـــوى أىـــداف الوحـــدة عمـــى )

مـن أىـداف  %(15) ( ىدفا لموحدة  بنسبة240ىدف من إجمالي )
الوحـــدة، مــــع مالحظــــة أن ترتيــــب قـــيم المواطنــــة فــــي أىــــداف وحــــدة 

 –األمــن وتحمــل المســئولية: التســامح و ديا كــان كالتــاليالغــذاء تصــاع
االنتمـاء  –الحريـة  –النظام والديمقراطية  –العدل واالنتماء الوطني 

 –الــديني، ولــم تتضــمن أىــداف الوحــدة عمــى قــيم المبــادأة واإليجابيــة 
 ترشيد االستيالك. –الرضا 

لتحديــد مــدى مراعــاة   :قــيم المواطنــة بوحــدة الحيــاة فــي المســكن -4
وحدة الحياة في المسكن  لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضـة، تـم 
تحميـــل محتـــوى وحـــدة المـــاء  مـــن خـــالل أىـــداف الوحـــدة فـــي ضـــوء 
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 والدرجة الكمية  كما يوضحو الجدول التالي: قائمة قيم المواطنة ومؤشراتيا، ثم حسـاب النسـبة المئويـة لكـل قيمـة، 
  9جدول 

 (187النسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة الحياة في المسكن حيث ) ن=
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 39 1 - 4 2 4 - - - 1 5 5 14 3 التكرارات
 85120 5310 - 1412 0711 1412 - - - 5310 6712 6712 4917 6011 نسبة ال

( مراعــاة وحــدة الحيــاة فــي المســكن لقــيم 9يتضــح مــن جــدول )      
المواطنة المناسبة لطفل الروضـة حيـث تحتـوى أىـداف الوحـدة عمـى 

%( 85,20( ىـدفا لموحـدة  بنســبة )187( ىـدف مـن إجمــالي )39)
من أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قيم المواطنة فـي أىـداف 
وحــدة الحيــاة فــي المســكن تصــاعديا كــان كالتــالي: التســامح وتحمــل 

ــــوطني  –العــــدل  –المســــئولية ــــة  –االنتمــــاء ال ــــة والديمقراطي  –الحري

االنتماء الديني، ولم تتضمن أىداف الوحدة عمـى  –التعاون و  النظام
 .ترشيد االستيالك –الرضا  –اليجابية قيم المبادأة وا

 ييـديـدي: لتحديـد مـدى مراعـاة وحـدة األاألقيم المواطنـة بوحـدة  -5
تم تحميل محتوى وحدة المـاء   ،لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة

من خـالل أىـداف الوحـدة فـي ضـوء قائمـة قـيم المواطنـة ومؤشـراتيا، 
ة الكميــة  كمــا يوضــحو ثــم حســاب النســبة المئويــة لكــل قيمــة، والدرجــ

 (: 10)جدول 
 11جدول 

 (219حيث )ن = ية لمدى قيم المواطنة بوحدة األيديالنسب المئو
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 37 - 2 2 2 4 - - - 1 5 4 14 3 التكرارات
 %70117 - 9610 9610 9610 3114 - - - 4810 3912 3114 6916 4411 النسبة

لقـــيم المواطنـــة  ييـــد( مراعـــاة وحـــدة األ10يتضـــح مـــن جـــدول )     
( 37المناســـبة لطفـــل الروضـــة حيـــث تحتـــوى أىـــداف الوحـــدة عمـــى )

مــن  % (70,17( ىــدفا لموحــدة  بنســبة )209ىــدف مــن إجمــالي )
أىـــداف الوحـــدة، مـــع مالحظـــة أن ترتيـــب قـــيم المواطنـــة فـــي أىـــداف 

العـــــــــدل     –وحـــــــــدة األيـــــــــدي تصـــــــــاعديا كـــــــــان كالتـــــــــالي: التســـــــــامح 
التعاون –الحرية  و  النظام –ء الوطني االنتما –والديمقراطية واألمن 

االنتمـــاء الـــديني، ولـــم تتضـــمن أىـــداف الوحـــدة عمـــى قـــيم المبـــادأة  –
  .تحمل المسئولية –ترشيد االستيالك  –الرضا  –وااليجابية 

لتحديـــد مـــدى مراعـــاة وحـــدة   :قـــيم المواطنـــة بوحـــدة األصـــحاب -6
يـل محتـوى األصحاب لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة، تـم تحم

وحدة الماء  من خالل أىداف الوحدة فـي ضـوء قائمـة قـيم المواطنـة 
ومؤشراتيا، ثم حساب النسبة المئوية لكل قيمة، والدرجة الكمية  كما 

 (: 11)يوضحو جدول 
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 11جدول 
 (131النسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة األصحاب حيث )ن =
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 32 2 - 1 2 5 - - 1 - 8 4 6 4 التكرارات
 43124 5311 - 7610 5311 8213 - - 7610 - 1116 0513 5814 0513 النسبة 

( مراعاة وحدة األصحاب لقيم 11يتضح من جدول )      
المواطنة المناسبة لطفل الروضة حيث تحتوى أىداف الوحدة عمى 

( %43,24( ىدفا لموحدة  بنسبة )131( ىدف من إجمالي )32)
من أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قيم المواطنة في أىداف 

اليجابية او  اب تصاعديا كان كالتالي: المبادأةوحدة األصح
االنتماء الوطني  –العدل وتحمل المسئولية  –والديمقراطية 

التعاون، ولم تتضمن أىداف –االنتماء الديني  –الحرية –والنظام
 األمن. –ترشيد االستيالك  –الرضا  –الوحدة عمى قيم التسامح 

لتحديد مدى مراعاة  : قيم المواطنة بوحدة صحتي وسالمتي -7
وحدة صحتي وسالمتي لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة، تم 
تحميل محتوى وحدة الماء من خالل أىداف الوحدة في ضوء قائمة 
قيم المواطنة ومؤشراتيا، ثم حساب النسبة المئوية لكل قيمة، 

 (:12والدرجة الكمية  كما يوضحو جدول )
 12جدول 

 (141النسب المئوية لمدى قيم المواطنة بوحدة صحتي وسالمتي حيث )ن =
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 33 2 1 4 2 4 - - - 1 5 5 7 2 التكرارات
 40123 4211 7110 8412 4211 8412 - - - 7110 5513 5513 9614 4211 النسبة 

( مراعــاة وحــدة صــحتي وســالمتي لقــيم 12يتضــح مــن جــدول )     
المواطنة المناسبة لطفل الروضـة حيـث تحتـوى أىـداف الوحـدة عمـى 

%( 40,23( ىـدفا لموحـدة  بنســبة )141( ىـدف مـن إجمــالي )33)
أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قيم المواطنة فـي أىـداف  من

  -األمـن و  وحدة صحتي وسالمتي تصاعديا كان كالتالي : التسـامح
والحريـة والديمقراطيــة  –االنتمـاء الـوطني والعـدل وتحمــل المسـئولية  

االنتمــاء الــديني، ولــم تتضــمن أىــداف الوحــدة  –النظــام والتعــاون  –
 .ترشيد االستيالك –الرضا  –اليجابية عمى قيم المبادأة وا

 قيم المواطنة بوحدة الممبس:  -8
لتحديــد مــدى مراعــاة وحــدة الممــبس لقــيم المواطنــة المناســبة         

لطفــل الروضــة، تــم تحميــل محتــوى وحــدة المــاء  مــن خــالل أىــداف 
الوحــدة فــي ضــوء قائمــة قــيم المواطنــة ومؤشــراتيا، ثــم حســاب النســبة 

 (: 13ة، والدرجة الكمية  كما يوضحو جدول )المئوية لكل قيم
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 13جدول 

 (174النسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة الملبس حيث ) ن  = 
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 40 2 1 4 2 5 - - - 1 9 5 16 5 التكرارات
 99122 1511 5710 2912 1511 8712 - - - 5710 1715 8712 1919 8712 النسبة 

( مراعــاة وحــدة الممــبس لقــيم المواطنــة 13يتضــح مــن جــدول )      
( 40المناســـبة لطفـــل الروضـــة حيـــث تحتـــوى أىـــداف الوحـــدة عمـــى )

( ىـدفا لموحـدة  174مؤشـراتيا مـن إجمـالي )و  ىدف تتعمـق بالمواطنـة
% ( من أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قـيم 99,22بنسبة )

المواطنة في أىداف وحـدة الممـبس تصـاعديا كـان كالتـالي: التسـامح 
االنتمـــــاء  –الديمقراطيـــــة  –تحمـــــل المســـــئولية  و  العـــــدل  -واألمـــــن 

االنتماء الديني، ولم تتضـمن  –التعاون   –الوطني والنظام والحرية 

ــــادأة واإليجابيــــة  ــــى قــــيم المب ترشــــيد  –الرضــــا  –أىــــداف الوحــــدة عم
 .االستيالك

المواطنة بوحدة العائمة:  لتحديد مدى مراعاة وحـدة العائمـة قيم   -9
تم تحميل محتوى وحدة المـاء   ،لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة

من خـالل أىـداف الوحـدة فـي ضـوء قائمـة قـيم المواطنـة ومؤشـراتيا، 
ثــم حســاب النســبة المئويــة لكــل قيمــة، والدرجــة الكميــة  كمــا يوضــحو 

 (: 14جدول )
 14جدول 

 (153النسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة العائلة حيث )ن  =
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 35 3 1 1 2 - - - - 2 7 1 14 4 التكرارات
 87122 9611 6510 6510 3111 - - - - 3111 5814 6510 1519 6112 النسبة 

( مراعـــاة وحـــدة العائمـــة لقـــيم المواطنـــة 14يتضـــح مـــن جـــدول )     
( 35لطفـــل الروضـــة حيـــث تحتـــوى أىـــداف الوحـــدة عمـــى ) المناســـبة

( ىـدفا لموحـدة  153ىدف تتعمـق بالمواطنـة ومؤشـراتيا مـن إجمـالي )
% ( من أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قـيم 87,22بنسبة )

المواطنــة فــي أىــداف وحــدة العائمــة تصــاعديا كــان كالتــالي: النظــام 
 –تحمل المسئولية  –والعدل التسامح –السالم واألمن و  والديمقراطية

االنتمــاء الــديني، ولــم تتضــمن أىــداف –التعــاون   –االنتمــاء الــوطني

 –ترشـيد االسـتيالك  –الرضا  – الوحدة عمى قيم المبادأة واإليجابية
 الحرية.

لتحديد مدى مراعاة وحدة كتابي :  قيم المواطنة بوحدة كتابي -10
لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة، تم تحميل محتوى وحدة الماء  
من خالل أىداف الوحدة في ضوء قائمة قيم المواطنة ومؤشراتيا، 
ثم حساب النسبة المئوية لكل قيمة، والدرجة الكمية كما يوضحو 

 (: 15جدول )
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 15جدول 

 (151)ن   = ثالنسب المئوية لمدى مراعاة قيم المواطنة بوحدة كتابي حي
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 42 2 1 3 2 6 - - - 1 5 4 15 3 التكرارات
 81127 3211 6610 9811 3211 9713 - - - 6610 3113 6512 9319 9811 النسبة 

ـــة 15يتضـــح مـــن جـــدول )      ـــابي لقـــيم المواطن ( مراعـــاة وحـــدة كت
( 42الوحـــدة عمـــى ) المناســـبة لطفـــل الروضـــة حيـــث تحتـــوى أىـــداف
( ىـدفا لموحـدة  151ىدف تتعمـق بالمواطنـة ومؤشـراتيا مـن إجمـالي )

% ( من أىداف الوحدة، مع مالحظة أن ترتيب قـيم 81,27بنسبة )
 المواطنـة فــي أىــداف وحــدة العائمـة تصــاعديا كــان كالتــالي: التســامح

االنتمــــاء الــــوطني  –العــــدل وتحمــــل المســــئولية  –الســــالم واألمــــن و 
االنتمــاء الــديني، ولــم  –الحريــة  –التعــاون -النظــام  –والديمقراطيــة 

 –الرضـــا  –تتضــمن أىـــداف الوحـــدة عمـــى قـــيم المبـــادأة واإليجابيـــة  
 .ترشيد االستيالك

 قيم المواطنة بمنيج التعمم الذاتي لرياض األطفال:  -11
ــــال لتحد      ــــاض األطف ــــذاتي لري ــــتعمم ال يــــد مــــدى مراعــــاة مــــنيج ال

تم  ،بالمممكة العربية السعودية لقيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة
تحميـــل محتـــوى الوحـــدات المتضـــمنة فـــي المـــنيج مـــن خـــالل أىـــداف 
الوحدات في ضوء قائمة قيم المواطنة ومؤشراتيا، ثم حسـاب النسـبة 

 (: 16ة  كما يوضحو جدول )المئوية لكل قيمة، والدرجة الكمي
 16جدول 

 (721=  2(، )ن1114= 1)ن النسب المئوية لقيم المواطنة بمنهج التعمم الذاتي لرياض األطفال حيث

 المجموع الوحدات الموجزة (1114=1الوحدات المفصمة ) ن قيم المواطنة
 % ن % 2ن % 1ن

 7811 31 512 18 2411 13 االنتماء الوطني
 9716 121 1918 59 3116 64 االنتماء الديني

 5312 44 6113 26 7211 18 النظام
 0513 53 0214 29 3612 24 التعاون

 5710 10 6910 5 4910 5 التسامح والعفو
 0510 1 1310 1 - - المبادأة وااليجابية
 - - - - - - القناعة والرضا

 - - - - - - ترشيد االستهالك
 4212 42 7712 20 1612 22 الحرية
 2111 21 9710 10 0811 11 العدل

 4411 25 8011 13 1811 12 الديمقراطية
 4610 8 5510 4 3910 4 السالم واألمن

 9810 17 8011 13 3910 4 تحمل المسئولية
 62121 375 5127 198 45117 177 الدرجة الكمية
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( مراعاة الوحدات المتضمنة لمنيج 16يتضح من جدول )     
التعمم الذاتي لرياض األطفال بالمممكة العربية السعودية  لبعض 

تضمنت أىداف  قيم المواطنة  المناسبة لطفل الروضة، فقد
( ىدفا يتعمق بالمواطنة ومؤشراتيا من 375الوحدات التعميمية  )

مع  األىداف%( من 62,21( ىدفا بنسبة )1734إجمالي )
مالحظة أن ترتيب قيم المواطنة في منيج التعمم الذاتي  تصاعديا 

 –تحمل المسئولية  -العفو   -األمن  -المبادأة  : كان كالتالي
 –النظام   –الحرية  –االنتماء الوطني –الديمقراطية  –العدل 

لم تتضمن أىداف الوحدات التعميمية و االنتماء الديني –التعاون 
 .ترشيد االستيالك –الرضا عمى قيم 

 عرض نتائج السؤال الثالث: 
ينص السؤال الثالث عمى التالي: ما مدى مراعاة أنشطة      

 رياض األطفال لقيم المواطنة من وجية نظر المعممات؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم تطبيق استبيان قيم المواطنة      

المممكة العربية  ومؤشراتيا في منيج التعمم الذاتي والمطبق في
السعودية من وجية نظر المعممات سواء من خالل أنشطة المنيج 
)منيج التعمم الذاتي لرياض األطفال( أو من خالل األنشطة 
اإلضافية التي تطبق بصورة غير مباشرة في رياض األطفال، وتم 
حساب التكرارات والنسب المئوية لمدى تضمن األنشطة لقيم 

 (:17طفل الروضة  كما يوضحو جدول )المواطنة المناسبة ل
 17جدول 

 (31) ن = تكرارات قيم المواطنة بأنشطة رياض األطفال المنهجية والال منهجية من وجهة نظر المعممات

 قيم المواطنة م
 نوعية األنشطة آراء المعممات

 ال منهجية منهجية ال يتحقق إلى حد ما يتحقق
 % م ك % م ك % م ك % م ك % ك م

 66181 5142 18 415 915 7711 2122 6616 85171 55121 االنتماء الوطني 1
 32 619 66167 3120 81111 5413 24114 2714 63173 09122 االنتماء الديني 2
 3122 317 7175 8122 84114 5414 81131 5419 72152 81115 النظام 3
 51 1115 33149 8114 58139 88111 5132 7519 08132 6319 التعاون 4
 66166 20 33133 10 44114 3314 55135 66110 44144 33113 التسامح والعفو 5
 80 24 20 6 09128 4218 47140 14112 42131 4219 القناعة والرضا 6

7 
االدخار وترشيد 

 االستهالك
518 33128 6618 88128 83112 77142 11 66136 19 33163 

 33173 22 66126 8 93145 77113 52128 5518 55125 6617 الحرية 8
 33187 2126 5112 7513 5142 75112 16129 7518 33128 518 الديمقراطية 9
 66186 26 33113 4 17154 25116 42120 1316 42125 6317 السالم واألمن 11
 66173 1122 26 817 83130 2519 66136 11 15132 7519 المبادأة وااليجابية 11
 85 5125 15 514 05149 71114 62127 2918 33123 7 تحمل المسئولية 12
 9181 5124 33118 515 75173 13113 75128 6218 75128 6218 العدل 13
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( أن رياض األطفال بالمممكة العربية 17يتضح من جدول )     
األنشطة التي تقدميا المعممة لمطفل بقيم السعودية تيتم من خالل 

المواطنة بصفة عامة، وقد جاء ترتيب قيم المواطنة تصاعديا في 
أنشطة رياض األطفال من وجية نظر المعممات كما يمي: تحمل 

االدخار وترشيد االستيالك  –الحرية  –األمن والسالم  –المسئولية 
المبادأة  –عاون الت –القناعة والرضا  –العدل  –والديمقراطية 
االنتماء  –االنتماء الوطني  –النظام  –التسامح  –واإليجابية 

 .الديني
 مناقشة النتائج .6

( ىدفا 177تضمنت أىداف الوحدات التعميمية المفصمة )      
( ىدفا بنسبة 1014) يتعمق بالمواطنة ومؤشراتيا من إجمالي

المواطنة في مع مالحظة أن ترتيب قيم  %( من األىداف45,17)
األمن : أىداف الوحدات التعميمية المفصمة  تصاعديا كان كالتالي

االنتماء  –الديمقراطية  –العدل  –العفو  – وتحمل المسئولية
ولم  االنتماء الديني –التعاون  –الحرية  –النظام  –الوطني 

      تتضمن أىداف الوحدات التعميمية المفصمة عمى قيم المبادأة
 .ترشيد االستيالك –الرضا  – واإليجابية

( ىدفا 198كما تضمنت أىداف الوحدات التعميمية الموجزة  )     
 ( ىدفا بنسبة720يتعمق بالمواطنة ومؤشراتيا من إجمالي )

مع مالحظة أن ترتيب قيم المواطنة في  %( من األىداف5,27)
ة  المبادأ:  أىداف الوحدات التعميمية الموجزة  تصاعديا كان كالتالي

 –الديمقراطية  وتحمل المسئولية  –العدل   -العفو   -األمن  -
 االنتماء الديني –التعاون  –النظام   –الحرية  –االنتماء الوطني

 –ولم تتضمن أىداف الوحدات التعميمية المفصمة عمى قيم الرضا 
 .ترشيد االستيالك

 مما سبق يتضح اىتمام منيج التعمم الذاتي لرياض األطفال     
بالمممكة العربية السعودية بقيم المواطنة التي تم تحديدىا بصفة 
عامة وبنسب متفاوتة، مع تركيزىا عمى االنتماء الديني فيأخذ 

% من أىداف منيج التعمم الذاتي 7المرتبة األولى بنسبة تقرب من 

اإلجمالية، مع إغفال قيم الرضا، وترشيد االستيالك بالرغم من 
المواطنة، لذا يجب مراعاة تمك القيم  وبنسب أىميتيا وارتباطيا ب

مناسبة لما ليا من أىمية ودور بارز في إعداد المواطن الصالح. 
فقيمة مثل االنتماء الوطني بما تتضمنو من معمومات ومعارف 
حول الوطن وأىمية االرتباط بو واالنتماء إليو جاءت بنسبة تقرب 

منيج التعمم % مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في 2من 
 .الذاتي في ضوء قيم المواطنة

أن تعرف   [27]وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو كريك     
االجتماعي واالقتصادي الديني و الفرد بوطنو وتراثو الثقافي و 

وتنتيي تمك  ،والسياسي، ومن ثم الشعور اإليجابي نحو الوطن
المعرفة وذلك الشعور بسموك وأداء إيجابي عمى كافة المستويات 
من اجل تحقيق التالحم االجتماعي والعمل عمى ما من شانو يحقق 

كما أتاحت األنشطة إكساب طفل الروضة السعودي .رفعة الوطن
قيمة الديمقراطية من خالل ممارسة االنتخابات الختيار قائد القاعة 

ان التعميمية والتعرف عمى أدوار القائد وأدوار أفراد وقادة األرك
القاعة وذلك كنموذج لتركيب المجتمع مما يوضح لمطفل دور القائد  

 .األفراد وواجبيم تجاه المجتمع أدوارو 
حيث إن   [35]وىذا يتفق مع ما أشار إليو إيفال عيسى     

الجيد الذي خاصة اإلعداد و  اإلعداد الجيد لمناىج وبرامج الروضة،
يراعى متطمبات واحتياجات المجتمع، التي تقدم بصورة مبسطة 

الموضوعات الوطنية، من شانو اإلسيام و  تتناول بعض القضايا
بفاعمية في غرس بذور المواطنة الصالحة لدى ىؤالء األطفال، مما 

 .يترتب عميو إعداد جيل صالح قادر عمى النيوض بمجتمعو
ت إليو نتائج بعض الدراسات مثل دراسة كما يتفق مع ما أشار      

والتي أشارت إلى ضرورة االىتمام بتنمية القيم  [29]رشدي طعيمة 
ومن خالل  واالتجاىات اإليجابية الالزمة إلعداد المواطن الصالح،

استجابات معممات رياض األطفال حول مجال تحقيق قيم المواطنة 
ن خالل األنشطة جاءت النتيجة ان قيم المواطنة يتم تحقيقيا م

المتضمنة في منيج التعمم الذاتي أي األنشطة المنيجية، وقد جاء 
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ترتيب قيم المواطنة تصاعديا في األنشطة المنيجية من وجية نظر 
تحمل  –السالم واألمن  –المعممات كما يمي: الديمقراطية 

المبادأة  –القناعة والرضا  –العدل  –االنتماء الوطني  –المسئولية 
 –االدخار وترشيد االستيالك  –التسامح  –الحرية  – جابيةواإلي

  .النظام –االنتماء الديني  –التعاون 
  وقد جاء ترتيب قيم المواطنة من وجية نظر المعممات     

يختمف عن ترتيبيا من خالل تحميل منيج التعمم الذاتي مع احتفاظ 
الديني  والنظام القيم بمركزىا في االىتمام مثل قيمة االنتماء  بعض
 .وغيرىا
كما اتضح من خالل استجابات المعممات عن مجال تحقيق      

قيم المواطنة أن قيم المواطنة المناسبة لطفل الروضة يتم تحقيقيا 
خالل األنشطة الالمنيجية في رياض األطفال من خالل  من

االحتفاالت والمناسبات المختمفة والمواقف التربوية المقصودة أو 
المقصودة والتي تمارسيا وتقدمو معممات رياض األطفال، فقد غير 

جاءت نسب تحقيق قيم المواطنة تصاعديا في األنشطة الالمنيجية 
االدخار وترشيد  –التعاون  –االنتماء الديني  –كما يمي: النظام 

القناعة  – المبادأة واإليجابية –الحرية  –التسامح  –االستيالك 
السالم  –تحمل المسئولية  –العدل  –طني االنتماء الو  –والرضا 
 .واألمن
مما سبق يتضح إن رياض األطفال من خالل التكامل في      

األنشطة الموجية لمطفل سواء المنيجية أو الالمنيجية تسعى إلى 
عداده كمواطن صالح، من  تنمية قيم المواطنة لدى طفل الروضة وا 

طفال بمرونتيا تسمح ىنا يتضح لنا جميا أن األنشطة في رياض األ
لممعممة بتنمية بعض قيم المواطنة من خالل األنشطة المتنوعة 
التي تقدميا لطفل الروضة، األنشطة الموجية، األنشطة 

 ... الخ.القصصية، األنشطة الفنية
أن تعرف  [27]كريك  وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو     

تراثو الثقافي والديني واالجتماعي واالقتصادي و  الفرد بوطنو
والسياسي، ومن ثم الشعور اإليجابي نحو الوطن، وتنتيي تمك 

ذلك الشعور بسموك وأداء إيجابي عمى كافة المستويات و  المعرفة
من اجل تحقيق التالحم االجتماعي والعمل عمى ما من شانو يحقق 

لروضة السعودي كما أتاحت األنشطة إكساب طفل ا .رفعة الوطن
قيمة الديمقراطية من خالل ممارسة االنتخابات الختيار قائد القاعة 
وقادة األركان التعميمية والتعرف عمى أدوار القائد وأدوار أفراد 
القاعة وذلك كنموذج لتركيب المجتمع مما يوضح لمطفل دور القائد 

 .وأدوار األفراد وواجبيم تجاه المجتمع
أللعاب واألنشطة الفنية والتي تتيح لألطفال فاألنشطة مثل ا      

بالتبادل بالقيام بدور القائد الذي يحكم بالعدل بين اآلخرين 
 والمسرحيات التي تشتمل عمى تمك القيم القصص باإلضافة إلى

ذلك بتبسيطيا لمطفل ثم ممارستيا من خالل بعض المواقف و 
بإمداد طفل العممية والدرامية، مما يوضح عدم اكتفاء الروضة 

الروضة السعودي ببعض المعمومات عن الوطن ولكن بإكسابو 
 .بعض القيم التي تساعد في النيوض بالمجتمع في المستقبل

حيث  Mclaughlin [26] وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو 
أشار إلى إن المواطنة ال تتوقف عمى مجرد نعمم الحقائق األساسية 

ديناميات الحياة السياسية فييا فحسب، و  المتعمقة بمؤسسات الدولة
نما تتضمن كذلك اكتساب المتعمم لقاعدة عريضة من الميارات  وا 
والميول واالتجاىات والقيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بممارسة الفرد 

 إلدوار المواطنة.
أشارت  التي [55]كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة لي جنيفر      

ىي أساس بناء المواطن الصالح، وما أوصت إلى إن قيم المواطنة 
، [61ودراسة كل من  ،[60] بو دراسة فايزة بنت محمد بن حسن

بضرورة إكساب المتعممين منذ بداية   66] ،65،64، 63، 62
السمم التعميمي كل ما من شانو يغرس فييم المواطنة الصالحة، كي 

 اكم ،يخرجوا لمحياة جيال صالحا قادرا عمى النيوض بوطنو الحبيب
التي أشارت إلى فاعمية برنامج  [4]تتفق مع دراسة عبير صديق 

 .السعوديأنشطة في تنمية بعض قيم المواطنة لطفل الروضة 
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 التوصيات.7
 ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي: في
االستفادة من قائمة قيم المواطنة ومؤشراتيا في أنشطة رياض  -

 .األطفال
ن فاقد الشيء دعم قيم المواطنة لدى معممات رياض األطفال أل -

 .ال يعطيو
عمى المستحدثات  االطالع تشجيع معممات رياض األطفال عمى -

 .في المجال من قضايا وتقنيات وغيرىا
 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:
، دراسات وبحوث في الطفولة المبكرة(: 1995) بدير، كريمان[1] 

 القاىرة، عالم الكتب.

، التربية الدينية واالجتماعية لألطفال: (2010شحاتو )، سميمان [2]
 .القاىرةكمية رياض األطفال، جامعة 

(: 2000سالمو، عبد الناصر، عبد القادر، عبد المطيف ) [3]
االنتماء وتنمية  لتأكيدفعالية برنامج في األنشطة المغوية "

االتجاه نحو البيئة لدى طفل ما قبل المدرسة "مجمة دراسات في 
، الجمعية المصرية لممناىج وطرق المناىج وطرق التدريس

 .2000(، يونيو 2التدريس، المجمد)

برنامج مقترح إلكساب طفل : (2011أمين، عبير صديق ) [4]
. .، مؤتمر طفولة آمنةالروضة السعودي بعض قيم المواطنة

مستقبل واعد جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن بالرياض، 
 .المممكة العربية السعودية

دور المدرسة األساسية في تنمية (: 2005عيورى، فرج عمر ) [5]
ندوة السياسة التعميمية نحو التحول  ،المواطنة لدى التالميذقيم 

 .2005الديمقراطي والمواطنة المتساوية، يوليو 

، دار العالقات االنسانية لألطفال( : 2011سميمان، شحاتو )  [6]
 .النشر الدولي، الرياض

الوعي السياسي (: 2001عبد المطيف، عائشة إسماعيل ) [7]
. دراسة حالة لقرية الصحوة بمحافظة لمطفل المصري في الريف

، رسالة دكتوراه، معيد الدراسات والبحوث التربوية، ةالشرقي
  .جامعة القاىرة

، دار طفالمدخل الي رياض األ(: 2010)  شحاتو  سميمان، [8]
 .النشر الدولي، الرياض

االنتماء الوطني وعالقتو بالترابط (: 1995حمد السيد )أ السيد،[9] 
رسالة ماجستير، معيد الدراسات العميا لمطفولة، ، األسرى

 .جامعة عين شمس

فاعمية برنامج (: 2008طنطاوي، نسرين عادل حسن ) [10]
، متكامل لتنمية االنتماء لموطن لدى أطفال المرحمة االبتدائية

رسالة دكتوراه، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين 
 شمس.

بعض األنشطة التربوية لطفل ما (: 1991بدير، كريمان ) [11]
، المؤتمر السنوي الرابع قبل المدرسة في تنمية الوالء الوطني

لمطفل المصري وتحديات القرن الحادي والعشرين، جامعة عين 
 شمس، المجمد الثاني.

: االتجاىات تربية المواطنة (:2012الحبيب، فيد ابراىيم ) [15]
 .، جامعة الممك سعود، المعاصرة في تربية المواطنة

دور االسرة في تنمية : (2010عرابي، محمد عباس ) [16] 
، مركز البحوث والدراسات الوطنية والمواطنة في نفوس األطفال

 القاىرة. ،سالميةاإل
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فاعمية برنامج التربية  (:2010المشرفي، انشراح ابراىيم )[17] 
ية التربية، كم ،عمى المواطنة وحقوق االنسان لدى الطفل اليتيم

 . ىجامعة ام القر 

( : دراسة 2002حسن عمى، الرواجفة، دياب )الناجي،  [19]
تحميمية لمقيم المتضمنة في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي 

جامعة اإلمارات العربية  ،مجمة كمية التربية في األردن،
 (.17) السنة (،19) المتحدة، ع

، القاىرة، وتكامل الشخصيةاالنتماء (: 1992سعد، يوسف )أ [20]
 .مكتبة غريب

 تحميل .التربية واالنتماء الوطني(: 2006يعقوب الشراح )[21] 
 .دار الفكر الحديث ،نقد، القاىرةو 

(: الوطنية المصرية في العصر 2000) حجازي، آمنة [22]
الحديث، القاىرة، مطابع الييئة المصرية العامة 

 (.2000لمكتاب،)

"، القاىرة، التربية المقارنة "منيج وتطبيق ،عبدالغنيعبود، [23] 
 (.1997دار الفكر العربي، )

تحميل أنشطة التعمم (: 2004المعيقل، عبد اهلل بن مسعود ) [24]
في مقررات التربية الوطنية بالمممكة العربية السعودية من وجية 

، كمية ا، مجمة دراسات تربوية واجتماعيةنظر المعممين تجاىو
 (.2004(، يوليو )10مجمد ) ،(3) ، جامعة حموان، عالتربية

(: العولمة ومناىج التعميم العام، 1999طعيمة، رشدي احمد ) [29]
 22-20 المؤتمر السنوي الحادي عشرورقة عمل مقدمة إلى 

يوليو، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، كمية التربية، 
 .جامعة عين شمس

التعميم في (: 2002الحامد، محمد بن معجب وآخرون ) [33]
 .، الرياض، مكتبة الرشدالمممكة العربية السعودية

منيج التعميم في الطفولة المبكرة (: 2005عيسى، إيفال ) [35]
  .، غزة، دار الكتاب الجامعيومكوناتو

، مجمة الديمقراطية في المدرسة(: 2003سعد وطفة )أ ي،عم [36]
 .(146التربية بقطر، ع )كمية 

تصور مقترح (: 2002حمد، عبد المجيد عبد المجيد )أ [38]
لمتربية السياسية لطالب المرحمة الثانوية في ضوء بعض 

، رسالة دكتوراه، كمية البنات، جامعة والعالمية ةالمتغيرات المحمي
 .عين شمس

(: واقع برنامج إعداد معمم 2004عبد اهلل )الجسار، سموى  [39]
المرحمتين المتوسطة والثانوية في تحقيق االنتماء الوطني 

واالجتماعي لدى الطمبة المعممين بكمية التربية في  والميني
، لتدريسمجمة دراسات في المناىج وطرق اجامعة الكويت، 

نوفمبر  (،99ع) وطرق التدريس، ممناىجالجمعية المصرية ل
2004. 

، التربية عمى المواطنةمن قضايا (: 2006السيد، محمود ) [41]
دراسات وأبحاث الممتقى العربي الثالث لمتربية والتعميم، التعميم 

 .ابريل 26-24والتنمية المستدامة في الوطن العربي، بيروت، 

(: استطالع رأى عينة 2004، سالمة، حسن )يوسف، منى [42] 
من شباب المدارس والجامعات حول المواطنة والمشاركة 

المركز القومي لمبحوث السياسية، المجمة االجتماعية القومية، 
 .2004(، يناير 41(، المجمد )1، ع )االجتماعية والجنائية

دور التعميم في تعزيز (: 2000خضر، لطيفة إبراىيم ) [43]
 .، القاىرة، عالم الكتبتماءاالن
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، االنتماء وتكامل الشخصية(: 1992أسعد،  يوسف ) [44] 
 .القاىرة، مكتبة غريب

أصول التربية اإلسالمية (: 1992النحالوى، عبد الرحمن ) [45]
 .دار الفكر ،القاىرة 2، طوأساليبيا

، دار استراتيجيات التعمم والتعميم(: 1997الناشف، ىدي )[46] 
 لقاىرة.الفكر، ا

التربية الوطنية "مفيوميا، ( 1998القحطاني، سالم عمي ) [47]
"، مكتب التربية العربي لدول الخميج، رسالة أىدافيا، تدريسيا

 .66الخميج العربي، ع 

قيم المواطنة المتضمنة في (: 2009حسين، السعيد حنفي ) [48] 
، رسالة ماجستير، معيد الدراسات العميا بعض قصص األطفال

 .لمطفولة، جامعة عين شمس

جريدة  .: المواطنة في اإلسالم( 1995ىويدي، فيمي )[49] 
 .5902، العدد الشرق األوسط

ديمقراطية التعميم في الفكر التربوي (: 2000بدران، شبل ) [50] 
 .، القاىرة، دار قباء لمطباعة والنشرالمعاصر

واألمن القومي الديمقراطية (: 2000محمد سعد )أبو عامود، [51] 
، مجمة الديمقراطية، القاىرة، مركز الدراسات في الواقع المعاصر

 (.5، ع )واالستراتيجيةالسياسية 

، تفسير القران العظيمأبو الفدا، اسماعيل بن كثير)د.ت(:  [52]
 .القاىرة، المطبعة الفنية

، دار مناىج رياض األطفال(: 2007عمي جاد، مني محمد) [56]
     .          األردن ،المسيرة

دور المقررات الدراسية (: "2005بن حسن، فايزة بنت محمد ) [60]
( لقادة 13" المقاء السنوي ) لممرحمة الثانوية في تنمية المواطنة

 العمل التربوي، جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية.

برنامج مقترح في (: 2001النجدي، عادل رسمي حماد )[61] 
لتالميذ المرحمة  الدراسات االجتماعية لتنمية مفيوم المواطنة

 .جامعة أسيوط ،، رسالة دكتوراه، كمية التربيةاإلعدادية

مؤتمر طفل الروضة تربيتو ورعايتو لمواجية تحديات القرن  [62]
(، كمية رياض األطفال، جامعة 2000) الحادي والعشرين

 القاىرة.

 لمستقبل الوطن العربي مؤتمر الطفل أفضل استثمار [63]
 .(: كمية رياض األطفال، جامعة القاىرة2002)

(: 2004) مؤتمر الطفل العربي في ظل المتغيرات المعاصرة [64]
 ، جامعة عين شمس،األول لكمية البنات اإلقميميالمؤتمر 

 .القاىرة

المؤتمر (: 2006) مؤتمر مناىج التعميم وبناء اإلنسان [65]
 .القاىرة ،جامعة عين شمس، العممي الثامن عشر

(: جامعة األميرة 2011) . مستقبل واعد.مؤتمر طفولة آمنة[66] 
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An analytic study of values in Saudi 

kindergarten curriculum 

Osama Khallaf Mohammad  

Al-baha University – Faculty Of Education  

Abstract- This research aims to design a list the values of citizenship appropriate for 

kindergarten children , to determine the extent of appropriateness of     kindergarten programs in 

the Kingdom of Saudi Arabia to the values of citizenship and to determine the suitability of  

activities of kindergartens for the values of citizenship from the point of view of teachers. The 

research was based  on the descriptive analytical method and used  a range of tools prepared by 

the researcher : a list of appropriate citizenship values for kindergarten children and their 

indicators and a  questionnaire for kindergarten teachers to demonstrate the extent to which the 

activities of kindergarten are appropriate for these values. The sample consisted of the 

kindergarten curriculum in Saudi Arabia, which consists of a teachers’ guide to self-education 

curriculum for kindergarten , summarized modules and educational detailed modules.(30) 

kindergarten teachers in Baha  participated in this study. The results indicate the suitability of 

modules containing learner-centered approaches to kindergartens in Saudi to Saudi for some 

values of citizenship appropriate for kindergarten children, such as initiative, security, 

forgiveness , responsibility, justice, democracy, loyalty , freedom. religiousness and cooperation 

but did not include units on the values of satisfaction and rationalizing consumption. The study 

found that kindergarten, through integration in activities geared to children, whether systematic 

or extracurricular, seeks  to develop the values of citizenship of kindergarten children and 

prepares them to be good citizens. It is clear that the activities flexibility allows the teachers to 

develop some values of citizenship through various activities : directed ,anecdotal and artistic. 

Keywords: Values - the values of citizenship - self-learning approach - Kindergarten 

 

 

 


