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قسم عمم ال". البحث ، جانجكوكعاجنوك دىاهلنور روضة األطفالع ى ايحااة املعم امل" . 0202أمساء البديعة، 
  .عوالنا عالك إبراىام عاالنج (UIN) اإلسالعاة ايحك اةاععة اجل، اةالنفس

 كاتري حممد مغفور املاجستري  دالاملشرف: 

  

 روضة األطفالاملعلممعىن احلياة، : الرئاساة  كم اتال

أنشطة التعمم ىو النشاط الذي ىو األكثر أمهاة يف حتديد جناح ع ماة التعمم. اليت أصبحت ععاارا   
لمنجاح يف حتقاق أىداف التعمام يعت د كثريا عمى كافاة ع ماة التعمم اليت يواجهها الطالب كطالب. ولذلك، 

تعمام األطفال، لذلك ميكن ايحصول عمى عدخالت عن طالب ععمم رياض األطفال لتكون قادرة عمى تدريب و 
البائة احملاطة وغري قادرة عمى قبول جم وعة واسعة عن احملفزات البائاة وخاصة املتعم ني املدرسة. عع ى ايحااة ىو 
الشيء الذي ينظر إلاو عن قبل شخص عهم وعفاد يحااة األفراد يف سااق يعطي عع ى لمحااة، واهلدف النبال يف 

ااة، حاث عع ى ايحااة لاس ىو نفسو يف كل فرد، حىت إىل كل فرد يف أي وقت. يف ىذه الدراسة، وفهم عع ى ايح
  .ايحااة ىو الشيء الذي يعترب عه ا يف حااة واحدة وغري قادرة عمى أن تستخدم كقوة دافعة شخص لمقاام أواعره

وضة املعم ني الذين يعم ون فري  الغرض عن ىذه الدراسة ىو التحقاق يف ع ماة حتقاق عع ى ايحااة
تستخدم ىذه الدراسة البحثاة النوعي عع هنج السرد. يف ىذه الدراسة يروي حااة املوضوع وعن النظر  .األطفال

يف عع ى حااتو ك درس ىو تثقاف وتعمام األطفال الصغار. استخراج الباانات يف ىذه الدراسة باستخدام 
  .بة. وقد مت حتمال الباانات باستخدام ختفاض الباانات، تصناف والتولافاملقابالت املتع قة وتقناات املراق

يف بداية YSوSE ،AWنتائج ىذه الدراسة تشري إىل أن البحث عن عع ى ايحااة عراحل عن خالهلاال
عرحمة فهم الشخصاة، والتصرف الدعم اإلجيايب واالجت اعي، وتع اق القام الثالث )قا ة اخلربة والتقدير قا ة، 
والقام أن يكون(، واألنشطة توجاهات. مث يتم وصف ع ماة عن حاث خمططات حتقاق حااة ذات عع ى. 
وعوضوع إجياد عع ى ايحااة عن خالل األع ال اليت لديو الثقة لتغاري لتصبح أفضل املعم ني لمطالب باإلضافة إىل 

 .ااة تفاؤالالشعور باملسؤولاة عدرسا لمطالب الصغار أيضا دعم لو بالبقاء وجو ايح

 


