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 القيم األخالقية لدى طفل الروضةبعض فنون األداء في تنمية  انشطة فاعلية
 فاطمه الزهراء عبدالمنعم طه اسماعيلالباحثة: 

 ملخص البحث
وتقصي فاعليته في تنمية بعض  يهدف البحث الحالي الي إعداد برنامج أنشطة قائم على فنون األداء
( طةيييل وطةليييه تتيييراو  أعميييا هم 06القيييم األقيةيييية ليييدر طةيييل الروعيية  وتحونييي) عينييية البحيييث ميي   

سنوات  واستخدم) الباحثة مجموعيه مي  أدوات الد اسية وهيى : اقتبيا  لتنميية  0الى5الزمنية ما بي  
برنامج فنون األداء لتنمية بعض القيم بعض القيم األقيةية لدى طةل الروعة   م  اعداد الباحثة(, 

األقيةيية  ميي  اعييداد الباحثيية( و قييد اسييتخدن البحيث الميينهج التجرربييي عيي  طرريي  إ ييراء التجر يية  ات 
الضابطة( لتنميية بعيض القييم األقيةيية مي  قييم برنيامج قيائم عليي فنيون  –المجموعتي   التجرربية 

األنشطة الةنيية و األنشيطة الد اميية المييرحية المشيتملة األداء  أنشطة الةنون البصررة المشتملة على 
علي الدمي ومير  العرائس وكذلك القصص واألناشيد واألغاني والرسومات( وقد اعتبر برنيامج فنيون 
األداء هيو  المتييير المييتقل(  بينميا القييم األقيةييية هيي  المتييير التابا(نأسيةرت النتيائج عليى و ييود 

لصيييالت متوسيييطات د  يييات أطةيييام المجموعييية التجرربيييية مقا نييية ب طةيييام  فيييروا  ات د لييية إحصيييائية
المجموعييية الضيييابطة و ليييك فيييي القييييا  البعيييدر  قتبيييا  القييييم األقيةيييية لطةيييل الروعييية مييي  قييييم 
تطبي  برنامج فنون األداء باستخدان األنشطة الةنية المختلةة وأنها سياهم) فيي تنميية القييم األقيةيية 

ا ت النتائج الي  و ود فروا  ات د لة إحصائية بيي  متوسيطات د  يات أطةيام الميتهدفة   كما اش
المجموعيية التجرربييية فييي القياسييي  القبلييي والبعييدر حيييث و ييد تحييي  ميييتوى القيييم األقيةييية لطةييل 
الروعة لصالت القييا  البعيدر واليذى قيد ير يا اليى تطبيي  البرنيامج القيائم عليى فنيون األداء وفنياتيه 

التيييي و يييد انهيييا سييياهم) فيييي تنميييية القييييم األقيةيييية المييييتهدفة مييي  قييييم ا عتمييياد عليييي المتنوعييية و 
–األمانية–الصيدا–القصص وا غاني باإلعافة اليى  ليك , سياهم البرنيامج فيي تحييي  ةييم  الن افية 

احتيييران ايقيييرر (ن وأقييييرال اشيييا ت النتيييائج اليييي عيييدن و يييود فيييروا  ات د لييية إحصيييائية بيييي  -الرحمييية 
د  ييات أطةييام المجموعيية التجرربييية فييى كييي القياسييي  البعييدر والتتبعييي علييي اقتبييا  القيييم متوسييطات 

األقيةية  ن البرنامج له أثر ممتد وو د أن األطةام ميااالوا يتميينون بميا تعلميوأ  وأن أثير البرنيامج 
 باقي وطورل األمد و ما يتعلمه الطةل ي ل معه طوام عمرأن

  :فنون األداء  القيم األقيةية  طةل الروعة الكلمات المفتاحية 
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The Effectiveness of Performing arts activities in Developing  some moral 

values for kindergarten children 

 

The current research aimed to prepare an activities program that based on 

performing arts, and to investigate its effectiveness in developing some moral 

values for the kindergarten child. The research sample is composed from 60 

boys and girls aged between 5 to 6 years old. A set of study tools including; a 

test for   developing some moral values for the kindergarten child (prepared by 

the researcher), and a program for arts of performing in order to develop some 

moral values (prepared by the researcher) were used. The research applied the 

experimental approach and the experiment was carried out using two groups 

(experimental - control) to develop some moral values through a program based 

on arts of performance that include visual arts' activities and dramatic theatrical 

activities including dolls , puppet theater, stories, songs and paints. The arts of 

performance program were considered as the independent variable, while the 

moral values were used as dependent variable. When the performance arts 

program including its artistic activities is applied, the dimensional scale of the 

moral values test revealed the presence of statistically significant differences 

between means of the experimental group children scores compared to those of 

the control group children and that these artistic activities have contributed in 

developing the targeted moral values. In addition, results indicated presence of 

statistically significant differences between the experimental group children 

means of scores in both pre and post scales where an improvement  of the moral 

values level was found after the experiment that could be attributed to the 

application of arts of performance program and its varied approaches that 

contributed in developing the targeted moral values through relying on telling 

stories and songs ad to that the program has contributed in improving values of 

(cleanliness – telling the truth - honesty -  compassion - respect for others).  

Finally, the results indicated that there were no statistically significant 

differences between means of scores of the experimental group children in both 

post and follow up scales of the moral values test and thus could be due to 

extended effect of the program and that children still cling to what they have 

learned, and the impact of the program remains and is long-term, and what is 

learned remains with the child throughout his life. 

Keywords: Performing Arts, Moral Values , Kindergarten Child 
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 مقدمة:

  يتحون قيلها مةهومه ع   اته  إن مرحلة الطةولة المبنرة م  أهم المراحل في حياة اإلنيان
لذا   وتتشنل فيها شخصيته ومها اته ا  تماعية التي تمننه م  التعامل ما ايقرر  في مجتمعه بةاعلية

والمؤسيات والهيئات التي لها عيقة   الطبيعي أن تح ي تلك المرحلة باهتمان كبير م  الدولةفم  
ة لمرحتلك الا الطةل في هت التي يمن  ان ينتيبرامية الخبهييتطيا أر ّمنا إنحا  أ   و  بالتر ية والمجتمان

ذأ هرعاية في للذلك فإن ل  ةسررا الت ثر بما يحيط ب ةنونيتميز بو هية  فلالميتقب ةى حياتلا عهوأثر 
 .مية كبرى هة أ لالمرح

لقيم دو لا هاملا في حياة الةرد ألنها م  الدوافا التي تحرك سلوكه وتحدد نوعية العيقة بينه وتلعب ا    
المواقف المختلةة و ة يطمحالةرد م  قيم تةاعله ما البيئة ال هاو ي  أفراد المجتما الذر يعيش فيه؛ يتعلم

ت ا  تماعية مصاد  متعددة مثل الدي  والمعتقدات والتراث والعيقام   القيميتمد   وتفي الحياة
  6600  هاله الييد    ومواقف الحياة التي يمر بهام  قيم قبرات الةرد المتجددة وا قتصادية وتنمو

 (ن6

ا هتوعا فيي ة العمررة التلذأ المرحهقاصة في م هلدر الطةل أمر مةية يق تعزرز القيم ا عتبرفي
م هومما ست ةوكلس ةساسية في تر ية الطةل وتو ي م الركائز اهأ وتعد احد  ةولي لشخصيتا البذو  

 نلةطرا المحببة ا بالهى تعزرز لوالعمل ع تةفي نةيي مؤثرة لةبصو ة قاب

 األنشطة المختلةةتقديم م  ئها إثراو طةل بإكيابه العديد م  الخبرات تنشئة الاهتم) الدوم بولذا 
حشف ع  طاقاته وغر  القيم عمل علي الوال ا مدا كهة وتوستشخصي تنمي حتي تنمي داقل الروعة

 نصالحة ونموهم في بيئةفي نةيه مما ييتلزن  عاية النشء منذ حداثتهم 

حيث   ن را لجا بية أنشطتها بالنيبة لألطةامداقل الروعات مدقل تعليمي فنون األداء  أنشطةتعنبر 
وم  قيلها يمن  الر ط بي  اللعب وكل تشجعه علي التعلم الذاتي والتعاوني والقد ة علي حل المشنيت  

 (ن65  6602  أحمد الباا  ن العلون  الرراعيات  مجام م  مجا ت التعلم مثل اللية

 ,Vichian, Cha. & Puncreobutr, Chu د اسة  تشيروفي اساهمات أنشطة فنون األداء 
المد سة باستخدان  قبل س ما أطةام لدر تطورر مها ات الرراعيات األساسية التي هدف) الي ( 2016
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أن األطةام أظهروا ميتوى أعلى م  التطو  والنمو في المها ات  النتائج اكدتو   عجائ  التشنيل
 نالرراعية بعد المشا كة في األنشطة
  مرحلة الطةولة المبنرة تحون شخصية الطةلالتي تتحون في والقيم كما أن العادات والمها ات 

المها ات التي   تتحون في هذا المرحلة ف العنس وعلى  ورصعب التخلص منها في مراحل النمو اليحقة
فالطةل الذر   تتحون لديه مها ة المشا كة الو دانية ما ايقرر  يخة  في تنميتها في   يصعب تحورنها

اع م ما تعتز بة األمم  وتختلف ع  و ه ا قيا الحينةو  مراحل العمررةنفترة المراهقة وما بعدها م  ال
هي انعنا  الحضا ة لها  و قد  ما تضيا  ة ا مة للنهوض بها غيرها بذلك  و الن ر اليها   فهي مرا  

فر لألطةام فرص اا قيا لدر األمم  ي هر  ليا في  هاب هيبتها  واتحطاط حضا تها  وعندما تتو 
األقيةية اليليمة  فهنا ي هر اثا ها في شخصية وسلوك الطةل  واعدادة بشنل متحامل متزن التر يه 

 (ن62 ص6602ن ابرهيم يوسف  مناسب لشخصيتة

معايير تو ه سلوك الطةل وتحدد المرغوب فية وغير المرغوب  صةاتها  الثبيات هي  القيم األقيةيةو     
( ورمني  ة او تحيون سيلبية  صيررحة او عيمنيةتحون إيجابي ان  و وممن  ان تتيير حيب الثقافة والزمان

كميا أن تنميية  ميح تها والتعامل معها م  اليلوك اللة يي وغيير اللة يي وا فعيام التيي يقيون بهيا الطةيلن
عليييى التعبيييير عييي   قد اتيييهالطةيييل أقيةييييال وا تماعييييال ودينييييال تييييهم فيييي تعزريييز اعتبيييا  الطةيييل لذاتيييه وتنميييية 

إ    يقتصيير   فالمهميية األساسييية فييي مجييام تر ييية الطةييل هييي تنميتييه ميي   ميييا النييواحي  مشيياعرأ وأمانيييه
  الدينية واألقيةيةبل يمتد ليشمل  ميا الجوانب ا  تماعية و   ا هتمان بتنمية الجوانب الجييمة والعقلية

فيييي  النةيييييي للتوا ةصييييولفييييي و كمييييا ان لهييييا دو  فعييييام فييييي تحقييييي  التحيييييا والتوافيييي  النةيييييي وا  تميييياعي 
وتحقيييي  نهضييية الةعيييام فيييي تعيييديل سيييلوك الطةيييل وا  تمييياعي والتحييييا ميييا المجتميييا مييي  قييييم دو هيييا 

 للمجتمان

 

 مشكلة الدراسة: 
بدأ اإلحيا  بمشنلة البحث م  قيم قبرة الباحثة الميدانية في اإلشراف على طالبات التد رب          

لضعف نمو القيم األقيةية الميداني  حيث  ح ) الباحثة أن هناك مجموعة م  األطةام يعانون م  
اقل الروعة  لدر األطةام  فالتعليم ع  بعد والةترات التي قضاها الطةل بعيدال ع  التةاعل اليومي د
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ععف في ةيم إن هؤ ء األطةام يعانون م   حيث  ح )أحدث و ود فجوأ عند العودة الي الروعة  
 ن(1  ملح  احتران ا قرر ( –الرحمة  –األمانة  –الصدا  - الن افة

وعدن ا ندماج داقل ورنتج عنها مشنيت أقيةية األطةام مشنيت سلوكية لدر هؤ ء مما يتيبب في  
الروعة ما أقرانهم  مما ينتج عنه أيضال العديد م  المشنيت النةيية وا  تماعية والتعليمية لهؤ ء 

 األطةامن 
( معلمة م  المعلمات بالروعة  02  وللتحق  م  تلك الميح ات قام) الباحثة باستطيع  أر 

  وقد أسةرت يم األقيةية لدر أطةام الروعاتواقا توافر الق( م  أمهات األطةام للتعرف على 02 و
 (ن 1الشنل  الجدوم و نتائج استطيع الرأر والمقابلة  كما هو موعت ب

 واقع توافر القيمة القيمة م
 األمهات المعلمات

 %65 %66 الن افة   ن0
 %25 %06 الوفاء الوعد  ن6
 %36 %65 الصدا  ن3
 %66 %66 األمانة  ن4
 %06 %06 الن ان  ن5
 %26 %05 العطف  ن0
 %66 %36 الرحمة  ن2
 %36 %65 احتران ا قرر   ن0
 %05 %06 بر الوالدي   ن0
 %25 %05 التصدا  ن06

 (1) جدول

 يوضح آراء ووجهات نظر معلمات وأمهات األطفال في واقع توافر القيم األخالقية لدي األطفال
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 (1شكل )

 األخالقية لدي األطفاليوضح آراء ووجهات نظر معلمات وأمهات األطفال في واقع توافر القيم 

 يلي:  ( ما1شنل  ( و 1 دوم  حيث يوعت 
( م  األمهات أكدن و ود مشنلة في ةيمة الن افة %57( م  المعلمات  ونيبة  %02نيبة   -

 لدر األطةامن 

( م  األمهات أكدن و ود مشنلة في ةيمة الصدا لدر %52( م  المعلمات  ونيبة  %57نيبة   -
 األطةامن 

( م  األمهات أكدن و ود مشنلة في ةيمة األمانة لدر %02( م  المعلمات  ونيبة  %02نيبة   -
 األطةامن 

( م  األمهات أكدن و ود مشنلة في ةيمة الرحمة لدر %02( م  المعلمات  ونيبة  %52نيبة   -
 األطةامن 

احتران ( م  األمهات أكدن و ود مشنلة في ةيمة %52( م  المعلمات  ونيبة  %57نيبة   -
 ايقرر  لدر األطةامن

مشنيت لدر األطةام و ود ورتضت مما سب  و ود اتةاا بي  معلمات وأمهات األطةام على  
  احتران ا قرر ( لدر أطةام الروعات –الرحمة  –األمانة  –الصدا  - الن افةتتعل  بضعف ةيم 

ومما ينتج عنه مجموعة م  المشنيت النةيية وا  تماعية والتعليمية لهؤ ء األطةام  ولذا سيحاوم 
 البحث الحالي تنمية القيم األقيةية لدر هؤ ء األطةام باستخدان برنامج قائم علي فنون األداءن 

والتي  (Saudi Arabia Vision (2030) 2030انطيقال م   ؤرة المملحة العر ية اليعودية و 
تضمن) مجموعة م  األهداف م  أهمها ترسيخ القيم اليلوكية اإليجابية و ناء الشخصية اإلسيمية 

لواا ة التعليم  2020 المتواانة المتحاملة ألبناء الوط   وتحقيقال لهذا الهدف ييعي برنامج التحوم الوطني
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م  دو  فعام في إعداد ررهم لما لهم وت هيلهم وتطو إلى البدء باستقطاب المعلمي  وتحيي  إعدادهم 
 (National Transformation Program 2020) ءالنشي

م األقيةية لقيا أهمية تنمية وهو ما أكدته األدبيات المختلةة  حيث أشا ت نتائج الد اسات إلى
القيم  دو ا فعام في تنمية ن المعلمات يقا عليه اأكدت  (6660عثمان  فد اسة عةاف  لدر األطةام 

د اسة و   ععف دو  معلمة الروعة في تنميتهااألقيةية لدر طةل الروعة بالمملحة العر ية اليعودية  و 
 ليناود اسة  ( 6600الراشد  مضاور ود اسة  ( 6602  محمد الحااميود اسة (  6605بيم   شا 

وأوص) الد اسات بضرو ة تنمية القيم لدر أطةام الروعةن  ( 6600 العوامرة  عبد اليينو   معلوف
لذلك فإن غر  ا تجاهات اإليجابية نحو هذأ القيم في نةو  النشء م  أهم الوا بات التر ورة التي 
ينبيي أن تيعى المؤسيات التر ورة إلى تحقيقها في بناء شخصية الطةل لتتر م في سلوكياته الحياتية  

  .(56  ص5660  منام حيي ةيم أقيةية مثل  يد بي  و   فمجتما بدون أقيا و 

( 6602الشهاور  حنان  و الر ط بي  أهمية فنون األداء وتنمية القيم األقيةية فنجد د اسة
وإعداد نمو ج للذكاء الو داني   برنامج أنشطة قائم على فنون األداء لتنمية الذكاء الو داني استخدم)

واعتمد   سنوات 4: 6مؤشرات فنون األداء في برنامج أطةام الحضانة م  وتحديد   لدى طةل الحضانة
وتوصل) نتائج الد اسة إلى فعالية البرنامج في تنمية الذكاء الو داني   البحث على المنهج شبه التجرربي

م  هنا و  عيقة الطةل باألقرر ن ناء و   الضبط الذاتيو   تنمية مةهون الذاتلطةل الروعة م  قيم 
تحور  اتجاهات وسلوكيات المجتما  و  يتحق  في هذأ الةترة م  حياته الباحثة إن الطةل يتطلب ترى 

كما يحتاج إلى  لك إ  في  و م  التر ية اليليمة منذ بواكير الطةولة  ورحتاج إلى م  يتعهد  لك  
ال أقيةية مية يتعلم الطةل في بداية حياته المعرفية بحا ة ألن  فغر  عادات واتجاهات وةيم قيرأ

أساسية لحياته الةردية وا  تماعية  حيث إن الشعو  األقيقي   يولد ما الطةل بل يتشنل نتيجة 
ما  قيقي يخضا لعملية النمو ورتييراكتيابه للمعايير األقيةية وتحيةه معها  لذا فإن الجانب األ

  وانب النمو األقرى حتى ييتطيا الطةل فهم المعايير والمحنات األقيةيةن  مثلالنضج 

نطيقا مما سب  م  أهمية التعلم في هذأ المرحلة وعرو ة إكياب القيم األقيةية للطةل التي لم تحظ ا  
  ييعى يمبا هتمان والعناية الحافية  وفي عوء أهمية استخدان مداقل واستراتيجيات حديثة لتنمية هذأ الق
 البحث الحالي إلى إعداد برنامج قائم علي فنون األداء لتنمية القيم األقيةية لدر طةل الروعةن
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 أسئلة البحث: 

 ايتي:  ييحاوم البحث الحالي اإل ابة على اليؤام الرئيي 
  ما فاعلية برنامج قائم علي فنون األداء لتنمية القيم األقيةية لدر طةل الروعة؟ -

 ورتةرع منه األسئلة التالية: 
 ا أهم القيم األقيةية المناسب تنميتها لطةل الروعة؟ م -0
 القيم األقيةية لدر طةل الروعة؟فنون األداء لتنمية أنشطة ما منونات برنامج قائم علي  -6
 قيم األقيةية لدر أطةام الروعة؟ما استراتيجيات فنون األداء لتنمية ال -3

 أهداف البحث:
 أهداف البحث الحالي فيما يلي:تتمثل  

 القيم األخالقية.بعض إعداد برنامج أنشطة قائم على فنون األداء لتنمية  .1

 .روضةلقيم األخالقية لدى طفل الابعض لتنمية إختبارإعداد  .0

رصد فاعلية البرنامج المقترح القائم على فنون األداء في تنمية القيم األحالقية لدي طفل  .3

 الروضة.

 أهمية البحث:
 تتمثل فى: األهمية النظرية:

 علمية تةيد الباحثي  في مجام تر ية الطةل ع  أهمية دعم وتعزرز القيم األقيةية لدى الطةلن محاولة *
لتدعيم القيم  كةنون األداءا ستراتيجيات الحديثة األساليب و تيهم في توفير بيئة تر ورة تعليمية باتباع *

 ن الروعةاألقيةية في 
تيهم في توعية التر وري  والمهتمي  بالطةل إلى عرو ة ا هتمان والعناية بإكياب الطةل المةاهيم والقيم *

 األقيةيةن 
 وتتمثل في: األهمية التطبيقية:

نتائج البحث في تو يه التر وري  إلى التخطيط لبرامج وأنشطة تدعم القيم األقيةية لدى طةل  ياعدت*
 الروعةن 

لدى طةل  فنون األداءإلى إعداد أنشطه في عوء ببرنامج يياعده  معلمات  راض األطةام  زوردت*
 الروعةن 

 ن مرحلة الروعةفي  برامج األداءفتت أبواب للبحث في فاعلية تةعيل و *
 :منهج البحث

 نوفروعة هداف البحث  و لك لمناسبته ألشبه التجرربىتم ا عتماد على المنهج -
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 الضابطة(ن –  التجرربيةتي  ربي بإ راء التجر ة  ات المجموعالمنهج التجر استخدم) الد اسة -

 فروض البحث:

 المجموعيييه أفيييرادو  التجرربيييية هالمجموعيييأفيييراد بيييي  متوسيييطات د  يييات ا  ات د لييية إحصيييائية تو يييد فيييرو -
 نالتجرربيةلصالت المجموعة  لطةل الروعة اقتبا  القيم األقيةية على في القيا  البعدر الضابطة

القياسييي  القبلييي  التجرربييية فييي المجموعيية أفييراد د  يياتبييي  متوسييطات تو ييد فييروا  ات د ليية إحصييائية -
 نلصالت القيا  البعدرفي تحيي  ميتوى القيم األقيةية لطةل الروعة والبعدر 

اقتبييا  القيييم  عليييالمجموعيية التجرربييية  بيييم متواييدات ترأييات  فييرات  تو ييد فييروا  ات د ليية إحصييائية -
 نالبعدر والتتبعي ي القياس في األقيةية لدى طةل الروعة

 حدود البحث

  :العينة
الروعية الثانييه بالعبيا  والررحيان  –الروعة الثانية عشر ببني فروأ اقتصر البحث الحالي على  -0

 نبمنطقة الباحة
 نسنوات 0:  5 او  العمر الزمني لألطةام ما بي أن يتر  -6
( طةييل مجموعييية 36منقييييمي  الييي مجميييوعتي     طةيييل وطةليية( 06الحليييية للبحييث  بلييي) العينيية  -3

 ن( طةل مجموعة عابطة36تجرربية  و 

تييم التطبييي   – ن66/3/6666الييي ن  36/0/6666اميي  تطبييي  البرنييامج فييي الةتييرة ميي   اقتصيير -4
 النشاطنلتنةيذ  ( دةيقة06  – سبوعاألفي  أيان (3  -أسابيا  (2  لمدأ

 البــحـث:وات أد
 (0ملحق رقم )القيم األخالقية لدى طفل الروضة. بعض إعداد إختبارلتنمية  -1

 (3ملحق رقم ) .األخالقية القيمبعض لتنمية األداء برنامج فنون  -0

 :البحثمصطلحات 

 المصطلحات التالية: علىيشتمل البحث 
الحالي ب نها مما سات تر ورة ورمن  تعررا أنشطة فنون األداء إ رائيا في البحث  أنشطة فنون األداء:

 القيم األقيةية بعض بهدف تنمية  سنوات 0 – 5يؤديها أطةام م    مخطط لها  ممتعة ومبهجة
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وأنشطة   وتشمل أنشطة فنون بصررة  لديهم احتران ا قرر ( –الرحمة  –األمانة  –الصدا  - الن افة
 د امية ميرحية"ن

وتعييرف القيييم إ رائيييال ب نهييا: مجموعيية ميي  األفحييا  والتعليمييات واإلشييا ات المو هيية للطةييل ميي  قبييل  القــيم:
 المعلمة نحو موعوع ما إلتباع سلوك معي  متة  عليه بي  األطةامن 

وتعرف إ رائيال على أنها مجموعة م  المعايير والقواعد التي تتحون لدر طةل الروعة  :القيم األخالقية
وت هر في اليلوك العملي أو اللة ي بطررقة   التصرف بشنل أقيقي في المواقف المختلةةوتمننه م  

قيةية وتم األالقيم  اقتبا عة في وتقا  بالد  ة التي يحصل عليها طةل الرو   مباشرة أو غير مباشرة
 نلبحثل احتران ا قرر ( –الرحمة  –ا مانه  –الصدا  –الن افة  تحديدها بخمس ةيم هي 

 إطار نظري ودراسات سابقة:

 :فنون األداءاألوم: محو  ال  
  لما لتلك الةنون م   ا بي لدى األطةام الروعةتعتبر أنشطة فنون األداء مدقي هاما في تعلم طةل  

 ود امية ميرحيةن  وموسيقية  فنون بصررة  وهي أنشطة تر ورة تيتخدن أنواع مختلةة م  الةنون 
 مفهوم فنون األداء: .1

األنشطة التر ورة أنها مما سات تعليمية يؤديها األطةام  (02  6600  حنان نصا عرف  ت 
كجزء م  عملية التعلم والتعليم المقصودة بتخطيط م  المعلمة وإشرافها بقصد بناء الخبرات واكتياب 

ستييم المها ات اليامة في العملية التعليمية في  ميا المجا تن وتعتمد األنشطة التر ورة على ا
 وتوفير المناخ اإليجابي لتحقي  األهداف المنشودةن   واإلمنانات المتوفرة  الموا د

ما يخطط لها بطررقة تتيت لحل طةل اإلشتراك  ( ب نها04  6604  عزة عبد الةتا كما تعرفها   
ولح    محدد و  يهم الوصوم إلى نتائج محددة في وق)  فيها وفقا لقد اته الخاصة وسرعة نموأ الخاصة

 اإلطيعنو  المهم هو إشباع  غبة الطةل في التعلم وتوسيا قد اته على البحث
في  أساسيال  ( أن أنشطة الةنون يو ه عان تلعب دو ال 60  6603  البناتوشي نات وتضيا   

والةنون تضةي مزرد م  المتعة   وتنمية اإلحيا  بالجمام و فا ميتوى تذوقه  تهذيب النةس اإلنيانية
ومنها   لذا فالة  يخدن أغراعا متعددة وأهداف شتى بالنيبة لطةل ما قبل المد سة  الحياةوالبهجه على 

  تنمية مها ات الطةل العقلية والحركية وا  تماعيةن
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هي مما سات تر ورة ممتعة  "ورمن  تعررا أنشطة فنون األداء إ رائيا في البحث الحالي
  لديهم القيم األقيةيةبهدف تنمية   سنوات 0 – 5م   الروعاتيؤديها أطةام   مخطط لها  جةومبه

 ن"وأنشطة د امية ميرحية  وتشمل أنشطة فنون بصررة
 مجاالت ومعايير فنون األداء: .2
 :الميتخدمة في  راض األطةام ما يليمعايير فنون ( إلى أن أهم مجا ت و 6600نصا   حنان  تشير 

 فنون الموسيقى واإليقاع الحركي:مجال  .أ
 : مما سة الطةل اليناءنالمعيار األول
 : مما سة حركات إيقاعية مصاحبة للموسيقىنالمعيار الثاني
 : مما سة العزف على اييت اإليقاعيةنالمعيار الثالث

 مجال الفنون البصرية: .ب
   رو   كالتلفي البيئة المحيطةلةنون البصررة تنمية قد ة الطةل على إد اك عناصر ا المعيار األول:

 وا ستمتاع بالمناظر الطبيعية الخيبةن
   كالرسم  والمنعباتنطة التعبير الةني الميطت والمجيممما سة الطةل ألنش المعيار الثاني:

 مجال الفنون المسرحية: .ج
 ا ستجابة لألعمام الد اميةن المعيار األول:
 مما سة األعمام الد امية الميرحيةن المعيار الثاني:

  حب الطةل لةنون األداء  أنشطة الةنون البصررة استثما  تيعي الباحثة إلىوفي البحث الحالي  
ورمن  تناولهم بشئ م  التةصيل كما   لديه القيم األحيةيةاألنشطة الد امية الميرحية( في تنمية بعض 

 أنشطة الفنون البصرية:-أ  يلي:
فهي أنشطة محببة للطةل في   الطةل في مرحلة الطةولة المبنرة بالرسم والتلور  والتشنيلييتمتا 

ورشبا حا ته   حيث يحب الطةل أن يرى ت ثير نشاطه على األشياء م  حوله  تلك المرحلة العمررة
 .Ozturk, E., Erden, F. T  د اسةتشير و  ورخرج قيم تلك األنشطة الطاقة الزائدة لديهن  لإلنجاا
التركية حوم المناهج المتحاملة   معلمات طةل ما قبل المد سة افحا  التعرف علياهمية  الي (2011
في استخدان الةنون البصررة ك سلوب تعلم يمن  م  قيله تنمية مةاهيم ومها ات وةيم مختلةة وفاعلية 

ل بشنل متحامالمنهج الية حوم إيجاب افحا أن المعلمات لديه   -0:ن أشا ت النتائج إلىالمناهج المتحاملة
ك سلوب تعلم بالنيبة لمها ات الحتابة ومةاهيم األشنام محبب اليه  كما استخدان الةنون البصررة   عان
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أما ع  استخدامها في تنمية اللية   الهندسية و عض مةاهيم العلون و عض المها ات اليدورة والةنية
أن هناك صلة كبيرة بي  سنوات  -6نأيدن  لكقليل منه  ا ات ا  تماعية فعدد الشةهية أو تنمية المه

متحامل وتحامل األشنطة الةنية في المنهج أستخدان المعتقدات المعلمات حوم و  الخبرة والخلفية التعليمية
 المناهج الد اسية في مرحلة الطةولة المبنرةن

 Visual Artiful  ( أنشطة الةنون البصررة462  6604  سامية توفي   و مشيرة بلبوش وتعرف  
Activities ب نها "مجموعة م  األداءات والمما سات والمها ات اليدورة التي ت هر فيها قد ة الطةل )

ئط الةنية في مجا ت الةنون على التعبير الةني وتر مة األفحا  واألشنام والمعاني بصررا ميتخدما الوسا
م  الخبرات والمةاهيم تياعد على تنميته عقليا  رة مما ينتج عنه عمي فنيا مبتحرا منونا  صيدار البص

لتعلم الطةل  يل الةنون البصررة تصلت أن تحون مدقومما سب  فإن أنشطة  وو دانيا و يميا وا تماعيا"ن
مها ات   توم  بي  تلك المها ا  وتنمية مها ات متنوعة لطةل ما قبل المد سة  في كافة مجا ت التعلم

فنون أهمية  علىولذلك فقد أ رر) العديد م  الد اسات التي تؤكد  والقيم ا قيةية  الطةل ا  تماعية
د اسة  ت وتطوررها لدر طةل الروعة مثل الةنون البصررة في تنمية القيم والمها ااألداء وعلي  أسها 

  سامية توفي   و مشيرة بلبوش  ( Vichian, Cha. & Puncreobutr, Chu, 2016 كيل م  د اسة 
  حيث أكدوا (6600  الشر ينيسعدية    ( 6600 مضان  مروة    ( 6606  القدا   أمل     (6604

 نعلي فاعلية فنون األداء في تنمية القيم و المها ات 
 األنشطة الدرامية المسرحية: -ب

إن الطةل في مرحلة الطةولة المبنرة يلعب ألعابا د امية م  وحي قياله وم  قبراته ا  تماعية 
أو ينلم دميته وريير  في تصرفاته في موقف م  صنا قيالهك ن يقلد أحد الحبا    في البيئة م  حوله

تتحدث فالطةل في مرحلة الطةولة المبنرة لديه حب فطرر للد اما  في صوته وك ن دميته هي التي
 لك في تنمية  ورمن  استييم  المير  والد اما مشوقة بالنيبه له والتمثيل والمير  مما يجعل أنشطة

  وفي سياا  لك وقد أكدت ات ا  تماعيةمها ات الطةل في  ميا المجا ت وم  بينها مجام المها  
 .Ali, A) د اسة الد اسات علي أهمية الد ما كالقصص المصو ة وغيرها في تنمية القيم األقيةية مثل 

M. H. ; Ali, Howaida S. A. 2018)    والتي هدف) إلى التعرف على فاعلية القصص ا لحترونية
في تنمية بعض القيم الخلقية وا  تماعية  التعاون والمياعدة  التيامت  الرحمة وا حتران  ا نتماء 
والمواطنة( لطةل الروعة وتوصل) الد اسة إلى فاعلية القصص اإللحترونية مقا نة بالطررقة التقليدية في 
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خلقية وا  تماعية  كما توصل) الد اسة إلى عدن و ود فروا  ات د لة إحصائية بي  تنمية القيم ال
 .الجنيي  في ميتور القيم الخلقية ا  تماعية

أن األلعاب الد امية م  أكثر أشنام ( Li, J: Hestenes, L. L: & Wang, Y. C, 2016وروعت   
  ودها على تقدن في نمو الطةل بشنل إيجابينغالبا ما يدم و   اللعب ظهو ا في مرحلة ما قبل المد سة

زرون أو ليةيي في المير  أو اليينما أو التوالد اما هو نوع م  النصوص األدبية التي تؤدر تمث 
وتهتم   يجتما في هذا النوع م  التمثيل قليط م  الضحك والجد والواقا والخوف والحزن   اإل اعة

 (ن6600  ديايباإلنياني وكثيرا ما يصاحبها اليناء والموسيقىن  ورنالقصص الد امية غالبا بالتةاعل 
حيث تعتمد على القد ات   على حررة التعبير بالقوم أو الةعل أو الةحرة أو القصةاألنشطة الد امية  تعتمد

ولعب   وعناصرها هي الحركة وا  تجام  اإلبداعية للطةل و  تعتمد على أر نص أو حوا  يحة ه الطةل
 (ن30  6603  البناتوشي نات و  و لك بقيادة معلمة الروعةن  الد

فروا  ات د لة إحصائية  و ود إلى  Al-Rashed, M.A.2017) د اسة نتائج وتوصل) 
مقتر  باستخدان البرنامج الالتجرربية والضابطة بعد تطبي   بي  متوسطي د  ات أطةام المجموعتي 

أطةام  تلصالالقصص وا ناشيد ا لحترونية في تنمية بعض القيم ا قيةية والدينية لدى طةل الروعة  
 المجموعة التجرربيةن
 أهداف دراما الطفل:

 القد ة على  وتعمي   تعررا الطةل بالشخصيات المختلةة ومدلو ت المواقف في الحياة اليومية
 همنةال

 حيث أن الد اما تياعد الطةل على التيلب على   على تجاوا حدود الواقعية تنمية قد ة الطةل
 ظروفه وأحواله اليوميةن

 نأفضل الوسائل لعيج األطةام الذي  يعانون م  اعطرابات و دانية  
 ن060 6  6605  بيم  شا عبا   إشباع  غبة الطةل في المعرفة والبحثن) 

تياعد الطةل التعرف على نما ج مختلةة م  الشخصيات وعلى  لك فاألنشطة الد امية الميرحية  
بمشاعر وأقوام   والمواقف المختلةة  تنمي مها اته في التةاعل والتواصل ما الشخصيات  ومواقف متعددة
 في( Li, J: Hestenes, L. L: & Wang, Y. C, 2016  د اسةوهو ما تؤكدأ  وأفعام مناسبةن

العيقة بي  أنواع مختلةة م  األلعاب الد امية في البيئات الخا  ية  أنشطة قا ج الةصل( ع  بحث ال
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ونمو المها ات الد امي وأظهرت النتائج ا تباط كبير بي  مما سة اللعب   والمها ات ا  تماعي لألطةام
 نا  تماعية

عالية برنامج إ شادر الحشف ع  فكان الهدف منها ( 6603  العيوطي رهان   بالنيبة الي د اسة
مير  قيام ال ل( في تنمية   مير  العرائس  باستخدان بعض األنشطة الميرحية  المير  الحي

وقد أوعح) النتائج فعالية برنامج   سنوات 0 – 4الميئولية ا  تماعية لدى أطةام الروعة م  
كما تبي  تةوا   التجرربيةاألنشطة الميرحية في تنمية الميئولية ا  تماعية لدى أطةام المجموعة 

كما تبي  تةوا   في تنمية الميئولية ا  تماعية لديهم  األطةام األكبر سنا على األطةام األصير سنا
احثة  لك لت ثر النتائج بنمط التنشئة ا  تماعية الذر ييذر الميئولية بوتةير ال  الذكو  على اإلناث

 ا  تماعية لدى األو د أكثر م  البناتن
 حور الثاني: القيم األخالقية:الم

 مفهوم األخالق:  .1
ورصف الصةات التي يجب أن يتحلي ا فراد في   إن األقيا علم يوعت الخير والشر

اكتيب) ثم  ورشر  الياية التي ينبيي أن يقصدها النا  في أعمالهم وهي صةات المجتما 
بمعنى أنه   دينامي في طبيعتهنابا ع  المجتما هو مةهون ومةهومها  أصبح) عادة في اليلوك
  عورحيأسرا  ورنمو ورتطو  أو يعدم    وم  مجتما إلى آقر  يتيير م   يل إلى  يل

 (ن506ص  6666
والمطلوب م  كل   وتمثل األقيا مجموعة قواعد اليلوك التي اعتاد عليها األفراد في ثقافة ما

  إ  أن يتبا العادات اليائدة في مجتمعه  فرد ا لتزان بها وما على الةرد حتى يصبت سلوكه قلقيال 
 (ن 02ص  6600  العناني حنانورتمثل اليلوك الجماعي وررعى التقاليد ا  تماعية  

إحدى النشاطات البشررة التي يقون بها الةرد؛ للتةرر  بي  النوايا والقرا ات واألفعام  األقيا هيو 
وتختلف   تحديد األفعام الصائبة في الوق) المناسب  التي يقون بها إ ا كان) مناسبة أو غير مناسبة

كل ما له ةيمة معنورة عند األفراد بحيث يمد  م  يلتزمها  أقرى  وهياألقيا م  ثقافة وحضا ة إلى 
 (06ص  6603  الشديةات راض   و( 00  ص6602محمد  إبراهيم  ن م  يخالةهاورذن 

وتتمثل في سلوكياته وأفعاله وتصرفاته في   الطةلواألقيا هي مصد  كل قير وتدم علي حي  تر ية 
 المواقف المختلةةن

 أهمية األخالق:  .2
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ولما   لقد أعلى الله سبحانه وتعالى م  ش ن األقيا في شررعته فحث عليها و غب فيها
لألقيا م  المراتب العالية  اءت الشررعة ببنائها في النةو  وغرسها في القلوب بطررقة ولم 

و سم) المنهج القورم في كيفية   فهي لم ت مر بها مجردة بل   طتها بالعقيدة والعبادة  ييب  لها
  الشبيليعبد الله ووعح) الطررقة في البعد عما ينون سببلا في تدنيهان    تحقيقها في الحياة

 (ن66ص  6606
رد كما فهي تياعد على تواان الشخصية ونمو الة  واألقيا  ات أهمية كبيرة للةرد وللمجتما

فإحياء   لذلك  اءت  سا ت األنبياء لتحمل منا ن األقيا لدى البشر  تعمل على نمو المجتما واادها أ
 ثناءرطل  على هذأ المهمة اسم الرسالةن  و   منا ن األقيا لدى قون يعني بعث وإحياء لهؤ ء القون

 (ن 02ص  6600  غبيش ناصرو   الضبا

كيا يتصرف اإلنيان في الحا ت والمواقف التي تةرض  تدم أو هي مؤشر لتحديداألقيا ف
ورتضم   لك فحرة الطاعة أو   أو العرف اليائد في المجتما يخالف عميرأ أو دينهدون أن عليه 

 لوا ب هو العمل الذر يةرض علينانوعلى  لك فمجام األقيا هو مجام  الوا ب( وا  الخضوع للن ان

فا هتمان بالقيم والقواعد األساسية   ة اهتمامال كبيرال على مر العصو وتنام األقيا والتر ية األقيةي 
وم  ثم نجد ا هتمان مو هال لبناء األفراد   والتصدر لمشنيت القيم لم ين  قاصرلا على مجتما دون آقر

 بل و عل الهدف  بناء قيرال على أسا  م  القواعد األقيةية و عل التر ية وسيلة لهذا البناء الخير
  6603  محمد  وطا ا المصرر  إيهاباألساسي للتر ية هو التطو  األقيقي وقل  اإلنيان اليورن  

 (ن060ص

 مفهوم القيم األخالقية: .3
إ  أنه ما اقتيف المةاهيم والتعررةات للقيم إ  أن   تعددت وتنوع) مةاهيم القيم األقيةية

  العناصر المشتركة   يمن  ا قتيف فيها وهذأ  هناك عناصر مشتركة توعت  وهر القيم األقيةية
ومنهم م    وقد قان بعض الباحثي  بتعررا القيم كمعايير  فهي ثابتة بالرغم م  اقتيف األمننة واألامنة

 (ن45ص  6604  آم سعودالجوهرة ومنهم م  عرفها كاتجاهات    عرفها كمبادئ

وتعد معيا  الحنم   ئ التي يؤم  بها الةردورمن  تعررا القيم األقيةية ب نها مجموعة م  المباد
  محمد  وطا ا المصرر  إيهاب  على سلوكه الخلقي م  أقوام وأفعام في المواقف الحياتية المختلةةن

 (ن000 – 006ص  6603
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ب نها تلك المعايير التي يعني التميك بها بصةة عامة  األقيةيةتعرف القيم وفي عوء ما سب  
 ونبذ ما هو شر وعدن اإلتيان بهن   عي والعمل بهاعلى الميتوى الةردر والجمتمينال بنل ما هو قير 

 أهمية القيم األخالقية:  .4
صلى  –ولقد كان الرسوم   تحتل القيم في اإلسين منانة ومنزلة كبيرة لم تعرفها الشرائا األقرى 

وهذا يؤكد أن القيم هي غاية   الياية م  بعثه بقوله:  إنما بعث) ألتمم منا ن األقيا( –الله عليه وسلم 
تهدف إلى تحور  الشخصية اليورة للميلم فالتر ية األقيةية ومما ينبث  عنها م  ةيم أقيةية هي غاية 

 ن(36ص  6600  العنانيحنان  ين وهدفهن اإلس
بل يمن  القون   أهمية كبرى لما لها م  قوة ت ثير في سلوك اإلنيان وما يصد  عنهولذا فلها  

تؤثر منوعةمصاد  تؤقذ م  األقيا فب ن اليلوك اإلنيان لما هو ميتقر في نةيه م  معان وصةاتن 
فو دت بيئة صالحة تنمو فيها بةطرة طوع)    ستقبالهاعلى الطةل الذر يمتلك أ هزة سليمة مهي ة لذلك 

األسباب المؤدية إلى بروا لذلك يجب علينا أن نبحث في   على الخير   فطرة طوع) على الشر
يجب أن ند   فعل الطةل   األفعام واألعمام عند الطةل قاصة واإلنيان عامة قيرال كان) أو شرال 
هل يةعل الخير  راءل وسمعة أن   والدواعي التي دعته إليه وأن نعرف نواياأ التي تدفعه إلى تنةيذ هذا الةعل

 يئة سليمة على هذا الخيرن يةعله كما دعته فطرته اليليمة المترتبة في ب
فالقيم المرغوب فيها متى ما ت صل) في نةس   والقيم األقيةية قوة الدفا نحو تحقي  األهداف
وتصبت هذأ القيم هي المعيا  الذر يقا  به   الةرد أو المتعلم فإنه ييعى دائمال إلى العمل على تحقيقها

  كما تحق  ليلوكه ا تياا وا نت ان  اب والتناقضوتجنبه ا عطر   والجهد  وتوفر عليه الوق)  أعماله
  فيجب أن يجما ا حتران بي  أفراد الةرر   وتعتبر تنمية القيم الخلقية م  أهم أسباب نجا  أر نشاط

عبد الله والتعاون والحةاءة وطاعة القائد في تنةيذ ما يطلب منهمن    كما يجب أن تتيم أقيقهم باليمو
 (ن62ص  6606  الشبيلي

والخبرات المعتمدة   والمبادئ  يتم غرسه م  القيم األقيةية لماأهمية  لمرحلة الطةولة المبنرةلو 
و  يعني هذا ان عملية اكتياب القيم تقتصر   ع  تصرفات الطةل وسلوكه في الميتقبل ةحون ميؤولت

حيث ت ل هذأ   القيم الدينيةولح  هذأ المرحلة العمررة تعد أهم مراحل اكتياب   على مرحلة الطةولة فقط
 .(06ص  6604  آم سعودالجوهرة القيم  اسخة وثابتة لدى الةردن  

وترى الباحثة أن الر ط بي  القيم األقيةية وطةل الروعة ع  طرر  تعلم الطةل أن القيم 
تعامل مجموعة م  اليلوكيات التي ي هرها الطةل في تعامله ما األحداث التي توا ه أو األفراد الذر ي
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ورنتيب مع مها م  قيم التر ية والبيئة التي عاش فيها الطةل قيم مراحل عمرأ   معهم في الحياة
 المختلةة ورتحق  غايته في الحياة وسعادتهن

 أهمية القيم األقيةية: إلى  (63 – 66ص   6602  شعبانناهد شير  كما ت
تياعد في بناء حياة الطةل وتشنيل شخصيته وتحقي  غاياته وأهدافه ووسائل تحقي  هذأ  نأ

 الياياتن 
 تمثل القيم أحناملا معيا رةن  نب
 تلعب القيم دو ال  ئييال في حل الصراعات واتخا  القرا اتن  نج
اة وتحدد له أهدافه ومثله العليا التي توفر له التماسك للمما سة حي  تحةظ للمجتما تماسنه ند

 ا تماعية سليمةن 
ا نه كما   تعمل القيم على   ط أ زاء الثقافة ببعضها البعض حتى تبدو متناسقة وقدن هدفال محددل

 تعمل على تو يه الةحر نحو غايات محددةن
 تعمل كمو هات ليلوك األفراد والجماعاتن نو
 نتلعب القيم دو ال كبيرال في تنمية المجتما نا

عالم قابل للتشنيل ولبنة قابلة  كون الطةلتعلم القيم يعد غاية تر ورة وقصوصال في مرحلة الطةولة؛ ف
  لقيم الخلقية لألطةام فيما يلي:يمن  تلخيص أهمية اومما سب    للتحورر وفطرة قابلة للتعلم

 ورنجزأ في حياتهنوم  قيلها يقتنا الطةل بما يةعله   هي قوة الدفا نحو تحقي  األهداف لدر الطةل نأ
  تمتا األطةام بالمشاعر النبيلة والتعبير عنها ب سلوب مقبوم لدى الجماعة التي ينتمون إليها نب

 وتدفعهم لتحقي  اليعادة ألنةيهم ولآلقرر ن 
 تياعد األطةام على التنبؤ باليلوك الخلقي الةردر والجماعي لآلقرر  في المواقف المختلةةن  نج
 وعدن التناقضن  بالتناس تجعل سلوك األطةام يتصف  ند
 تحيب األطةام اليلوكيات الخلقية التي تيتمر معهم في مراحل حياتهم الميتقبليةن  نه

 العوامل المؤثرة على القيم األخالقية لدى األطفال:  .5
 هناك عدة عوامل تؤثر في نمو القيم األقيةية لدى األطةام وهي: 

ذكر "بيا يه" وغيرأ أن  ميا األطةام المتقدمي  ف ي النمو األقيقالذكاء و  ثمة عيقة بي  الذكاء:
إن الميتوى المنخةض م  الذكاء يجعل م  الصعب على الطةل أن ييتوعب المةاهيم   أقيةيال أ كياء

وكذلك التضا ب في   فالذكاء له عيقة بالنمو األقيقي  وأن يد ك المواقف التي تطب  فيهاالخلقية 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

288 
 

كما أن   التناقض بي  سلوكيات المر ي  للطةل م  األبور  والمعلمي  النمو الخلقي الذر يحدث نتيجة
  وكذلك البيئة التي ينش  فيها الطةلن  الصراع ما الضيوط والجنس والي  لهم عيقة كبيرة بالنمو الخلقي

األطةام عندما يجدون أن هناك تناقضال بي  ما يطلب يختلف  د فعل  التناقض في السلوك الخلقي:
 ايباء والمعلمون منهم و ي  سلوك الحبا  أنةيهمن 

إن المةاهيم الخلقية التي تيتحينها الجماعة التي ينتمي إليها  الصراع مع الضغوط االجتماعية:
يتشا ر ما أحد ثم    فعندما يتعلم الطةل في البي) أن  الطةل قد تعد غير ميئمة في  ماعة أقرى 

 فإنه يضطرب في مي لة ا قتيا ن   يرى  ماعة األقران تعدأ  بانلا إن لم يةعل  لك
حيث إنه يتقدن الي  تزرد قبرة الةرد   عامل الي  م  العوامل المؤثرة في نمو القيم األقيةية السن:

 وأحمد  ليم الز ون سورنون أكثر قد ة على التمييز ما هو صواب وما هو قط ن    ونموأ العقلي
 (ن000ص  6603  أحمد

أشا  العديد م  البحوث أن النضج األقيقي في اإلناث والذكو  يت ثر باألدوا  التي  الجنس:
 لك أن ةيان الةرد بدو  معي  يتحدد بواسطة عوامل تراثية مثل المعايير   يقومون بها في حياتهم

ومعنى   مو األقيقي للةرد سواء كان  كرال أن أنثىا  تماعية والشخصية والتي تؤثر بدو ها على الن
 لك أن معايير التنشئة ا  تماعية في ثقافة ما تحدد أدوا  البن) والولد األمر الذر يؤثر على التر ية 

 األقيةية لحل منهمان 
  تؤثر األسرة في نمو القيم األقيةية للطةل ع  طرر  وسائل عدة تم  كرها مثل: الثواب البيئة:
 القصصننن الخن   اية  وميح ة النمو ج  والعقاب

ميؤولية م ؟" والتي هدف)   بعنوان "التر ية األقيةية للطةل د اسة (ode,2009)وقد أ رى 
لطةل ما تو يه ا هتمان البالغ للجهة التي تيند لها ميئولية لدر االتر ية األقيةية  ه مةهونعرفمإلى 

: "م  يقون على التر ية األقيةية للطةل؟ ةالتالي  تؤ تيااإل ابة ع  ال وقد حاول) الد اسة  تر ية الطةل
هل الميؤولية ع   لك هي ميؤولية مشتركة تتحملها عدة أطراف أن هي ميؤولية تتحملها مؤسية واحدة 

إ  أظهرت نتيجة ا قتبا  والبحث أن التر ية   بعض ن ررات التطو  األقيقي و د اسةدون غيرها؟ 
بل ميؤولية مؤسيات ا تماعية مختلةة يجب أن   ة للطةل   تقا على عات  مؤسية واحدة فقطاألقيةي

 تتعاون وتتةاعل فيما بينها بشنل مؤثر م  أ ل تزورد الطةل بتر ية أقيةية سليمةن
 وظائف القيم األخالقية.  .6

 يلي:إلى أن أهم وظائف القيم األقيةية للطةل تتمثل فيما  (6602شعبان   ناهدتشير 
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 تولد لدى الةرد اإلحيا  بالصواب والخط ن  نأ
ا لليلوك اإلنيانين  نب  تعتبر القيم مو هل
 تو يه نشاط الطةل للعمل والحةاظ على المجتما موحدال ومنيقالن  نج
 مياعدة الطةل با  تباط وا نتماء للجماعةن  ند
 معرفة الحيم والحران والصواب والخط ن  نه
 تياهم في بناء شخصية الطةلن  نو
 في حل المشنيت واتخا  القرا ات عند األطةامن تياهم نا

واألقيا تعنس ثقافة األمة   وتمتاا ع  غيرها  األقيا الحينة هو أع م ما تعتز به األمم
  ورتحير أعداؤها فيها  وتلة) األن ا  لها  تعلو حضا تها  و قد  ما تعلو أقيا األمة  وحضا تها

وتذهب هيبتها بي  األمم فهي الدعامة األولى   تنحط حضا تها  و قد  ما تنحط أقيقها وتضيا ةيمتها
وقد أكد اإلسين أن بقاء   وم  هنا كان) عناية اإلسين باألقيا تةوا كل عناية  في حةظ كيان األمم

فإ ا سقط) األقيا سقط) الدولة   إنما ينةل لها إ ا عمن) العناية باألقيا  األمم واادها  حضا تها
 (ن44ص  6605   راداتمحمد خالد لحل حضا ة  يعد الخل  القور هو الضمان الو هذا   معها

الباحثة  ساعدوظائف( كل  لك  –أهمية  –ع  القيم م   تعررا  هعرعم  قيم ما تم وترى الباحثة 
المواقف التي يتعرض لها داقل في  ور هر أثرهاالطةل  لدر في تحديد القيم األقيةية التي تنمي

 نالروعة

 مصادر القيم األخالقية:  .7
ورمن  حصر   وفي المجتما العر ي  وتختلف هذأ المصاد  م  مجتما يقر  للقيم مصاد  عديدة

 مصاد  القيم فيما يلي: 
والعديد م  المصاد  األقرى   الدي  اإلسيمي متمثيل في كتاب الله وسنة  سوله صلى الله عليه وسلم -

  والقيا   وا  تهاد  مثل اإل ماع  م  المذاهب األ  عة التي تضيا وتتيا م  مذهب إلى آقر
وإن أقذ التميك بها يضعف   وهذا المصد  هو المصد  األساسي للقيم في مجتمعنا  نننن الخ  والعرف

و ميا القيم   شيئال فشيئال إلى أن يبعث الله على  أ  كل مائة عان م  يجدد لهذأ األمو  أمو  دينها
ومصد  سعادة للبشررة في دنياها وآقراها إن تمين) بها ح    المصد  هي الخير كلهالميتمدة م  هذا 

 ن(02ص  6660  حمدأإبراهيم  التميك 
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  معايير األقيةية وتحيةه معهالل كتيابةلطةل بل يتشنل نتيجة االشعو  األقيقي   يولد ما ا -
ورصبت مةهون   نه المبادئ و العاداتفيتشرب م  وقضوعه في المراحل األولى لت ثيرات الوسط العائلي

  6600  غبيش ناصرو   الضبا ثناءالخير والشر مرتبطال بالقيم والعادات التي تداقل) في سلوكه  
 ن (060ص
حيث أنها ترتبط باهتمامه بذاته   نجد أن تنمية القيم األقيةية  ا أهمية قاصة في حياة الطةل -

  6605  حيي منام الذي  يقابلهم أيو يتعامل معه في مجتمعه  كاألشخاص   وعيقاته ما المحيطي  به
 (ن05 – 04ص

وهي ثابتة أالية أو   والقيم األقيةية معايير تو ه سلوك الطةل وتحد المرغوب فيه وغير المرغوب فيه
  إنيانية عامة أو قاصة بجماعة معينة  نيبية متييرة حيب الثقافة والزمان وهي إما إيجابية أو سلبية

 العناني حنانصررحة أو عمنية بحيث يمن  ميح تها أو استنتا ها م  اليلوك اللة ي وغير اللة ي  
 (ن 065 – 064ص  6600  
 القيم األخالقية لدى طفل الروضة:  .8

وتيهم في   والتي ستراف  الطةل بقية حياته  وتحدد الباحثة القيم األقيةية التي ينبيي تعليمها لألطةام
لذلك  بد م  معرفة ما هي القيم األقيةية التي ينبيي تعليمها ألطةام   ي المجتمابناء شخصيته ف

 وم  أهم هذأ القيم:  م بالمجتماقيم فترة تر يتهم ود استهم وقبل انخراطه
  الطاعة(ن –ا عتذا   –التواعا  –األقيا الحميدة  الميؤولية 
  تحمل الميؤولية والقد ة على إدا ة حياتهمن 
  ايقرر  وقصوصال كبا  الي نمياعدة 

ةية التي يجب تنميتها لدى قيإلى أهم القيم األ (Ibrahim, I.Y. 2017)د اسة ل) وصوقد ت
  اإليثا   الصدا  طةل الروعة م  و هة ن ر المعلمات والمديرات ومو هات الرراض وهي  األمانة

الني  القيمي الخلقي لألطةام في هذأ الن افة( وهذأ القيم هي أسا  تحور    التعاون   الطاعة  التعاطف
كما   وتوصل) الد اسة إلى فاعلية البرنامج في تنمية القيم الخلقية لدى طةل الروعة  الةترة العمررة

ميا أبعاد اقتيا  توصل) الد اسة إلى عدن و ود فروا  ات د لة إحصائية بي  الذكو  واإلناث في  
تحديد القيم األقيةية المناسب تنميتها الي ( 6666شعبان  د ناه هدف) د اسةو أيضال   القيم الخلقية
وقد أوعح) النتائج فاعلية البرنامج المقتر  في تنمية بعض القيم األقيةية لدى طةل   لطةل الروعة

 الروعةن
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 دور رياض األطفال في غرس قيم التربية األخالقية:  .9
األقيةية ومنها  راض األطةام والتي ةيم التر ية الطةل تو د مؤسيات عديدة تياهم في إكياب 
و صةة   عاداته وأقيقه وطبائعه الصحيحةورنتيب   يلتقي الطةل ورتعلم كيا يتعامل ما ايقرر 

لمعلمة الروعة ت ثير بالغ في شخصية الطةل قيد ينون أكبر م  ت ثير المقر ي  للطةل حتي قاصة ف
بم هر المعلمة وحركاتها واشا اتها وايماءاتها وألةاظها فاألطةام يت ثرون كثيرا في مثل هذا الي    أبوره

 غم اقتيطه   والطةل أسرع في التقاط كل هذا والت ثر به  وسلوكياتها وأقيةياتها التي تصد  عنها
فهي التي تطبعهم على   إ  ان ت ثير المعلمة أعم  وأشد م  ت ثير ايقرر   ب قرانه م  األطةام وأهله

م آداب اليلوك مما يترتب عليه تنشئة األطةام وهم يحملون في أنةيهم ما تطبعوا عليه عاداتها وتبث فيه
 نم  آ اء في طةولتهم يصعب التحوم عنها فيما بعد

              (Matar, D. A.& Hossam El-Din, M.; Abdeen, M. A. 2010) 
األسس الراسخة المتينة التي فةيها تقدن   وتعتبر  راض األطةام األسا  لمراحل التعليم المختلةة

و ات   وأصبح) م  المراحل األساسية  ات المعالم المحددة  تقون عليها العملية التعليمية الن امية
لتتناسب ما   و ناء عليه تم وعا برامج تر ورة متقنة في كثير م  الدوم  الخصائص الواعحة

لمتقدمة اهتمامال ملحوظال لمرحلة  راض وحديثال أول) الدوم ا  قصائص نمو األطةام في هذأ المرحلة
  ومطلبال قورال للمجتمعات الواعية والمثقةة  ألنها تن ر إليها ب نها ظاهرة حضا رة تر ورة  األطةام

  وقد اادت أهمية هذأ المرحلة بنافة  وانبها التر ورة  وعرو ة لتنمية طبيعة نمو الطةل في هذأ المرحلة
واكتشاف م    وتعورض المت قرر   وتعليمهم وتنميتهم في مختلف  وانبهم  والتي تتعل  بنموهم اليليم

وم  هذا المنطل  ااداد اهتمان المن مات الدولية واإلقليمية وكافة األ هزة   لديهم احتيا ات تر ورة قاصة
م اليد وتهيئتهم لعال  والمؤسيات المنبثقة عنها بهذأ المرحلة ن رال ألهميتها في إعداد األطةام للميتقبل

  (ن6605  الجعافرة نبد الييعو   المواعية عا  و الز ون   حمدمبنل ما يحمله م  تحديات وصعو ات  
دو   الي معرفةهدف) التي ( 6600  العوامرةعبد اليين و   معلوف ليناد اسة وهو ما أكدته 

 راض األطةام في غر  ةيم التر ية األقيةية لدى أطةالها م  و هة ن ر المعلمات والمديرات في 
في غر  ةيم التر ية األقيةية لدى أطةالها  هاأن دو    وأظهرت نتائج الد اسة  محاف ة عمان العاصمة
 ن اكتياب األطةام القيم ا قيةية الت ثير علي قد  اء بد  ة مرتةعة

اللعب في الخا ج من م م داقل الروعه اللعب وله نوعان  م  األنشطة التي يما سها األطةا و
الي هدف) ( 6605قضير  صةاء د اسة  ف  في تنمية القيم األقيةيةله دو  اللعب ف  واأللعاب الحرة( –
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ألبعاد  التعاون  الصدا  وتنمية القيم األقيةية  اعهعب المو ه في برنامج قدمة الجمةيا  فعالية الل
فعالية اللعب المو ه في برنامج قدمة وتوصل) الد اسة إلى  الروعة لدى أطةاماألمانة  الن ان( 

نتيجة  ستخدان اللعب المو ه لصالت المجموعة أطةام الروعة الجماعة وتنمية القيم األقيةية لدى 
 التجرربيةن

والتييي   تييي تييؤدر دو ال أساسيييال للمرحليية التعليمييية ريياض األطةييام ميي  المؤسيييات التر وريية ال تعنبيير
باإلعييافة إلييى تنمييية ا تجاهييات المرغييوب فيهييا والتييي سييينون لهييا األثيير   تنمييي لييديهم عييادات ا تماعييية

كميييا أنهيييا تيييير  عنيييد األطةيييام   وتزريييد مييي  مقيييد تهم عليييى التواصيييل ميييا اميئهيييم  األكبييير عليييى مييييتقبلهم
وغر  القيم األقيةية والمتمثلية فيي التعياون   وا لتزان بالقواني   يقرر سلوكيات إيجابية كاحتران حقوا ا

إ  يتصيييف   لميييا لهيييا مييي  تييي ثير بيييالغ عليييى شخصيييية األطةيييام  والصيييدا واإليثيييا  والمحاف ييية عليييى البيئييية
  والخيروج مي  واليو ء للمعلمية وا نتمياء للجماعية  األطةام في هذأ المرحلة العمررة بالمباد ة في المشيا كة

 (6600  عبد اليين العوامرةو   لينا معلوف  هنالجماعة المحيطة ب التمركز حوم الذات إلى التمركز حوم
مييدى فاعلييية اسييتخدان اسييتراتيجية  اليييتعييرف ال الييي (6600اليييعودر  تهيياني  وقييد هييدف) د اسيية

فيي نميو القييم  نتيائج البحيث تطيو لا  وأشيا ت المشروع في تنمية بعيض القييم األقيةيية ليدى طةيل الروعية
اسيييتخدان األنشيييطة المختلةييية فيييي اليييي ةيييير هيييذا رو  البعيييدرلصيييالت القييييا   ةاألقيةييية للمجموعييية التجرربيييي

 الد اسة ساهم) في نمو وتعديل اليلوكيات المرتبطة ببعض القيمن 

األساسية فيها توعا الدعائم   مرحلة  راض األطةام مرحلة التحور  واألسا  لبناء اإلنيان القور ف       
وفيها ترتيم سمات سلوكه   وا نةعالية  وا  تماعية  وتحدد أبعاد نموأ الجيمية والعقلية  لشخصية الطةل

وتنمييه القييم   ولذلك تصبت هذأ المرحلة القاعدة الثابتة لتر يية الطةيل وتهذيبيه  وصةاته وعيقاته اإلنيانية
ورتضيت دو   ن(0  ص6604عثميان   لميياء   (0ص  6660  عثميانعةياف األقيةيية وإعيدادأ للحيياة  

  األساليب التالية داقل الروعة: قيم استخدانم   راض األطةام 
وقد ينيون فيردال مي    يعتبر النمو ج بالنيبة للطةل أمرلا عرو رلا ليحتذر به ورقلدأ القدوة الحسنة:

الحيينة مي  أفضيل الوسيائل وتعيد القيدوة   المحيطي  به أو شخصية قيرأ عنهيا أو شياهدها مي  قييا قصية
األقيةيية  فالطةل في تر يته  بد له م  قدوة ع  طررقها يتير م األقيوام  التي تير  ةيم التر ية األقيةية

 ن إلى أفعام

فمشياعر الرعيا والييعادة   المرغيوب فييه عنيد الطةيل الييلوك: ييهم التشيجيا فيي تثبيي) التشجيع
وتتنوع طرا التشجيا فمنهيا   بية تؤكد اليلوك الذر صد  منهفي و وأ المحيطي  به يعطيه  دة فعل إيجا
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ومنها غير اللة ي كالجوائز التي بدو ها تزرد   الثواب واإليماء   ائا  اللة ي كالمد  بنلمات مثل أحين)
 نا بتعاد ع  اليلوك الييء بيهولةوتنمي الرغبة لدية في اقتيا  اليلوك الحي  و   م  ثقة الطةل بنةيه

يعيييد أسيييلوب سيييرد القصيييص مييي  أفضيييل الوسيييائل ليييير  القييييم عنيييد األطةيييام  القصـــص:أســـلوب 
ييا فييي مرحليية الطةوليية المبنييرة لمييا لهييا ميي  تيي ثير فعييام فييي تو يييه سييلوكهم أو تعييديل اليييلوكيات  وقصوصل

ورجب أن تتوافر عدة شروط في القصص حتى تؤدر هدفها ومنها توافر حبنة د امية تهدف إلى   اليلبية
 نقيةية ب سلوب يتناسب ما أعما همم األتحقي  القي

بحييث   يركز منهج  راض األطةام على تر يية األطةيام وفقيال لتعياليم اليدي  منهج رياض األطفال:
وتنميييي   تيييير  ليييديهم القييييم وا تجاهيييات حتيييى تييينعنس عليييى سيييلوكهم وتصيييرفاتهم وعيقيييتهم ميييا ايقيييرر 

عيية ميي  المةيياهيم والمعلومييات التييي سيييوظةونها فييي وتييزودهم بمجمو   قييد تهم علييى التةحييير لحييل المشيينيت
 نبإنةعا تهم وإكتياب القد ات للمحاف ة على أ يامهم والتحيا ما ايقرر  والتحنم  حياتهم العملية

إلييى إيجيياد منهيياج  د اسيية هييدف) (paris,2011)أ ييرت وعيي  أهمييية المنيياهج فييي  ريياض األطةييام 
سينوات( بطررقيية ميئمية نمائيلييا لتلقيي قييدمات  5-3أكياديمي ييزود أطةييام مرحلية مييا قبيل المد سيية  بعمير: 

وقيد تيم اسيتخدان المينهج   وتحديد ما إ ا كان لهذا المنهاج ت ثير على التعاطف الطبيعي  التر ية األقيةية
فييي سليييلة ميي  قطييط الييد و  المصييممة لتو يييه  التجرربييية ةوقييد تلقييى األطةييام فييي المجموعيي  التجرربييي

وأظهير التقيييم البعيدر واليذر هيدف إليى ةييا  النميو   المشروع الذر قاموا باقتيا أ لخيدمات التعلييم اليذاتي
نميييو الملحيييوظ ليييدى األقيقيييي تييي ثيرلا كبييييرلا عليييى اريييادة د  ييية اليييتعلم والتعييياطف مقا نييية بيييالنمو الطبيعيييي وال

 نتجرربيةالمجموعة ال
  الجانييب النةيييحركي  أهييداف ميينهج  ريياض األطةييام إلييى ثيثيية  وانييب: الجانييب المعرفييي متنقييي

إ  يمثيييل الجانيييب   وتييييعى  رييياض األطةيييام إليييى تنميييية هيييذأ الجوانيييب بشييينل متحاميييل  الجانيييب اإلنةعيييالي
المعرفيييي إد اك األطةيييام للمةييياهيم والمعلوميييات والمعيييا ف وتنميييية  وانيييب التةحيييير كالقيييد ة عليييى تصييينيا 

  وا  تقييياء بالمحصيييوم اللييييور وإعيييدادأ للحتابييية  األشيييياء والعيقيييات واكتيييياب المةييياهيم الزمانيييية والمنانيييية
  بينمييا يتمثييل الجانييب النةيييحركي فييي تنمييية المهييا ات الحركييية كييالتواان والتيي ا   وتنمييية حواسييه المختلةيية

ا ة إ يييراء التجيييا ب البيييييطة وتنميييية مهييي  وتقورييية أ هيييزة  ييييمه المختلةييية  وإشيييباع حا يييات الطةيييل للعيييب
  بالنيييبة العييالم المحيييط بييهوتييد رب حواسييه المختلةيية للتعييرف إلييى   والتوصييل لنتييائج متعلقيية بهييذأ التجييا ة

ميية  وانيب الثقية   تنترسييخ المعتقيدات والعيادات والتقالييد فيى شخصيية الطةيلتتمثيل فيي و داني للجانب ال
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قيد ة عليى الحررية  ات والعادات والتقالييد فيي شخصيية الطةيل   ترسيخ المعتقدبالنةس وا عتماد على الذات
 نكذلك القد ة على التخيل واإلبداع

 النظريات المفسرة للقيم األخالقية:
العديد م  الةيسةة والمةّحرر  والباحثي    تمثل عيقة الدييي  بالقيييم األقيةية محييو   نقاش بي 

للدي  والةليييةة التي تحنييم  باستمرا   ولعل مرد  لك إلى طبيعة الن رورمن  القوم إن هذا النقاش يتجدد 
متباينتييي : ُأو هما ترى أن الدييي   ورتةييرع هذا النقاش إلى مقا  تي   المقا  ات لعيقيية الدي  باألقيا

سييحها وتواانهييا  ه لها  ومنه تيييتمد المجتمعات   أقيقها  وتضم  تماالمو  مصد  للقيييم األقيةية  وهو
وهييذأ األطروحيية نجدها حتييى عند مؤسيييي الن ررة الوظيفية اليوسيولو ية  سواء في صييتها 

  شيد  رموني   .(با سونز  ي أو ما مجددها في صييتها البنيورة» دو كهايم«الحيسينية ي ما  ائدها 
 (000  ص6660

الجدوى  ييتطيا عبط كميات هائلة م  المعلومات عالي  كقانون ا تماعي الدي  يقدن نةيييهف
فيما بينها  في حي  يصبييت تركها في حالة طليقة مدعاة إلى توليد أشييحام بميتورات مختلةة   وتوحيدها

أ زاء م  الن انن و ذلك وا نحرافات  وتعطيل  م  هد  الطاقة  وعدن اإلشييباع  واألامات  والصراعات 
يرى أن للدي  دو ا في التماسك والتواان  (با سونز  كانوإ ا    قابة عالية يةةصير للدي  وظيالشييحل 

إ  أنه يعمل  د اسييتهما لوظيةة الدي  م  قيم يخلصييان ( اتشييي  و أكوافيةا  ا  تماعيييي ؛ فييإن الباحثييي 
  نو أكوافيةا  إنزو باتشيسابين  با نتماء  وأيضال الحةاظ على الن ان على إثا ة المؤمني  وتقورة الشعو 

 (ن44  ص6600
أسييمى وما  األديان الحونية على تعيي  مراتب األشياء واألفعام ومناالها  فثمة ما هو تعتمد ن رةو 

المؤم  إااءهييا بمواقف محددة  قد ينون منها  هو أدنى  ومتى عرف  لك التد ج فييي المنزلة؛ كان التزان
تحون  منها الصيت والمعاميتن وريلم هذا التد ج القيمي إلى ةيمة علياينون  الطقو  والشييعائر  كما

تجليات الحييونن وعلى هذا ينييون  منبا القيم  ميعال  ومصد  اليلطة واإللزان  وأصل الوحدة في كل
 يه  وا تنابمحيييو ال بمدى ا متثام للقيييم الدينّييية واألقذ بما ت مر بي الخيص أو الةوا فييي الدنيا وايقرة

 ن(600  6606 صي  قنصوة   ما تنهى عنه
ن األفراد يتواععون فيما بينهم على (  ألومان  المجتما هو الذر يخل  ةيمه الخاصة  وكما قام

 دٌة بشييحل متواصل عم  قواعد شييحلية غير محددة و لةردية مقُ ألن األفعام ا ني  م  القيم المشتركة؛
التحليل أن هذأ المد سة  ونةهم م  هذا  لية م  التعقيييد ا  تماعيمتيئمة ما ن م على د  ة عا
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تةير عيقة المجتما بالدي  انطيقال م  مبادئ  الوظيفية الجديدة ي التي  اءت بعد با سونز تررد أن
ن المجتمعات الحديثة ليس لها مركز دفا  و  أر ن ان فرعي  يمن  أعلى  العلمنة الشاملة  والتي تنص

تلك الوظيةة المتميييزة التي  اقتراحه عامل تماسييك ا تماعي إلى كافة الن ان  وم  ثم   يملك الدي 
 (660  ص6660  شيد  رموني   نن ررتيهما أعةاها عليييه كل م  دو كهايم و ا سييونز في

 :إجراءات البحث

  حيث تم اعتمد البحث الحالي على المنهج الشبه تجرربي و لك لمناسبته لطبيعة هذا البحث المنهج: -0
 عليييىالقييييم األقيةيييية قبلييييال  وتطبيييي  البرنيييامج المقتييير   تعيييررض المجموعيييه التجرربيييية والضيييابطة ألقتبيييا 

 نالمجموعتي  التجرربية والضابطة بعديال  علىالمجموعه التجرربية  وتطبي  أقتبا  القيم األقيةية 
( طةيييل 36طةيييل وطةلييية  منقييييمي  اليييي مجميييوعتي   ( 06  مييي  لبحيييثا تحونييي) عينييية :البحيييث عينييية-8

 ( طةل مجموعة عابطةن36مجموعة تجرربية  و 
 تنقسم الي البــحـث: واتأد-3

 جمع البيانات ادوات  -1

 ( / اعداد الباحثة1واالمهات: ملحق ) ستطالع اراء المعلماتاارة ماست-1

ألخالقياة  توونات ما  حاو  تاوفر القايم ا مت الباحثة ببنااء اساتمارة اساتطالع راي المعلماات واالمهااتاق

احتاارا   –الرحماا   –العطاا   –النظااا  –األمانااة  –الصااد   –الوفاااء بالوعااد  –النظافااة  ( قاايم وهااي12)

 القيم التي بها ضع .لتتحديد  التصد   –برالوالدي   –االخري  

هاي   المعلمات واالمهات وبعد تحليل اإلجابات وجد ان القايم التاي بهاا ضاع علىتم عرض القيم السابقة 

 احترا  االخري (. –الرحمة  –األمانة  –الصد   – )النظافة( قيم التي تم تحديهم 7)

 :اختبار الذكاء-0

 (2003بيبينة العرب للذكاء )تقنين حنورة،  –مقياس ستانفور 

 ( اقتبا  فرعي مقيم إلى ثيثة محاو  وهي:05يتحون المقيا  م        

 محور القدرات المتبلورة  ويتضم  مجالي : المحور األو :

( اختبارات  هي )المفردات  والفهم  والسخافات  4مجا  االستدال  اللفظي  ويتضم  ) -1

 والعالقت اللفظية(.

 األرقا   وبناء( اختبارات  هي )الحساب  وسالسل 3مجا  االستدال  الومي  ويتضم  )  -0

 المعادالت(.
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محور قدرات السيولة التحليلية  ويتضم  مجاال واحدا  هو االستدال   المحور الثاني: -3

( اختبارات  هي )تحليل النمط  والنسخ  والمصفوفات  4البصري التجريدي  ويتضم  )

 وطي وقطع الور (.

( اختبارات  هي )ذاكرة الخرز  4محور مجا  الذاكرة قصيرة المدى  ويتضم  ) المحور الثالث:

 اكرة اإلعداد  وذاكرة األشياء(.وذاكرة الجمل  وذ

يتسم مقياس ستانفورد بينية للذكاء بدرجة عالية م  الصد   حيث تم استخدام  في البيئة      

العربية بشول موسع واستخد  الباحثان بطارية المسح السريع والتي تضم أربعة اختبارات هي: 

(  11  0223ة الذكاء )حنورة  )المفردات وذاكرة الخرز والحساب وتحليل النمط( لتحديد نسب

( صد  المحك مع مقياس رسم الرجل لجود ان  0223وللتحقق م  صد  استخد  )حنورة  

والمتاهات لبورتيوس ومقياس ويوسلر لذكاء األطفا  ومقايس بينية الطبعة الثالثة  والتي اظهرت 

ثان بحساب صد  وجود مؤشرات عالية على صد  المقياس في البيئة العربية  كما قا  الباح

( طالبا 32المحك مع مقياس ويوسلر للذكاء قبل المدرسي  بتطبيقها على عينة التقنيي  الموونة م  )

( سنوات  واستخراج معامل االرتباط  حيث بلغت 1 – 3توحدي التي تراوحت أعمارهم ما بيي  )

قياس قا  )حنورة  مما يؤكد صد  المحك  ولحساب ثبات الم 2.21وهي قيمة دالة عند  2.00قيمة 

( وودرجات الخطأ المعياري حيث ظهر أن 02( باستخدا  معادلة كودر ريتشاردسون )0223

  كما استخد  طريقة إعادة اإلجراء وبتطبق  مرتي  1..2و  2.50معامالت الثبات تراوحت بي  

  2.250)يوما  وكانت معامالت االرتباط بي  التطبيقي  هي  17على عينة التقنيي  بفاصل زمني 

( على الترتيب في االختبارات الفرعية  االربعة وهذه القيم ذات داللة 2.2.0  2.200  2.255

 (.123 – 120  0223  مما يؤكد ثبات المقياس )حنورة  2.21احصائية عند مستوى 

 أدوات التطبيق:

 /اعداد الباحثة (6 ملح   قم تنمية بعض القيم األخالقية لدى طفل الروضة. إختبار-1

 /اعداد الباحثة (3 ملح   قم  برنامج فنون األداء لتنمية بعض القيم األقيةيةن-6

   :تطبيق اختبار القيم األخالقية قبليا
هيييدف  المجميييوعتي  التجرربيييية والضيييابطة  عليييى تطبيييي  اقتبيييا  القييييم األقيةييييةتم الد اسييية ا سيييتطيعية:

األقيةية إلى الت كد م  تحيافؤ المجميوعتي  فيي مييتوى القييم األقيةيية قبيل التطبي  القبلي  قتبا  القيم 
 والجدوم التالي يوعت تحافؤ العينة: القيان بالتجررب 
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 تكافؤ مجموعتي البحث:

 تم حياب تحافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني والذكاء كما يلي:(  8الجدوم التالي  قم  

 المجموعة األبعاد 
 عدد

 األطفال
 )ن(

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 

 الجدولية
 الداللة

 الذكاء 

 0..04 334.00 02 التجريبية 

8. 24..0 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

 040.2 3.4.99 02 الضابطة 2428

العمر الزمني 
 بالشهور

 .2433 9.42 02 التجريبية 

8. 24903 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

2428 
 24.83 ..904 02 الضابطة

الذكاء ( قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في 2جدول )

 والعمر الزمني

وتم  صد    ( تحافؤ مجموعتي البحث م  حيث نيبة الذكاء والعمر الزم8ورتضت م  الجدوم  قم  

ثم معالجتها إحصائيا باستخدان اقتبا   ت( لمجموعتي   القيا  القبلي للتطبي  علي المجموعتي  النتائج

 (:3    وكان) النتائج كما يوعحها  دومميتقلتي 

 ( قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة 3)جدول 

 القبلي الختبار القيم األخالقيةفي التطبيق 

 المجموعة األبعاد 
 عدد

 األطفال
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

 )م(

االنحراف 
 المعياري

 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 

 الجدولية
 الداللة

 النظافة

 .24.3 492. 02 التجريبية 

8. 24009 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

 04233 490. 02 الضابطة 2428

 الصدق

 3..24 400. 02 التجريبية 

8. 24... 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

2428 
 04008 4.0. 02 الضابطة

 24222 .2492 .8 240.3 .40. 02 التجريبية  األمانة
غير 

دالة عند 
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 المجموعة األبعاد 
 عدد

 األطفال
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

 )م(

االنحراف 
 المعياري

 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 

 الجدولية
 الداللة

 8..24 .42. 02 الضابطة
مستوى 

2428 

 الرحمة

 24.02 420. 02 التجريبية 

8. 2402. 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

2428 
 .24.2 422. 02 الضابطة

  خريناحترام اآل
 24808 402. 02 التجريبية 

8. 240.. 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

2428 
 ...24 420. 02 الضابطة

 األبعاد ككل

 042.0 20490 02 التجريبية 

8. 2402. 24222 

غير 
دالة عند 
مستوى 

2428 
 24202 ..204 02 الضابطة

 (:0يتضح من نتائج جدول )
 عدن و ود فرا دام إحصائيا بي  المجموعتي  التجرربيية والضيابطة فيي التطبيي  القبليي  قتبيا  القييم 

حيييث بلييي) ةيميية  ت(   كنييل( اآلخةةرين أحتــرام –الرحمــة  –األمانــة –الصــدق  – النظافةةة األقيةييية 
( عنيييد مييييتوى د ليييية 80888ةيمييية  ت( الجدوليييية التيييي بليييي)   ( وهيييي اقيييل مييي 80888المحييييو ة  

األقيةيية  (؛ وهذا يعني أن المجموعتي  متحافئتي  في د  ات اقتبيا  القييم82( بد  ة حررة  8088 
 ورعني هذا تحافؤ مجوعتي البحث في القيم األقيةيةن نفي القيا  القبليكنل 

 (:8لي )النتيأة مم خالل الشكل التا ويمكم توضيح هذه 

 

 

0.00
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 األقيةية  قتبا  القيم ( يوعت المتوسطات الحيابية للمجموعتي  التجرربية والضابطة في التطبي  القبلي6شنل  

 :اختبار القيم األخالقية-8
 اعداد الباحثة /( 6ملح                                                                      

استقراء وتحليل تم ما أهم القيم األقيةية المناسب تنميتها لطةل الروعة؟  األوم:لأل ابة على اليؤام 
بهدف ا ستةادة منها فى تحور   البحث التى تناول) متيير ت والد اسات اليابقة واألقتبا ات ا دبيا

  وم  قيم  لك تم تحديد الخطوات   بما يتناسب ما قصائص العينة المد وسةا قتبا مةردات 
 :التاليه

   : ختبارهدف األ    -0
ورتم القياسع  طرر   لدى طةل الروعة القيم األقيةيةبعض إلى ةيا  ميتوى  قتبا يهدف األ  

ةل على ع  طرر  أ راء المقابلة الةردية لحل طاألطةام يتم التطبي  قتبا  القيم على عرض الباحثة  
م  أ ل مياعدة الطةل على اقتيا   ةيمة حلما توعيت العبا ات المصاحبة ل قتبا حدة  وعرض ا 

  على ا بعاد التالية: (4يوعحه الجدوم  قم   مقيمي  سؤام( 20م    ا قتبا رتحون و  ةالصحي المةردة
 ( يوعت ابعاد ا قتبا 4 دوم  قم  

 : طوات تصميم االختبارخ-ب

البحيييث ليسيييتةادة منهيييا فيييي إعيييداد  ا طييييع عليييى البحيييوث والد اسيييات الييييابقة  ات الصيييلة بموعيييوع -
 ا قتبا  الحالين 

 للقيم ا قيةية وتحديد أبعادها وكيفية ةياسها إ رائيال تم وعا التعررا اإل رائي  -

على المقاييس وا قتبا ات   نة بمجموعة المصاد تم إعداد ا قتبا  في عوء قبرات الباحثي   وا ستعا -
 النحو التالي:

القيم األقيةية بنود حثة في تحديد ا( استةادت منه الب0202 ناهد محمد شعبانالقيم األقيةية  اعداد  قائمة -
  مقيا  القيم وان هناك تشابه في و ود ععف في القيم لدر األطةام في المملحة العر يه اليعودية 

اعداد بعض أبعاد ا قتبا  ( تم ا ستةادة 0210األقيةية اعداد لينا معلوف   وعبداليين العوامرأ 
(استةادت الباحثة في 0215الحاامي     مقيا  القيم األقيةية اعداد/ محمدومةرداته  وطررقة ةياسه

( استةادت 0211مقيا  القيم الخلقية وا  تماعية اعداد مضاور  اشد  وعا التقدير الحمي ليقتبا 
 نعلى المقاييس اليابقة ا طيعوم  قيم   الباحثة في وعا ابعاد ا قتبا  ومةرداتة

 اليؤام الذر يقييها األقيةيةالقيمة  ا بعاد 
 4 – 0 الن افة األومالبعد     

 0 – 5 الصدا البعد الثاني
 06– 0 األمانة البعد الثالث
 00-03 الرحمة البعد الرابا
 66-02 احتران ا قرر    البعد الخامس
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لألسباب  الحاليحتى يتناسب ما عينة البحث  اقتبا  القيم ألطةام الروعة قام) الباحثة بإعداد   -
 التالية:  

األطةام  نها تشمل ابعاد اقرر مثل ا نتماء اليابقة ما طبيعة  والقوائم   تتناسب عبا ات المقاييس -
 ن والهورة الوطنية

ت لة ي وعبا اته منتو ة بطررقة سلية سهلة ا لةاظ و ها تعبيرابحيث ينون  ا قتبا  أبعاد إعدادتم  -
 للبند الذر يقدن م  القيم األقيةية المعروعةن

 بشنل فردىن  هحيث أنه يتم تطبيق قتبا تحديد طررقة ا  -

 صةرن -1-0 -3ان توارا الد  ات في تلك المقاييس يبدأ بالتد ج م   -

 أن تحون بنودأ مرتبطة ببيئةن  اع) الباحثة في تصميم ا قتبا  -

 لمحنمي  للت كد م  صيحيته لقيا  ما وعا م  أ لهن على مجموعة م  األساتذة ا قتبا  عرض ا -

الصياغة اتةاا م  قبل  ميا المحنمي   حيث صاغ) الباحثة المةردات باللية العر ية  مع م  ق) -
 قصائص األطةامن لتياير  وستيتخدن اللهجة اليعودية أثناء تطبي  ا قتبا  البييطة

 وتم تعديل بعض بنود م  قبل الخبراء والمحنمي  على النحو التالي:  -

داقل الترتيب ( يوعت 7 دوم  قم   القيم با قتبا  بدون ترتيب داقل ا قتبا أسئلة كان)  -أو 
 :كالتالي ا قتبا 

 كالتالي: ا قتبا الترتيب داقل ( يوعت 7 دوم  قم  
 

 بعد التعديل البند قبل التعديل البند القيمة الرقم

 4 – 0 03 – 2 – 3 – 0 الن افة  ن0

 0 – 5 00 – 00 – 0 – 5 الصدا  ن6

 06– 0 66 – 06 – 0 – 0 األمانة  ن3

 00-03 00 – 05 – 04 – 06 الرحمة  ن4

 66- 02 00 – 02 – 4 – 6 احتران ا قرر     ن5

 :( بنود التعديل6ويوضح جدول رقم ) : تعديل بعض عبارات االختبارثانيا
 ( بنود تعديل بعض عبارات االختبار6) جدول رقم

 بعد التعديل البند قبل التعديل البند رقم السؤال
تطلب المعلمه في الروعة الوان ما ا  (2)

 ؟تةعل
 ؟تطلب المعلمه في الروعة الوان قشبيه ما ا تةعل

عندما تعود للمنزم بعد يومك الد اسي  (4)
وتطلب منك والدتك ان تبدم ميبيك 

 بالماء والصابون ؟وتييل يدك 

تتبا وتطلب منك والدتك ان  الروعة العودة م عند 
الطررقة الصحيحة في العناية بالبي) واألدوات 
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  ؟الشخصية

 
طلب) منك معلمتك القيان بنشاط معي   (7)

وس لك كرسم شيء تحبه ولم تقون بإنجااأ 
  ع  سبب عدن انجااأ؟ 

تقون نشاط فني بالمنزم ولم طلب) المعلمة عمل 
  ك ع  سبب عدن انجااأ؟ توس ل ب داءئة

 
عرض ادواته المد سية اميلك بالروعة ي (11)

كل اميءك ثم نيي  وعلىالجديدة عليك 
القلم وغاد  بعد انتهاء النشاط وان) م  

   و دته فما ا تةعل؟

عرض ادواته المد سية الجديدة ميلك بالروعة يا 
كل اميءك ثم ترك القلم وغاد  بعد  وعلىعليك 

   تةعل؟انتهاء النشاط وان) م  و دته فما ا 

 الةاكهةكن) ما والدتك وهي تشترر  (12)
و أي) نقود وقع) علي األ ض م  

 الخاله امامك فما ا تةعل؟

قميي  و أي)  الةاكهةكن) ما والدتك وهي تشترر 
  ؟م  الخالة امامك فما ا تةعل )وقع رام 

 
 :قتبا تطبي  ا ام   -

ستيرقه األطةام في أ الذر( لحل طةل  و لك كمتوسط للزم  يقةدة 02قام) الباحثة بتحديد   
 ن األولىا ستطيعية التجر ة 

 تعليمات المقيا : -د
وا قتيا ات تو يه اليؤام  ما بطررقة مبيطة تيئم طةل الروعة أسئلة ا قتبا الباحثة  تقراء -

 واعتنالخاصة به بصوت 

لإل ابات   1او  0او  3او  4باقتيا  ا  ابه م   بالقومثم تطلب م  الطةل اقتيا  اإل ابة   -
 ن د( –ج  –ب  –على التوالي  أ 

 :قتبا ا تصحيت  -ه
 د  اتن  أ  ايحصل الطةل على  1اقتيا  البند  قم في حالة  -
 ن ثيث د  اتيحصل الطةل على  0اقتيا  البند  قم في حالة  -

 ن د  تانل الطةل على يحص 3اقتيا  البند  قم في حالة  -

 يحصل على د  ه واحدأ 4اقتيا  البند  قم في حالة  -

 ( د  ةن02( د  ة  والد  ة الصيرى  02الد  ة الع مي ألبعاد المقيا    و ذلك تحون  -
 ضبط إختبار القيم األخالقية:

 طفال الروضة: ألالخصائص السيكومترية الختبار القيم األخالقية 
معاميل التميييز  –معاميل الصيعو ة  –قام) الباحثة بالتحق  م  توافر الشروط الييينومتررة  الثبيات

 الصدا( ليقتبا  كايتي: -
 أواًل: ثبات االختبار:
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وإعادة التطبي    والتجزئة النصفية  تم حياب ثبات ا قتبا  بعدة طرا وهي معامل ألةا كرونباخ
 و لك كما يلي:

(: استخدم) الباحثة هذأ الطررقة في حياب ثبات Cronbach's Alpha (αمعامل ألةا كرونباخ   نأ
( معاميت الثبات 2وروعت  دوم    ( م  أطةام الروعة36ا قتبا  و لك بتطبيقه على عينة قوامها  

عامل ألةا وقد بلي) ةيمة م  لحل بعٍد م  أبعاد ا قتبا  وكذلك الد  ة الحلية باستخدان معامل ألةا
 (ن6,200كرونباخ ليقتبا  كنل  

 ( قيم معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ الختبار القيم األخالقية 7) جدول
 ألطفال الروضة

 األبعاد
عدد 

 المفردات
 معامل ألفا كرونباخ

 6,064 4 الن افة

 6,032 4 الصدا

 6,060 4 األمانة

 060ن6 4 الرحمة

 035ن6 4  احتران ا قرر 

 6,200 66 ا قتبا  كنل

كمييا أنييه   ورمنيي  الوثييوا بييه  وتييدم هييذأ القيييم علييى أن ا قتبييا  يتمتييا بد  يية مناسييبة ميي  الثبييات
 صالت للتطبي ن

إ  تم   : كما تم حياب معامل ثبات ا قتبا  بطررقة التجزئة النصفيةSplit Halfالتجزئة النصفية  نب
ثم تم بعد  لك استخراج معاميت   أطةام الروعة( م  36تةررغ د  ات العينة البالغ عددها  

ثم تم استخدان معادلة   براون( -ثم تصحيحها باستخدان معادلة  سبيرمان  ا  تباط البييط  بيرسون(
  وتمان كما هو موعت في الجدوم التالي:

 قيم معامل الثبات الختبار القيم األخالقية بطريقة التجزئة النصفية (8)جدول 

 االختبار
لثبات باستخدام معامل ا

 بيرسون 

 معامل الثبات بعد التصحيح
 براون( –)سبيرمان 

معامل 
 جوتمان



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

288 
 

 000ن6 000ن6 000ن6 اقتبا  القيم األقيةية

كما أنه صالت   ورمن  الوثوا به  وتدم هذأ القيم على أن ا قتبا  يتمتا بد  ة مناسبة م  الثبات
 للتطبي ن

حيث قام)   حياب ثبات ا قتبا  بطررقة التطبي  وإعادة التطبي  : تمTest-retestإعادة التطبي   نج
يا مي  التطبيي  األوم عليى عيدد  05الباحثة بإعادة تطبي  ا قتبيا  بعيد   ( طةيل مي  أطةيام 36( يومل

 (ن000ن6وقد وصل) ةيمة معامل الثبات إلى    الروعة

لقيا  القيم األقيةية لدى أطةام وتدم هذأ القيم على أن ا قتبا  يتمتا بد  ة مناسبة م  الثبات 
 وهذا يعني أن القيم مناسبة ورمن  الوثوا بها وتدم على صيحية ا قتبا  للتطبي ن  الروعة

 ثانًيا: حساب معامل الصعوبة:
( يبيي  مؤشير صيعو ة 0و دوم    قام) الباحثة بحياب معامل صعو ة لحل مةردة م  مةردات ا قتبا  

 المةردات كما يلي:

 ( قيم معامالت الصعوبة لمفردات اختبار القيم األخالقية لدى أطفال الروضة9)جدول 

معامل  المفردة
معامل  المفردة الصعوبة

 الصعوبة
 50ن6 00 44ن6 0
 55ن6 06 40ن6 6
 40ن6 03 55ن6 3
 42ن6 04 50ن6 4
 55ن6 05 44ن6 5
 40ن6 00 40ن6 0
 40ن6 02 55ن6 2
 42ن6 00 50ن6 0
 56ن6 00 50ن6 0
 55ن6 66 55ن6 06

وهييييي   (06ن6 – 44ن6يتضييييت ميييي  الجييييدوم الييييياب  أن معيييياميت الصييييعو ة قييييد تراوحيييي) بييييي    
إليى  ( ومي  ثيم تشيير تليك النتيائج53ن6كميا بليغ معاميل صيعو ة ا قتبيا  كنيل    معاميت صيعو ة  ييدة

 صيحية ا قتبا  ليستخدانن

 ثالًثا: حساب معامل التمييز:
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مةييردات ا قتبييا  هييو مييدى قييد تها علييى التمييييز بييي  األطةييام  ور القييد ات العالييية ورقصييد بتمييييز 
( يبيييي  معييياميت التميييييز 06والجيييدوم التيييالي    واألطةيييام  ور القيييد ات المنخةضييية فيييي القييييم األقيةيييية

 ليقتبا : 

 قيم معامالت التمييز لمفردات اختبار القيم األخالقية لدى أطفال الروضة (10جدول )

 المفردة
معامل 
 التمييز

 المفردة
معامل 
 التمييز

 معامل التمييز المفردة

 22ن6 00 22ن6 06 06ن6 0
 06ن6 00 50ن6 00 25ن6 6
 06ن6 66 00ن6 06 22ن6 3
  06ن6 03 00ن6 4
 06ن6 04 50ن6 5
 25ن6 05 06ن6 0
 26ن6 00 20ن6 2
 20ن6 02 26ن6 0
  00ن6 0

( وهي ةيم مقبولة تدم على 06ن6 - 50ن6نجد أن القيم تراوح) بي   م  قيم الجدوم الياب  
وم  ثم تم الخروج با قتبا  في صو ته النهائية بعد   قد ة المةردات على التمييز بي  األطةام

وم  ثم تشير تلك النتائج إلى صيحية   (26ن6هذا وقد بلغ معامل تمييز ا قتبا  كنل    التعدييت
 اننا قتبا  ليستخد

 وفيما يلي توعيت لذلك: للت كد م  صدا األقتبا  تم إستخدان عد طرا  :رابًعا: صدق االختبار
قاميي) الباحثيية بعييرض ا قتبييا  فييي صييو ته األولييية علييى  :صــدق المحكمــين )الصــدق الظــاهري( نأ

 عليم الينةسو  وطيرا تيد رس الليية العر ييةالمناهج  و  راض األطةام مجموعة م  المتخصصي  في مجام
والمةيردات وميا قيد يو يد بهيا مي    و لك إلبداء الرأر حوم مدى ميئمة المةردات لألبعاد موعا القيا   

وقييد   و نيياءل علييى أ اءهييم قاميي) الباحثيية بييإ راء التعييدييت التييي اتةيي  عليهييا المحنمييون   تييداقل أو تحييرا 
  ( ف كثر%66ن06بنيبة   (4  استبق) الباحثة على المةردات التي اتة  على صيحيتها اليادة المحنمون 

 وفيما يلي الجدوم التالي يوعت نيب اتةاا المحنمي  على ا قتبا  وأبعادأ 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

286 
 

 ( نسب االتفاق بين المحكمين على اختبار القيم األخالقية ألطفال الروضة11)جدول 

 نسبة االتفاق أبعاد االختبار م
 %66ن06 الن افة 0
 %66ن066 الصدا 6
 %66ن066 األمانة 3
 %66ن06 الرحمة 4
 %66ن066  احتران ا قرر  5

 %66ن05 نسبة االتفاق على االختبار ككل

  و ناء على الميح ات التي أبداها المحنمون فقد تم اإلبقاء على  ميا المةردات الوا دة با قتبا 
 والتي أ ما عليها الخبراء ب نها مناسبة لقيا  القيم األقيةية ألطةام الروعة 

وقييد بلييي) نيييبة   لحييياب نيييبة ا تةيياا بييي  المحنمييي  Cooperوقييد تييم اسييتخدان معادليية كييو ر   
( وهي نيبة مرتةعة تدم على صيحية ا قتبيا  و ليك بعيد إ يراء %66ن05ا تةاا على ا قتبا  كنل  

لك و يذ  التعدييت التي أشا  إليها المحنميون والتيي تضيمن) تعيديل فيي صيياغة بعيض مةيردات ا قتبيا 
 فقد أصبت ا قتبا  بعد إ راء تعدييت اليادة المحنمي  في صو ته النهائية صالت للتطبي ن

وتقييون هييذأ الطررقيية فييي  وهرهييا علييى مقا نيية متوسييطات المجموعييات التييي  صــدق المقارنــة الطر يــة: نب
حصل) عليى أعليى اليد  ات بالمجموعيات التيي حصيل) عليى أقيل اليد  ات ثيم حيياب د لية الةيروا 

فيي المقا نية بيي   تيب  Mann-Whitneyو ليك باسيتخدان اقتبيا  ميان وتينيي   ذأ المتوسطاتبي  ه
المتوسطات لمعرفة معاميت التمييز بي  األطةام المرتةعي  والمنخةضي  في اقتبيا  القييم األقيةيية 

 كما هو موعت بالجدوم التالي:
في اقتبا  القيم األقيةية  واإل  اعي األدنى  األعلى( د لة الةروا بي   تب المجموعات الطرفية اإل  اعي 06 دوم  

 ألطةام الروعة
  مجموعة اإل  اعي األعلى

 0ن = 
  مجموعة اإل  اعي األدنى

 ةيمة 0ن = 
 U) 

 
 ةيمة
(W) 
 

 ةيمة
(Z) 

ميتوى 
 الد لة

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 320ن3- 666ن30 666ن6 66ن30 56ن4 66ن066 56ن06
دالة عند 
ميتوى 

 (60ن6 
 :الياب يتضت م  الجدوم 
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( بي  متوسطات  تب مجموعة اإل  اعي األعلى 60ن6أنه يو د فرا  و د لة إحصائية عند ميتوى  
( دالية عنيد مييتوى Uومتوسطات  تب مجموعة اإل  اعي األدنى فيي اقتبيا  القييم األقيةيية؛ كميا أن ةيمية  

 وهذا يعني تمتا ا قتبا  بد  ة عالية م  الصدان  على الصدا التمييزر ليقتبا (؛ مما يدم 60ن6 
 ج. االتساق الداخلي:

تم التحق  م  ا تياا الداقلي  قتبا  القيم األقيةية م  قيم التطبيي  اليذر تيم ليقتبيا  عليى 
 ( طةل م  أطةام الروعة كما يلي:36العينة ا ستطيعية التي قوامها  

 عاميت ا  تباط بي  مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية لألبعاد كل على حدةنحياب م (0
 حياب معاميت ا  تباط بي  مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية ليقتبا  كنلن (6
 حياب معاميت ا  تباط بي  الد  ة الحلية لحل بعٍد والد  ة الحلية ليقتبا  كنلن (3

 وفيما يلي توعيت لذلك كل على حدة:
 ب معاميت ا  تباط بي  مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية لألبعاد كل على حدة:حيا -0

  تم حياب معامل ا  تباط بي  مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية ألبعاد ا قتبا  كيل بعيد عليى حيدة
 وقد ظهرت النتائج كما في الجدوم التالي:  Pearsonو لك باستخدان معامل ا تباط بيرسون 

 معامالت االرتباط بين مفردات اختبار القيم األخالقية ودرجات األبعاد كل بعد على حدة( 13جدول )
 الرحمة األمانة الصدق النظافة

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 للبعدالكلية 

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 **004ن6 06 **006ن6 0 **004ن6 5 **032ن6 0
 **053ن6 04 **000ن6 0 **000ن6 0 **220ن6 3
 **063ن6 05 **060ن6 06 **202ن6 00 **006ن6 2
 **030ن6 00 *422ن6 66 **065ن6 00 **035ن6 03

 احترام اآلخرين

 
 **056ن6 6
 **040ن6 4
 **000ن6 02
 **022ن6 00

 (60ن6** دالة عند ميتوى  
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يتضت م  الجدوم الياب  أن معاميت ا  تباط بي  مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية لحل بعٍد 
 (ن60ن6و ميعها دالة إحصائية عند ميتوى    (063ن6و   (422ن6على حدة تراوح) ما بي   

 مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية ليقتبا  كنل: حياب معاميت ا  تباط بي  ن0
و لييك باسييتخدان معامييل   تييم حييياب معامييل ا  تبيياط بييي  مةييردات ا قتبييا  والد  يية الحلييية ليقتبييا  كنييل

 وقد ظهرت النتائج كما في الجدوم التالي:  Pearsonا تباط بيرسون 
 األخالقية والدرجة الكلية لالختبار ككل( معامالت االرتباط بين مفردات اختبار القيم 14جدول )

 الرحمة األمانة الصدق النظافة

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 المفردة
معامل ارتباط 

المفردة بالدرجة 
 الكلية للبعد

 **060ن6 06 **033ن6 0 **240ن6 5 **004ن6 0
 **062ن6 04 **043ن6 0 **034ن6 0 **240ن6 3
 **065ن6 05 **044ن6 06 **030ن6 00 **065ن6 2
 *462ن6 00 *422ن6 66 *466ن6 00 **060ن6 03

 احترام اآلخرين

 
 **260ن6 6
 **203ن6 4
 **564ن6 02
 **052ن6 00

 (65ن6* دالة عند ميتوى   (60ن6دالة عند ميتوى  ** 
يتضت م  الجدوم الياب  أن معاميت ا  تباط بي  مةردات ا قتبا  والد  ة الحلية ليقتبا  

 (ن65ن6( و  60ن6و ميعها دالة إحصائية عند ميتوى    (004ن6و   (462ن6تراوح) ما بي   
 مها ة والد  ة الحلية ليقتبا  كنل: حياب معاميت ا  تباط بي  الد  ة الحلية لحل ن6

و لك باستخدان معاميل   تم حياب معامل ا  تباط بي  أبعاد ا قتبا  والد  ة الحلية ليقتبا  كنل
 وقد ظهرت النتائج كما في الجدوم التالي:  Pearsonا تباط بيرسون 

 ( 15جدول )
 اختبار القيم األخالقية والدرجة الكلية لالختبارمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 

 معامل االرتباط أبعاد االختبار
 **060ن6 الن افة
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 معامل االرتباط أبعاد االختبار
 **060ن6 الصدا
 **000ن6 األمانة
 **000ن6 الرحمة

 **506ن6  احتران ا قرر 

 (60ن6** دالة عند ميتوى  
ليقتبا  والد  ة الحلية لحل يتضت م  الجدوم الياب  أن معاميت ا  تباط بي  الد  ة الحلية 

 (ن60ن6( و ميعها دالة إحصائية عند ميتوى  060ن6و   (000ن6بعٍد م  أبعادأ تراوح) ما بي   
( أن معيييياميت ا  تباطييييات بييييي  0(  0(  2و نيييياءل علييييى مييييا سييييب  يتضييييت ميييي  الجييييداوم اليييييابقة  

يا بيي  المةيردات   المةردات والد  ة الحليية لحيل بعيٍد عليى حيدة وكيذلك   والد  ية الحليية ليقتبيا  كنيلوأيضل
بي  الد  ة الحلية لحيل بعيد والد  ية الحليية ليقتبيا  كنيل  ميعهيا دالية؛ وهيو ميا ييدم عليى تيرابط وتماسيك 

 المةردات واألبعاد والد  ة الحلية؛ مما يشير إلى أن ا قتبا  يتمتا باتياا داقلين

 :لتنمية بعض القيم األخالقية لطفل الروضة البرنامج القائم على فنون األداء-5
 (3إعداد/الباحثة  ملح                                                         

األنشطة    أنشطة الةنون البصررة وتم اقتيا  نوعان همافنون األداء أنشطة م   مجموعة هو عبا ة ع 
د اما إبداعية  عرائس المير  األغاني الحركية     القصهتوظيا كي م    م  قيم الد امية الميرحية(

القيم تنمية بعض  تيتخدن في  قصة مجيمة(   ميرحية قصة الحترونية  األنشطة الةنية  و موسيقي
فنون األداء المحددة داقل  ميا عناصر  به تقدن للطةل م  قبل الباحثة بحيث تتوافر   األحيةية

سنوات  1-7والذى تتراو  أعما هم بي    طةل الروعة قصائص وقد اتتتناسب ما لحى البرنامج  و 
 بعض القيم األقيةية لدر طةل الروعةنتنمية  بيرض

  ولي ابة ع  اليؤام الثاني:
يوعت الجزء  لتنمية القيم األقيةية لدر طةل الروعة؟ نشطة فنون األداءقائم علي أما منونات برنامج 

 التالي إ ابة هذا اليؤامن
 : األهداف التر ورة للبرنامج -

لقيييد  اعييي) الباحثيييية عنيييد وعييييا أهيييداف هييييذا البرنيييامج أن تحييييون فيييي عييييوء احتيا يييات األطةييييامن  
و غبيياتهم واهتماميياتهمن "حيييث أن األهييداف اإل رائييية هييي األهييداف المصيياغة بعبييا ات واعييحة  ومحييددة 

  تتوافر بها مجموعة م  الشروط وهي: يقون به الطةل و بد أن تعبر ع  اليلوك الذر لحي
 أن تركز على سلوك المتعلمن  -1
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 صف نواتج التعلمن أن ت -0

 أن تحون واعحة المعنىن  -3

 ن (1 أن تحون قابلة للميح ة -4
البرنامج ورتطلب وعى تان ومعرفة علمية بنمو  بناء يعد التحديد الدقي  لألهداف م  أهم قطوات 

الطةل وحالته الصحية  وقد اته واهتماماته  وحا اته  و يئته  كما يجب ا هتمان باقتيا  الحلمات بحيث ينون 
عند وعا أهداف هذا البرنامج أن تحون   وعيالتعبير واعحال ع  األداء المطلوب والمتوقا م  الطةل  وقد 

 .طةل الروعةفي عوء احتيا ات 
 :الهدف العان للبرنامج

 بعض القيم األقيةية لدر طةل الروعةنيهدف برنامج البحث الحالي إلى تنمية  
 :كالتالي األهداف اليلوكيةهدف العان ورنبث  م  ال
 -المعر يه: األهداف 

 يتعرف على اهداف البرنامجن
 الطةل على اميئة وعلى الباحثةنيتعرف 

 أحداث القصة المصو ة يبدر  أية الطةل في

 نيذكر ةيمة الن افة
 يميز بي  شخصيات القصة

 يرور قصة ع  أهمية الصدا في حياتهن 

 يحدد الطةل ةيمة الن افة

 نيذكر الطةل قصة ع  أهمية الصدا في حياته

 نأهمية ا مانة ما اميئهيعدد 

 نسمعها ترتيب بنةس أسماء الشخصيات يذكر

 في حياتنا قصوصية األقرر شعر بقيمة احتران أن ي 

 ىنيتما الطةل لينشودة بت ني
   -النفسحركية: األهداف 

 يلون مجيم ع  الن افةن

 ينشد أغنية كل صبا  

 نيؤدر حركات األغنيةن
 يشر  األطةام ةيمة الن افة في حياتنانأن 

                                                           
 .  88، ص 8886، حورس للدباعة والنشر، القاهرة، برامج طفل ما قبل المدرسة( ابتهاج محموت دلبة: 1)
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 أن يميز الطةل بي  شخصيات القصةن
 القصة على مير  الروعة يؤدر حركة شخصيات

 نأهم العبا ات ع  الصدا يختا 
 الحركات اإلبداعية المطلو ةيتق  دو أ في أداء 

 الصدا والبعد ع  الحذبنع  ةيمة  مشاعرأ ي هر

 انشودةنيشر  معني الصدا م  قيم 
 يلون الرسومات اليير ملونه كما بالنمو ج امامةن

 نأن يميز بي  اليلوكيات الصحيحة والخاطئة
 -الوجدانية: األهداف 

  الي أحداث القصة المصو ةنينص) 

 ييتجيب للمعلمة في ترديد األغنيةن

 نيشعر بقيمة الن افة

 نيتعاون في  ما القمامة ووععها في صندوا المهميت

 ن افتةن  علىيشا ك با فحا  في الحةاظ 

 نمير  الروعة علىتمثيل القصة  يشا ك في

 يشا ك اميئة في تلور  الرسوماتن

 نبالميرحيةتمثيل بعض المواقف  يتعاون في 

 ايقاعيةنيشا ك في اداء حركات 

 هر مشاعرأ تجاة احتران ا قرر ني 
 األسس التي يقو  عليها البرنامج:

عند تصميم البرنامج  قام) الباحثة بوعا مجموعة مي  األسيس  اسيتنادال إليى اإلطيا  الن يرر وميا 
 كايتي: تم ا طيع عليه م  د اسات سابقة  وهذأ األسس هي

 أن تحق  ميتورات البرنامج اليرض والهدف منهن -0
 أن يتناسب محتوى البرنامج ما قصائص النمو طةل الروعةن -6
 الصعبنالتد ج في عرض محتوى البرنامج م  اليهل إلى  -3
 أنشطة فنون األداءن علىالبرنامج عتمد ان ي -4

 نواهتمامتهم أن تناسب محتورات البرنامج ما ميوم األطةام وقد اتهم -5
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 والطةلن  األدوات الميتخدمة(  أن تتوافر عوامل األم  والييمة بالنيبة لإلمنانات المادية -1

 استخدان األساليب واألدوات والوسائل المناسبة لعرض البرنامجن -2
 . أن تتوافر عوامل األم  والييمة في األدوات والوسائل الميتخدمة في البرنامج -8

 ومما سته الةعلية أثناء البرنامج  م  قيم األنشطة(ن الروعةالت كيد على دو  طةل  -0

 نلقيم األقيةيةحيب نوع االتنوع في التطبي  التر ور  -06

 استخدان بعض ا ستراتيجيات المناسبة لمحتوى البرنامجن -00
أن يتم بناء البرنامج في عوء القراءات الن ررة والد اسات اليابقة المرتبطة بموعوع  -10

با طيع على عدد م  القراءات الن ررة والد اسات اليابقة وقد تم  البحث حيث قام) الباحثة
(  3(   0 ا ستةادة منها في بناء البرنامج الحالي وهى ترتيبها بمرا ا البحث على النحو التالي:

 5   ).   )12   )11   )10  ) 14   )15   )03   )00   )30   )34   )35   )30   )3.  )
  (ن40 

 الةليةة العامة للبرنامج: 
 م  العديد أكد وقد الطةل  فيه يعيش الذر المجتما فليةة م  الحالي للبرنامج التر ورة الةليةة تنبث  
 بالطةل ا هتمان عرو ة على(  وسو  اك  ان بيا يه   ان ومنتيو ى  فرورل  مثل  التر وى  الةحر  واد

 نالطةل ليتعلم مناسبة بيئة وتوفير و غباته حا اته وإشباع
كما اعتمدت الباحثة فى أعداد البرنامج الر وع ليدبيات والد اسات اليابقة التي تناول) تصميم  

وا طيع علي الن ررات المةيرأ للقيم البرامج لتنمية األطةام في الروعة بما يتناسب ما قصائصهم  
 ن(دو كهايم( األقيةية  ائدها

والتنيوع والتشيور  والتبيييط  األطةيام   الةروا الةرديية بيي  البرنامجالباحثة عند تصميم  )وقد  اع 
وهذا ميا يعتميد علييه برنيامج البحيث فيي مشيا كة الطةيل   األطةاموترتقي بذكاءات تنمي  في ا نشطة لحي

حية  ميير  بيي   أنشيطة فنيية  موسييقية  والتيي تتنيوع ميا ةيمة مقدميةفي التطبيقات التر ورة التي تعقب كل 
  (ن  بطاقات مصو أ  قصص مجيمةالقصص ا لحترونية  ةعرائس  د اما ابداعية  قصصيمير  

 أنشطة فنون األداء لتنمية بعض القيم األخالقية:محتوى برنامج 

( 3 عدد   ولحل ةيمة يبدأ بالنشاط التمهيدر والتعا ف  نشاط( 01يتضم  البرنامج على عدد   
مير   –الميرحيه  –الةنية  األنشطة على  مقيم لما تم تقديمةأنشطة  ثم النشاط الختامي والمرا عه 

قصص  -بطاقات مصو أ –القصص ا لحترونية  –القصصية  –الموسيقية  -د اما إبداعية –عرائس
  تنمية القيم األقيةيةتعتمد على التي  (مجيمة
   ن(4ملح   ( على األساتذة المحنمي  3  ملح  نالباحثة بعرض أنشطة البرنامج )ثم قام 

 : يليوكان) آ ائهم كما 
 ميءمة األنشطة لتحقي  األهدافن  -1
  طةل الروعةنميءمة األنشطة لخصائص  وقد ات  ومتطلبات  -0
 ن ا قيةية بعض القيمتنمية  ميءمة األنشطة فى -3
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 ميءمة أساليب التقورم المعدة لحل نشاطن  -4
 ( 00يوعت  دوم  قم  

 برنامج أنشطة فنون األداء لتنمية بعض القيم األقيةيةمعامل اتةاا اليادة المحنمي  على 
 معامل ا تةاا منونات البرنامج  ن
 1.22 للبرنامج  ا هداف العامة 1

 2..2 الترابط بي  األهداف العامة واألهداف الةرعية 0

 2..2 البرنامجمناسبة األهداف اليلوكية لتحقي  الهدف العان م   3

 1.22 لخصائص عينة البحثالبرنامج  أنشطةمناسبة    4

 2..2 مة ا ستراتيجيات والةنيات الميتخدمة في البرنامجءمي 7

 1.22 اساليب التقورم الميتخدمة في البرنامج 1

 1.22 لتطبي  البرنامج  يالزمنالبرنامج  5

بتن يم أنشطة البرنامج بصو ة متد  ة م  اليهل إلى الصعب  وقام) بتطبي   ثةالباح )وقام 
لقد ات وطبيعة وقصائص عينة البحث  وعمل  ئمتهي اليون الواحد  ومراعاة مينشاط فاألنشطة بواقا 

كما  اع) الباحثة أن تحون األنشطة مشوقة  بعد انتهاء النشاط والبدأ في التطبي  التر ور  ات بينيهح ا
 ن اقتيا  التلور  ومير  العرائس(  مثل  ذابة ومحببة للطةلو 
 : التعليمية المستخدمة في البرنامج الحالي تاالستراتيجيا -
 ولي ابة على اليؤام الثالث ع : -

 فنون األداء لتنمية القيم األقيةية لدر أطةام الروعة؟ما استراتيجيات  
استخدامها في البرنامج و هذا ينون تم اإل ابة على اليؤام كان تحديد الباحثة ليستراتيجيات التي تم 

 الثالثن
 -استراتيجية التعلم التعاوني  –استراتيجية لعب الدو   - استراتيجية الحوا  والمناقشة هي  

  (ن حل المشنيتواستراتيجية  -واستراتيجية العصف الذهني
 األدوات والوسائل المستخدمة في البرنامج:  -

 استخدان العديد م  األدوات والوسائل المياعدة في تنةيذ األنشطة وم  أهمهاتم 
  موسيقي ايقاعيةن  -سماعات  –سمعية: الحمبيوتر أدوات 
  أكييا  فا غية( –و عيض المهمييت  -بطاقات مرسون عليها  صو  فضيت طعانبصررة: أدوات – 

 -لقصية عي  ا مانيه غيير ملونية صيو   سيومات  -لوحيات ملونية  -مير  الروعية  -دينو  منيزم 
   مادة  صقة–صو  ملونة  -بيستينية أكواب -عرائس قناع -شخصيات دمي  -مير  عرائس

 وغيرها م  األدوات بشرط أن توظف في منانها بالنشاط وتتوافر بها عوامل األم  والييمة للطةلن 
 الجدول الزمنى لبرنامج البحث الحالي:  - 

يبدأ بالنشاط التمهيدر والتعا ف  حليةات المنزلية يصاحبها الت ( نشاط01عدد   يتحون البرنامج م        
( ةيم  حيث تم تطبيقة علي مدا  7  مقيمي  علي  ( أنشطة  ثم النشاط الختامي 3  ولحل ةيمة عدد 

( ساعه للبرنامج كنل 01لي  ( دةيقة   با ما12 ( أيان با سبوع وريتيرا النشاط 3(  أسابيا بمعدم  5 
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 األسبوع األوم التهئية والتمهيد للبحث   وا سبا الثاني الي الياد  تطبي  البرنامج وا سبوع اليابا 
   الجلية الختامية

 وسائل تقويم البرنامج:  -5
ورقصييد بييه أنييه هييو   ورييرتبط ا تباطييال وثييي  باألهييداف  عييد التقييورم أحييد منونييات البرنييامج الرئيييييةي 
يتضيمنها  التيييقون بها الةرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجيا  أو الةشيل فيي تحقيي  األهيداف  التيالعملية 

 : امج  ورتيم التقورم الجيد بما يلالبرن
 لألهداف الموعوعةن  التر ور أن تتم عملية التقورم بشنل ميتمر لمعرفة مدى تحقي  البرنامج  -1
 أن يشمل التقورم على كل أنواع وميتورات األهداف التعليمية وكل عناصر العملية التعليميةن  -0

 (تعب –أن يراعى التقورم الحالة اإلنيانية للطةل  إ هاد  -3

 : يليفيما  الحاليوقد  اع) الباحثة استخدان صو  متعددة للتقورم وت هر أغراض تقورم البرنامج *  
 ن طةل الروعةلخصائص الت كد م  مدى ميءمة أنشطة البرنامج  -1
 ن لألهداف المر وة المحتوى مدى ميءمة الت كد م   -0
 ن ا طةامالت كد م  مراعاة الةروا الةردية بي   -3

 نالقيم ا قيةيةتنمية ل ميءمة أنشطة فنون األداءالت كد م   -4
تنوع) وسائل التقورم الميتخدمة للحنم على مدى نجا  البرنامج وتحديد  وانب القصو  التي  

 تتطلب تحيي  أو تعديل على النحو التالي: 
عرفه ع  التقورم القبلي: للتعرف على الخلفية التعليمية للطةل والوقوف على ميتواأ الةعلي حوم ما ي -

 القيم األقيةيةناقتبا  م  قيم تطبي  القيم األقيةية 

التقورم المرحلي: وهو تقورم مصاحب م  بداية البرنيامج وحتيى نهايتيه وريتم هيذا النيوع مي  التقيورم مي   -
  قيم: 

هات لألطةام بعد انتهاء النشاط يقومون بها عند العودة للمنزم ما ا سام و قة ليمتطبيقات عملية  -
 للشر  المطلوب تنةيذةن

 التقورم البعدر:  -

قبل تنةيذ البرنامج ورهدف  تم تطبيقه الذراقتبا  القيم ا  تماعية ورنون م  قيم إعادة تطبي   
 قبل التطبي نحققه األطةام بعد تطبي  البرنامج ومقا نته بد  اتهم  الذرلمعرفة مدى التقدن 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
  في إ راء التحلييت اإلحصائية SPSS ver.25تم استخدان الحزمة اإلحصائية للعلون ا  تماعية 

 :ساليب الميتخدمة في هذا البحث هيواأل
  معادلة كو ر(Cooper)  نإليجاد نيب ا تةاا بي  المحنمي 

  نالتطبي ( لحياب ثبات أداة القيا إعادة  و (التجزئة النصفية ولةا كرونباخ(  أأسلوب 

  بيرسون معامل ا تباط Pearson) نألداة القيا  الداقلي ياالتقدير ا ت 

  مان ورتني اقتبا (Mann-Whitney) لمقا نة الطرفية في أداة القيا لحياب صدا ا 
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لبحييث د ليية الةييروا بييي  د  ييات المجموعيية التجرربييية  t-test) اقتبييا  "ت" للمجموعييات الميييتقلة 
  ناقتبا  القيم األقيةيةفي  عة الضابطة لحياب تحافؤ المجموعتي والمجمو 

  اقتبييا  "ت" للمجموعييات الميييتقلة t-test)  لبحييث د ليية الةييروا بييي  د  ييات المجموعيية التجرربييية
د لتهييا  وتييم التحقيي  ميي   اقتبييا  القيييم األقيةيييةوالمجموعيية الضييابطة لتحديييد مقييدا  ا قييتيف فييي 

 نع  طرر  ةيمة  ت(

  اقتبييا  "ت" للمجموعييات المرتبطيية (t-test  لبحييث د ليية الةييروا بييي  د  ييات المجموعيية التجرربييية
حقيي  ميي  وتييم الت  قتبييا  القيييم األقيةيييةلتحديييد مقييدا  ا قييتيف فييي التطبيقييي  البعييدر والتتبعييي  

 ند لتها ع  طرر  ةيمة  ت(

  " مقيييا  حجييم التيي ثير2    " لتجرربييية علييي لبيييان قييوة تيي ثير المعالجيية ا (88  8888  ر شييدفييان
 رات التابعةنالمتيي

 :وتفسيرها نتائج البحث
يتم فيما يلي عرض للنتائج التي أسةرت عنها تجر ة البحث الميدانية و لك م  قيم اإل ابة ع  أسئلة 

ثم تةيير ومناقشة هذأ النتائج في عوء اإلطا    البحث واقتبا  صحة كل فرض م  فروض البحث
 الن رر للبحث والد اسات اليابقةن

اليؤام الرئييي الذر ينص على ما فاعليية برنيامج قيائم عليي فنيون األداء لتنميية القييم لي ابة ع  
 األقيةية لدر طةل الروعة؟ قام) الباحثة بالتحق  م  صحة فروض الد اسة كما يلي:

 التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث  :أوال
  أطةيييامبيييي  متوسيييطات د  يييات تو يييد فيييروا  ات د لييية إحصيييائية -"  :واليييذن يييينص علييي   نييي 

 اقتبيا  القييم األقيةيية عليىفيي القييا  البعيدر  الضيابطة المجموعه أطةامو  التجرربيةه المجموع
 ."لصالت المجموعة التجرربية لطةل الروعة

وللتحقيي  ميي  صييحة هييذا الةييرض تييم حييياب ةيميية  ت( لمجمييوعتي  ميييتقلتي  ومييدى د لتهييا للةييرا 
فيي  األقيةيية الضيابطة  قتبيا  القييمأطةام المجموعيه التجرربية و  المجموعهي  متوسطي د  ات أطةام ب

 :( يوعت  لك88التطبي  البعدر  و دوم  
 ( قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة .0جدول )

 األخالقية في التطبيق البعدي الختبار القيم

 األبعاد 
المجموع

 ة

 عدد
األطفا

 ل
 )ن(

المتوس
ط 

 الحسابي
 )م(

االنحرا
ف 

 المعياري
 )ع(

درجا
ت 

 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

المحسوب
 ة

 قيمة
)ت( 
الجدولي

 ة

 الداللة
 قيمة

2η 

 قيمة

d 

حجم 
التأثي
 ر
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 األبعاد 
المجموع

 ة

 عدد
األطفا

 ل
 )ن(

المتوس
ط 

 الحسابي
 )م(

االنحرا
ف 

 المعياري
 )ع(

درجا
ت 

 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

المحسوب
 ة

 قيمة
)ت( 
الجدولي

 ة

 الداللة
 قيمة

2η 

 قيمة

d 

حجم 
التأثي
 ر

 النظافة

 .24.2 .0049 02 التجريبية 

8. 0940.2 049.2 

دالة 
عند 
مستو
ى 

2428 

24.2
2 

.423
3 

 كبير

 04288 4.2. 02 الضابطة

 الصدق

 240.3 004.0 02 التجريبية 

8. 224.0. 049.2 

دالة 
عند 
مستو
ى 

2428 

24..
. 

8409
. 

 كبير

 24.88 4.2. 02 الضابطة

 األمانة

 3..24 00422 02 التجريبية 

8. 0848.2 049.2 

دالة 
عند 
مستو
ى 

2428 

24.2
. 

.42.
3 

 كبير

 .24.8 4.0. 02 الضابطة

 الرحمة

 24983 00490 02 التجريبية 

8. 0.40.. 049.2 

دالة 
عند 
مستو
ى 

2428 

24.8
0 

.4..
8 

 كبير

 24.82 .40. 02 الضابطة

احترام 
خرياآل

  ن

 .0403 00422 02 التجريبية 

8. 004.00 049.2 

دالة 
عند 
مستو
ى 

2428 

24.8
. 

0482
. 

 كبير
 243.0 480. 02 الضابطة

األبعاد 
 ككل

 4020. 9.400 02 التجريبية 

8. 2.4908 049.2 

دالة 
عند 
مستو
ى 

2428 

2430
. 

.480
8 

 كبير

 ..240 224.0 02 الضابطة

 

  :(.0يتضح من الجدول السابق )
  ا تةاع متوسط د  ات أطةام المجموعة التجرربية ع  متوسط د  ات أطةام المجموعة الضابطة فيي

حيييث حصييل) المجموعيية   األقيةييية كييل علييى حييدة أبعيياد اقتبييا  القييم التطبيي  البعييدر لحييل بعييد ميي 
التجرربية على متوسط أكبر م  متوسط المجموعة الضابطةن وةيمة  ت( المحيو ة لد لة الةيرا بيي  
متوسييطي د  ييات أطةييام المجمييوعتي  التجرربييية والضييابطة فييي التطبييي  البعييدر لحييل بعييد ميي  أبعيياد 

( عنييييد ميييييتوى د ليييية 80688كبيييير ميييي  ةيميييية  ت( الجدولييييية والتييييي بلييييي)  األقيةييييية أ اقتبييييا  القيييييم
(؛ وهييذا يييدم علييى و ييود فييرا دام إحصييائيا بييي  متوسييطي د  ييات أطةييام 82( بد  يية حرريية  8088 
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األقيةيية كيل  المجموعتي  التجرربيية والضيابطة فيي التطبيي  البعيدر لحيل بعيد مي  أبعياد اقتبيا  القييم
لحيل بعيد مي   (2ηمر يا آيتيا  كميا أن ةيمية   ج لصالت المجموعية التجرربييةوقد كان) النتائ  على حدة

 نللمتيير الميتقلكبير تعبر ع  حجم ت ثير  األقيةية كل على حدة أبعاد اقتبا  القيم

  ا تةاع متوسط د  ات أطةام المجموعة التجرربية ع  متوسط د  ات أطةام المجموعة الضابطة فيي
حييييث حصيييل) المجموعييية التجرربيييية عليييى متوسيييط   األقيةيييية كنيييل القييييمالتطبيييي  البعيييدر  قتبيييا  

بينميييييا حصيييييل) المجموعييييية الضيييييابطة عليييييى متوسيييييط   (20888( بيييييانحراف معييييييا ر قيييييد أ  68088 
(ن وةيمة  ت( المحيو ة لد لة الةرا بي  متوسطي د  يات 80888( بانحراف معيا ر قد أ  88088 

والتي بلي)  األقيةية كنل في التطبي  البعدر  قتبا  القيمأطةام المجموعتي  التجرربية والضابطة 
( بد  يية 8088( عنييد ميييتوى د ليية  80688( أكبيير ميي  ةيميية  ت( الجدولييية والتييي بلييي)  820688 

(؛ وهيييذا ييييدم عليييى و يييود فيييرا دام إحصيييائيا بيييي  متوسيييطي د  يييات أطةيييام المجميييوعتي  82حررييية  
وقييد كانيي) النتييائج لصييالت   األقيةييية كنييل  قتبييا  القيييمالتجرربييية والضييابطة فييي التطبييي  البعييدر 

وهيييذا ( 80888كنييل " هيييي   األقيةيييية ( "  قتبييا  القييييم2ηوةيميية مر يييا آيتيييا    المجموعيية التجرربيييية
 المتييير التيابا( ير يا كنل  األقيةية القيم( م  التباي  الحادث في ميتوى %8808يعني أن نيبة  

( وهي تعبير عي  حجيم 80888  بلي) (d)كما أن ةيمة   المتيير الميتقل(  األداء فنون  استخدان إلى
 (ن8.0 م   كبرأ (d)للمتيير الميتقل و لك ألن ةيمة كبير ت ثير 

 كل على حيدة وكنيل ليدى أطةيام  األقيةية أنه قد حدث نمو واعت ودام في القيم وهذا ما يشير إلي
 األداءن فنون  ستخدانو لك نتيجة  المجموعة التجرربية أكبر م  المجموعة الضابطة؛ 

ويشـير هـذا إلـى أنـه حـد  نمـو واضـح ودال ، ويعنى هذا قبول الفرض األول من فروض البحـث
 لدى أطفال المجموعة التجريبية. األخالقية في مستوى القيم

قائم  لبرنامجض ب ن التحي  في المجموعة التجرربية كان) نتيجة لتطبي  الباحثة وتةير الباحثة هذا الةر 
القصص واألناشيد  -الدمي ومير  العرائس  –األنشطة الةنية فنون األداء  وفنياته المتمثلة في  علي

والتي ساهم) في تنمية القيم األقيةية الميتهدفة لدر مجموعة البحث  حيث ساهم البرنامج في تحيي  
ذا م  قيم ارادة د  ات ه   وريحظ(قرر اي احتران- الرحمة – األمانة – الصدا –الن افة ةيم  

و  ( 6666شعبان  ناهد  اسة د :وتتة  هذأ النتيجة ما د اسات علي اقتبا  القيم األقيةية األطةام 
د اسة و  Ali, A. M. H. ;  Ali, Howaida S. A. 2018) (  ود اسة6600اليعودر  تهاني د اسة 
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 :Li, Jد اسة   Al-Rashed, M.A. 2017) (  ود اسة  6600لينا معلوف  وعبد اليين العوامرة  

Hestenes, L. L: & Wang, Y. C, 2016 )   رهان ود اسة    (6605قضير  صةاء ود اسة 
الشر يني  سعدية (  وود اسة  Ozturk, E., Erden, F. T. 2011(  ود اسة  6603العيوطي  

 ن(6600

 (0النتيجة من خالل الشكل التالي ) ويمكن توضيح هذه: 

 
 يوضح المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي (3شكل )

 األخالقية الختبار القيم 

 التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث 
  المجموعية طةيامأ د  ياتبيي  متوسيطات تو يد فيروا  ات د لية إحصيائية "  :والذن ينص علي   ني 

القياسيييي  القبليييي والبعيييدر فيييي تحييييي  مييييتوى القييييم األقيةيييية لطةيييل الروعييية لصيييالت  التجرربيييية فيييي
 ." القيا  البعدر

وللتحق  م  صحة هذا الةرض تم حياب ةيمة  ت( لمتوسطي  مرتبطي  ومدى د لتها للةرا بي  
  و يدوم األقيةيية ألطةام المجموعة التجرربية في اقتبا  القييم قياسي  القبلي والبعدرمتوسطي د  ات ال

 :( يوعت  لك82 
 وبعده  األطفال قبل التطبيق( يبين المتوسطات الحسابية ومتوسط الفرق بين درجات .0جدول )

 األخالقية القبلي والبعدي الختبار القيم ت " ومستوي داللتها بين القياسينوقيمة " 
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 التطبيق األبعاد 

 عدد

 األطفال

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

متوسط 

 الفرق

بين 

 التطبيقين

 ¯ف

االنحراف 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 قيمة

)ت(  

 المحسوبة

 قيمة

)ت( 

 الجدولية

 الداللة
 قيمة

2η 

 قيمة

D 

حجم 

 التأثير

 النظافة

 4.61 01 القبلي

7.17 

1.874 

27 16.717 1.677 

دالة 

عند 

مستوى 

1.15 

 كبير 0.152 1.711

 2.818 10.67 01 البعدي

 الصدق

 4.00 01 القبلي

7.51 

1.477 

27 21.520 1.677 

دالة 

عند 

مستوى 

1.15 

 كبير 0.701 1.774

 2.077 10.80 01 البعدي

 األمانة

 4.17 01 القبلي

8.80 

1.077 

27 16.674 1.677 

دالة 

عند 

مستوى 

1.15 

 كبير 0.144 1.677

 2.887 10.11 01 البعدي

 الرحمة

 4.20 01 القبلي

7.41 

1.401 

27 18.810 1.677 

دالة 

عند 

مستوى 

1.15 

 كبير 0.405 1.747

 2.657 10.60 01 البعدي

احترام 

  اآلخرين

 4.01 01 القبلي

8.71 

1.505 

27 14.524 1.677 

دالة 

عند 

مستوى 

1.15 

 كبير 2.652 1.607

 0.078 10.21 01 البعدي

األبعاد 

 ككل

 21.60 01 القبلي

45.71 

1.270 

27 28.761 1.677 

دالة 

عند 

مستوى 

1.15 

 كبير 5.288 1.875

 8.020 67.00 01 البعدي

 

 :( ما يلي.0يتضح من الجدول السابق ) 

 

  ا تةاع متوسط د  ات التطبي  البعدر ع  متوسط د  ات التطبي  القبلي ألطةام المجموعة التجرربية
حييث حصيل األطةيام فيي التطبيي  القبليي   كيل عليى حيدة األقيةيية اقتبا  القيمفي كل بعد م  أبعاد 

وةيمييية  ت( المحييييو ة لد لييية الةيييرا بيييي  متوسيييطي   عليييى متوسيييط أقيييل مييي  متوسيييط التطبيييي  البعيييدر
 اقتبيييا  القييييمد  يييات أطةيييام المجموعييية التجرربيييية فيييي التطبيقيييي  القبليييي والبعيييدر لحيييل بعيييد مييي  أبعييياد 

( عنيييد مييييتوى د لييية 80688كيييل عليييى حيييدة أكبييير مييي  ةيمييية  ت( الجدوليييية والتيييي بليييي)   األقيةيييية
(؛ وهييذا يييدم علييى و ييود فييرا دام إحصييائيا بييي  متوسييطي د  ييات األطةييام 88( بد  يية حرريية  8088 

كيل عليى حيدة لصيالت التطبيي   األقيةيية اقتبيا  القييمفي التطبيقي  القبلي والبعدر لحل بعد م  أبعاد 
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تعبير عي  حجيم  كيل عليى حيدة األقيةيية اقتبا  القيمفي كل بعد م  أبعاد  (d)كما أن ةيمة   البعدر
 نللمتيير الميتقل ت ثير كبير

  ا تةاع متوسط د  ات التطبي  البعدر ع  متوسط د  ات التطبي  القبلي ألطةام المجموعة التجرربية
( 88068  القبلييي علييى متوسييط  حيييث حصييل األطةييام فييي التطبييي  كنييل األقيةييية اقتبييا  القيييمفييي 

( بيانحراف معييا ر قيد أ 68088وفيي التطبيي  البعيدر عليى متوسيط    (80888بانحراف معيا ر قد أ  
كنييييل  األقيةييييية قتبييييا  القيييييمكمييييا بلييييغ متوسييييط الةييييرا بييييي  التطبيقييييي  القبلييييي والبعييييدر    (20888 
د  يات أطةيام المجموعية التجرربيية وةيمة  ت( المحيو ة لد لة الةرا بي  متوسطي   ( د  ة88088 

( أكبر م  ةيمة  ت( 820868كنل والتي بلي)   األقيةية قتبا  القيمفي التطبيقي  القبلي والبعدر  
(؛ وهيذا ييدم عليى و يود 88( بد  ية حررية  8088( عنيد مييتوى د لية  80688الجدولية والتيي بليي)  

 األقيةية  قتبا  القيمفرا دام إحصائيا بي  متوسطي د  ات األطةام في التطبيقي  القبلي والبعدر 
( 8ن078" هيي   كنيل األقيةيية  قتبيا  القييم ( "2η  آيتياا وةيمة مر   كنل لصالت التطبي  البعدر

 المتييير التيابا(  كنيل األقيةيية القييم( م  التبياي  الحيادث فيي مييتوى %07.8وهذا يعني أن نيبة  
( وهي تعبير عي  8.200  بلي) (d)كما أن ةيمة    المتيير الميتقل( فنون األداءير ا إلى استخدان 
 نالميتقل للمتيير حجم ت ثير كبير

  أنه قد حدث نمو واعت ودام في التطبي  البعدر ع  التطبي  القبلي  قتبا  القييم إلىوهذا ما يشير 
 كل على حدة وكنل؛ و لك نتيجة  ستخدان فنون األداءن األقيةية

 وتةير الباحثة هذا الةرض ب ن التحي  في التطبي  البعدر للمجموعة التجرربية كان) نتيجة 
المتنوعة والتي اعتمدت علي األساليب المتنوعة احثة لبرنامج قائم على فنون األداء  وفنياته لتطبي  الب

والتي ساهم) في تنمية القيم األقيةية الميتهدفة لدر مجموعة  والتي تناول) قصص وأغاني و سومات
  (قرر اي احتران- الرحمة – األمانة – الصدا –الن افة البحث  حيث ساهم البرنامج في تحيي  ةيم  

في  علي اقتبا  القيم األقيةية المعد م  قبل الباحثةهذا م  قيم ارادة د  ات األطةام  وريحظ
و د اسة   (Ibrahim, I.Y. 2017)د اسة د اسة   وتتة  هذأ النتيجة ما د اسات: التطبي  البعدر

 Vichian, Cha. & Puncreobutr, Chu, 2016 )  د اسة   وOzturk, E., Erden, F. T. 
  حيو دمؤرو   نبرا  آم مرادود اسة    (6660  طه وشحاته  فرماور فرماور د اسة   و( 2011
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فنون  حيث تؤكد الد اسات أن برامج 6600اليعودر  تهاني (  و 6666شعبان  ناهد ود اسة   ( 6660
 ألداء تيهم وتياعد في تنمية القيم لدر األطةام بشنل كبيرنا

ويشير هذا إلى أنه حد  نمو واضح ودال ، قبول الفرض الثاني من فروض البحثويعنى هذا 
 األخالقية لدى أطفال المجموعة التجريبية. في مستوى القيم

 (.النتيجة من خالل الشكل التالي ) ويمكن توضيح هذه: 
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 األبعات ككل احترام اآلخريم   الرحمة األمانة الصتق النظافة

 القبلي

 البعتن

 األخالقية للتطبيقين القبلي والبعدي الختبار القيم( يوضح المتوسطات الحسابية 4شكل )                     
 لدى أطفال المجموعة التجريبية 

 التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث 
  بييييم متوايييدات ترأيييات  د يييال   تو يييد فيييروا  ات د لييية إحصيييائية-"  :واليييذن يييينص علييي   نييي 

البعييييدر  ي القياسيييي فييييي اقتبييييا  القيييييم األقيةييييية لييييدى طةييييل الروعيييية عليييييالمجموعيييية التجرربييييية 
 نوالتتبعي

للةرا بي   وللتحق  م  صحة هذا الةرض تم حياب ةيمة  ت( لمتوسطي  مرتبطي  ومدى د لتها
  األقيةيييية البعيييدر والتتبعيييي ألطةيييام المجموعييية التجرربيييية فيييي اقتبيييا  القييييم متوسيييطي د  يييات القياسيييي 

 : لك ( يوعت88و دوم  
 ت " ومستوي داللتها بين القياسين( يبين المتوسطات الحسابية وقيمة " 03جدول )

 األخالقية البعدي والتتبعي الختبار القيم 

 التطبيق األبعاد 
 عدد

 األطفال
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

 )م(

متوسط 
 الفرق
بين 

 التطبيقين
 ¯ف

االنحراف 
 المعياري

 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 

 الجدولية
 الداللة



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

888 
 

 التطبيق األبعاد 
 عدد

 األطفال
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

 )م(

متوسط 
 الفرق
بين 

 التطبيقين
 ¯ف

االنحراف 
 المعياري

 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت( 

 الجدولية
 الداللة

 النظافة
 .0049 02 البعدي

2420 
24.2. 

23 242.3 242.8 

غير دالة 
عند مستوى 

 042.8 00490 02 التتبعي 2428

 الصدق
 004.0 02 البعدي

2420 
240.3 

23 2429. 242.8 

غير دالة 
عند مستوى 

 24.22 004.2 02 التتبعي 2428

 األمانة

 00422 02 البعدي

2420 

24..3 

23 242.8 242.8 

غير دالة 
عند مستوى 

 .0420 .0243 02 التتبعي 2428

 الرحمة
 00490 02 البعدي

2420 
24983 

23 242.9 242.8 

غير دالة 
عند مستوى 

 24332 00492 02 التتبعي 2428

احترام 
  خريناآل

 00422 02 البعدي
242. 

0403. 
23 242.3 242.8 

غير دالة 
عند مستوى 

 24330 00400 02 التتبعي 2428

 األبعاد ككل
 9.400 02 البعدي

2422 
.4020 

23 24002 242.8 

غير دالة 
عند مستوى 

 4.82. 9.400 02 التتبعي 2428

 :( ما يلي 03يتضح من الجدول السابق )

  تقا ب متوسط د  ات التطبيي  البعيدر ومتوسيط د  يات التطبيي  التتبعيي ألطةيام المجموعية التجرربيية
حيث حصيل األطةيام فيي التطبيي  البعيدر   كل على حدة األقيةية اقتبا  القيمفي كل بعد م  أبعاد 

وةيمية  ت( المحييو ة لد لية الةيرا بيي  متوسيطي   على متوسط مقا ب  دا لمتوسيط التطبيي  التتبعيي
 اقتبييا  القيييمد  ييات أطةييام المجموعيية التجرربييية فييي التطبيقييي  البعييدر والتتبعييي لحييل بعييد ميي  أبعيياد 

( 8088( عند مييتوى د لية  80888أقل م  ةيمة  ت( الجدولية والتي بلي)   كل على حدة األقيةية
 يود فيرا دام إحصييائيا بيي  متوسيطي د  ييات األطةيام فييي (؛ وهييذا ييدم عليى عييدن و 88بد  ية حررية  

 نكل على حدة األقيةية اقتبا  القيمالتطبيقي  البعدر والتتبعي لحل بعد م  أبعاد 

  تقا ب متوسط د  ات التطبيي  البعيدر ومتوسيط د  يات التطبيي  التتبعيي ألطةيام المجموعية التجرربيية
( 68088طةييام فييي التطبييي  البعييدر علييى متوسييط  حيييث حصييل األ  كنييل األقيةييية اقتبييا  القيييمفييي 
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( بيانحراف معييا ر قيد أ 68088وفي التطبي  التتبعيي عليى متوسيط    (20888بانحراف معيا ر قد أ  
 األقيةييييية كنييييل قتبييييا  القيييييمكمييييا بلييييغ متوسييييط الةييييرا بييييي  التطبيقييييي  البعييييدر والتتبعييييي    (80888 
ةييرا بييي  متوسييطي د  ييات أطةييام المجموعيية التجرربييية وةيميية  ت( المحيييو ة لد ليية ال  ( د  ية8088 

( أقيل مي  ةيمية  ت( 80888كنل والتيي بليي)   األقيةية قتبا  القيمفي التطبيقي  البعدر والتتبعي  
(؛ وهييذا يييدم علييى عييدن 88( بد  يية حرريية  8088( عنييد ميييتوى د ليية  80888الجدولييية والتييي بلييي)  

  قتبيا  القييم  يات األطةيام فيي التطبيقيي  البعيدر والتتبعيي و يود فيرا دام إحصيائيا بيي  متوسيطي د
وتةير الباحثة هذا الةرض ب ن البرنامج له أثر ممتد حيث أن األطةام مااالوا يتمنيون كنلن األقيةية
 وأ  وأن أثر البرنامج باقي وطورل األمد  حيث أن ما يتعلمه الطةل ي ل معه طوام عمرأنمبما تعل

ويشير هذا إلى أنه ال توجد فـروق اات داللـة ، الفرض الثالث من فروض البحثويعنى هذا قبول 
كـل بعـد علـى حـدة  األخالقيـة إحصائية في درجات أطفال التجريبية من أطفال الروضة في اختبـار القـيم

 وككل باختالف القياسين البعدي والتتبعي.
 (8النتيجة من خالل الشكل التالي ) ويمكن توضيح هذه: 
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احترام  الرحمة األمانة الصتق النظافة
 اآلخريم  

 األبعات ككل

 البعتن

 التتبعي

 
  األقيةية ( يوعت المتوسطات الحيابية للتطبيقي  البعدر والتتبعي  قتبا  القيم5شنل 

 لدى أطةام المجموعة التجرربية

 :خالصة نتائج البحث
 روعةنععف القيم األقيةية لدر أطةام ال -
 حا ة األطةام إلى تنمية القيم األقيةية لديهمن -
 األداء في تنمية القيمنفاعلية برامج  -
 فنون األداء في تنمية القيم األقيةية لدر أطةام الروعةن علىفاعلية البرنامج القائم  -
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 تحي  القيم األقيةية م  قيم التد ربن -
 :مقترحات البحث

 ما يلي: تر  الد اسة في عوء نتائت البحثتق
 األداء داقل الروعاتن فنون  ا هتمان ببرامج -
 المصو ة في تنمية القيم لدر األطةامن ا هتمان بالقصص -
 اد اج األناشيد الهادفة في برامج  راض األطةامن -
 ا هتمان باألنشطة التي تحور  سومات وتلور  كمدقل لتنمية القيم لدر األطةامن -
 تنورا األنشطة بي  األنشطة البصررة واألنشطة الد امية في  راض األطةامن -
 ة المناهج في مرحلة الروعةوميرح ا هتمان بالد اما والقصص -

 المراجع العربية:
 .  60  ص 6660ابتهاج محمود طلبة: برامج طةل ما قبل المد سة  حو   للطباعة والنشر  القاهرة   -1
القاهرة: دا  العواصم للنشر  من ومة القيم ودو ها في التجديد والنهضة  ن(6660 أحمدمحمد  إبراهيم -2

 والتواران
 –اليلبي –لوك األقيقي  اإليجابي (ن أثر التةاعل بي  نمط عرض الي6602 إبراهيم يوسف محمد  -3

المناقشة( على تنمية  –اإليجابي اليلبي( للشخصية بالقصة اإللحترونية واستراتيجية التعلم  لعب الدو  
  بعض القيم األقيةية وا حتةاظ بها لدى عينية م   راض األطةامن مجلة كلية التر ية   امعة األاهر

 ن6  ج026ع
(   ؤر لةنون األداء في تنمية المها ات الحياتية اليامة للتةاعل 6602الباا   دأحمد عبد الحمي -4

 ن000 – 65  ص ص 0  عمجلة  امعة الةيون لبحوث ود اسات الطةلا  تماعي لدر طةل الروعة  
(ن الذكاء الو داني وعيقته بنمو الحنم الخلقي لدى المراهقات بمدينة الرراضن 6666عورحي   أسرا   -5

 ن535 - 560  ص ص 4  ج000  ع  كلية التر يةاألاهرن  امعة مجلة التربية
(ن دو   راض األطةام المطبقة لطررقة منتيو ر في اكتياب القيم األقيةية 6604آم سعود   الجوهرة -6

 ن  امعة الملك سعود  كلية التر يةنرسالة دكتوراهلدى طةل الروعة بمدينة الرراضن 
فعالية برنامج مقتر  قائم على أنشطة فنون األداء اليدور لتنمية مها ات  (ن6606  القدا  أمل محمد  -7

 – 622  ص ص (20ع  6جتر ية بالمنصو ة  التعداد للحتابة لدى طةل الروعةن مجلة كلية ا س
 ن330
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القيم التر ورة واألقيةيةن القاهرة: مؤسية طيبة للنشر (ن 6603محمد    وطا ا إيهاب المصرر  -0
 والتواران

القيم األقيةية لدى (ن فاعلية استراتيجية المشروع في تنمية بعض 6600تهاني عبد العزرز اليعودر    -0
 ن6  ج004كلية التر ية  ع –طةل الروعة  مجلة التر ية   امعة األاهر 

(  تنمية المةاهيم الدينية والخلقية وا  تماعية 6600ناصر فؤاد غبيش  و يوسف الضبا   ثناء  -06
 لدى األطةامن األ دن: المييرة للنشر والتواران

طة الةنون المتنوعة في تنمية بعض مها ات دو  أنش (ن6603  البناتوشي  نات عبد اليني -11
التةحير لدى األطةام  ور ا حتيا ات الخاصة: فئة الداونن مجلة الطةولة والتر ية  كلية  راض األطةام 

 ن00  ع5مج امعة اإلسنند رة  
 (ن فاعلية برنامج أنشطة قائم على فنون األداء لتنمية الذكاء الو داني لدى6602حنان صي  الشهاور   -06

 ن6602  6  ع00مجلة كلية التر ية   امعة طنطا  مج   أطةام الحضانة
دو  أنشطة فنون األداء في تنمية بعض المها ات اإل تماعية لدى (ن 6600  حنان عبد الحليم نصا  -03

  كلية التر ية – امعة كةر الشيخ   مجلة كلية التر ية  سنوات 5 – 0أطةام المؤسيات اإليوائية م  
  ن005 – 0ص ص   4ع  00مج

تنمية المةاهيم ا  تماعية والدينية واألقيةية في الطةولة المبنرة   (ن6600  حنان عبد الحميد العناني -04
 القاهرة: دا  الةحر العر ين  5ط

(ن دو  األنشطة التعليمية المقدمة لطةل ما قبل المد سة في تنمية القيم 6605 شا عبا  بيم   -05
 األقيةية وا  تماعيةن  سالة ما يتيرن  امعة اليودانن 

  مجلة القيم الخلقية والدينية وإشناليات اإلطيا والنيبية فى المجام العالمي(ن 6660 شيد  رومني   -00
   سلطنة عمانن04  ع02األوقاف وشئون الدينية   التةاهم  واا ة 

 (  من ومة القيم التر ورة  فليطي : دا  اإلعين للنشر والتواران6603 راض قليا الشديةات    -02
"فعالية برنامج إ شادر باستخدان بعض األنشطة الميرحية في تنمية  (ن6603   رهان   يا العيوطي -00

سنوات("ن  سالة دكتو اأ  كلية  راض األطةام   0 – 4ة م   الميئولية ا  تماعية لدى أطةام الروع
  امعة بو سعيدن

(ن علم ا  تماع الديني: اإلشنا ت واليياقات  تر مة عز الدي  6600سابينو أكوافيةا  إنزو باتشي   -00
 ظبي للثقافة والتراث  كلمة(ن هيئة أبوأبو ظبي: عناية  
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بعض األنشطة الةنية في قةض اليلوك العدواني لدى دو  (ن "6600  الشر يني سعدية عبد الحميد  -66
 أطةام الروعة"ن  سالة ما يتير  كلية التر ية   امعة المنصو ةن

مجلة (ن النمو الخلقي لدى الطلبة وعيقته بالتحيا ا  تماعي  6603وأحمد أحمد    سليم الز ون   -60
 ن4  ع46د اسات العلون التر ورة  مج

لية اللعب المو ه في برنامج قدمة الجماعة وتنمية القيم األقيةية (: فعا6605صةاء قضير قضير    -66
  30ألطةام ما قبل المد سة  مجلة د اسات في الخدمة ا  تماعية والعلون اإلنيانية  مصر  العدد: ع

 ن660 – 000  ص 05ج
 انللنشر والتوار التنورر بيروت: منتبة ن ررة القيم في الةحر المعاصر (ن 6606  صي  قنصوأ -63
(ن أثر برنامج مقتر  لتد رس التر ية البدنية على تعزرز القيم األقيةية لدى 6606عبد الله الشبيلي    -64

طيب الصف األوم ثانور في مدينة الرراضن  سالة ما يتيرن  امعة الملك سعود  كلية التر ية  
 ن045ص

 رة  دا  الةحر العر ين  القاه5" األنشطة في  راض األطةام"ن ط (ن6604  عبد الةتا  عزة قليل -65
(ن الذكاء األقيقي للمعلمات وأثرأ في تنمية بعض القيم األقيةية 6660عةاف عبد اليأ عثمان   -60

وقةض سلوك التنمر لدى طةل الروعة بمنطقة نجران التعليمية  مجلة الجامعة اإلسيمية للد اسات 
 ن446 – 402  ص ص 3  ع60التر ورة والنةيية  مج

"حجم الت ثير " الو ه المنمل للد لة اإلحصائية  المجلة المصررة للد اسات  .(0002فان  شدر   -62
 ن  يونية00  ع2  مجالنةيية

(ن األنشطة التعبيررة لتنمية المةاهيم الليورة ألطةام الروعةن اإلسنند رة: دا  6604لمياء أحمد عثمان   -60
 المعرفة الجامعيةن

(  دو   راض األطةام في غر  ةيم التر ية 6600  العوامرة عبد اليين فهدو   معلوف لينا ما د -60
د اسات العلون مجلة األقيةية لدى أطةالها م  و هة ن ر المعلمات والمديرات في محاف ة عمان  

 ن6  ملح 4  ع45التر ورة  ن
 – مناهج  راض األطةامالمدقل إلى (ن 6605الجعافرة   نوعبد الييالمواعية   عا  و الز ون   حمدم  -36

 ن عمان: دا  وائل للنشر والتوارانبي  الواقا والرؤرة
(  دو  األسرة في تنمية القيم الخلقية لدى الطةل في عوء التر ية 6602  الحااميمحمد ب  عبد الله  -30

 ن0  ع0جاإلسيميةن المجلة التر ورة المتخصصةن م
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الواقا والميئوليةن عمان:  –(ن  راض األطةام ودو ها في تنشئة الطةل 6605محمد سليمان  رادات    -36
 دا  الخليج للنشر والتواران

"تنمية المها ات الةنية لطةل ما قبل المد سة م  قيم األنشطة  (ن6600   مضان مروة عبد العزرز -33
 ن 34  ع06مجالنرورجية"ن مجلة عالم التر ية  

"تصميم برنامج قائم على أنشطة الةنون البصررة  (ن6604  سامية نصيا توفي   و بلبوش طاوعممشيرة  -34
في التر ية وعلم النةس  اليعودية   ةلتنمية مةاهيم الثقافة الصحية لدى طةل الروعةن مجلة د اسات عر ي

 ن54ع
القاهرة: الرابعة  العرب للذكاء الطبعة (. مقياس بينية 0223حميد حنورة )مصري عبد ال -35

 المصرية. موتبة األنجلو

(ن مدى فاعلية برنامج مقتر  باستخدان القصص واألناشيد اإللحترونية 6600مضاور عبد الرحم  الراشد   -30
 ن36  ع0مجفي تنمية القيم األقيةية لطةل الروعة "د اسة ميدانية"ن مجلة الطةولة والتر يةن 

النشاط القصصي ولعب الدو  في تنمية القيم  (ن فاعلية برنامج قائم على6605حيي    منام فرج -32
 الخلقية وا  تماعية لدى طةل الروعةن  سالة ما يتير  كلية العلون التر ورة   امعة اإلسراءن 

 (ن التر ية األقيةيةن اليعودية:  امعة األمير سطان ب  عبد العزرزن 6602ناهد محمد شعبان   -30
استراتيجية التعلم النشط لتنمية بعض القيم األقيةية لدى  (ن برنامج قائم على6666ناهد محمد شعبان   -30

 ن 02طةل الروعة  مجلة كلية  راض األطةام  ع 
(ن أثر استخدان برنامج القصص الحركية في تنمية الجانب الخلقي 6660مؤرد حيو  و   نبرا  آم مراد -46

 ن 650 – 630(ن 0( العدد  05لدى أطةام الرراضن مجلة التر ية والعلم  المجلد  
  .http://ar.wikipedia.org/wiki/on 1/4/2016الد اما   نالموسوعة الحرةورنيبيديا   -40
(ن دو  القصة في تنمية بعض ةيم المواطنة لدر طةل الروعة  مجلة 6600هالة يحي الييد واقرون  -46

 320-352(060 62كلية التر ية  كلية التر ية   امعة بنها 
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