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 واألناشيد القصص باستخدام هقرتح برناهج فاعلية
 الروضة لطفل األخالقية القين تنوية يف اإللكرتونية

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مدى فعالية برنامج  _ممخصال
مقترح باستخداـ القصص واألناشيد اإللكترونية في تنمية بعض القيـ 

( 404األخالقية والدينية لدى طفؿ الروضة، وتكونت العينة مف )
( والذيف لـ 46طفمة مف األطفاؿ في المرحمة العمرية مف )طفاًل و 

يحققوا المستوى المطموب لألداء عمى مقياس القيـ األخالقية المصور، 
وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تقدير الذكاء لجودإنؼ وىاريس، 
واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة لرجب 

األخالقية والدينية )مف إعداد الباحثة(، شعباف، ومقياس القيـ 
ومجموعة مف القصص واألشعار واألناشيد اإللكترونية، وأسفرت 
النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ 
المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدي، 

درجات أطفاؿ  كما وجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي
المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح 
المجموعة التجريبية، كما دلت النتائج أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا 
بيف الذكور واإلناث في اكتساب القيـ األخالقية، وقد انتيى البحث 
ة بمجموعة مف التوصيات التي تدعو إلى االىتماـ بالبرامج التربوي

 .التي تعتمد عمى األساليب الحديثة في تنمية القيـ وتثقيؼ الطفؿ
:  القصص، األناشيد اإللكترونية، القيـ األخالقية، الكممات المفتاحية

 الروضة.
 . المقدمة1

يعد االىتماـ بالطفولة في الوقت الحاضر مؤشًرا ىاًما       
المرحمة  لتقدـ األمـ والشعوب؛ لذا فقد ناؿ مجاؿ الطفولة وخاصة

المبكرة منيا اىتماـ غير مسبوؽ عمى كافة المستويات العربية 
والعالمية، ألف تنمية الطفولة ىي الركيزة األساسية لمستقبؿ األمة 
العربية مف مطمع األلفية الثالثة، فالطفؿ ثروة الحاضر، وعماد 
وأمؿ المستقبؿ الذى تعتمد عميو األمـ في تشييد حضارتيا، 

 .ا ما أولتو عنايتيا ورعايتياوبناء مجدىا إذ
إف تحديات العصر وثورة االتصاالت ووسائؿ اإلعالـ       

جعمنا في أمس الحاجة إلى التزود بالقيـ األخالقية لمواجية تمؾ 
التحديات التي تكاد تعصؼ بكؿ ما غرس فينا مف قيـ ومبادئ 
األخالؽ والتي تعنى الضوابط المتحكمة بالسموؾ؛ لذا تعد مرحمة 

لطفولة مف أىـ المراحؿ الحاسمة في حياة الفرد حيث يتـ فييا ا
وضع البذور األولى لشخصيتو، ففييا يتـ رسـ مالمح شخصية 

 ات ػاىػػـ واالتجػػػب القيػػة تكتسػػػرحمػػذه المػػػى ػػػياًل، وفػػػؿ مستقبػػػالطف

 ].2وتكوف العادات وتنمو الميوؿ واالستعدادات ]
ة الحديث عف القيـ األخالقية ال سيما حيث تزداد أىمي      

ونحف نعيش في ىذا العالـ المتغير في عصر العولمة الذى 
يسعى إلى تذويب القيـ التي يمتمكيا الفرد المسمـ، مف خالؿ 
الغزو الفكري والثقافي الذى يضرب بأطنابو بيف فئات المجتمع 
المسمـ وعمى كافة المستويات؛ لذا كاف لزاًما عمى المجتمع 
المسمـ أف يعتنوا بدراسة قيمو ومبادئو ووضع الحموؿ والمقترحات 

 ].3لتفعيميا في المجتمع ]
 
 
 

وتكمف أىمية القيـ في مرحمة الطفولة في أنيا تييئ لنمو      
فئة عمرية أف يتعمـ كيؼ ينبغي  أيالضمير، فالمتعمـ يحتاج في 

تي لو أف يسمؾ في الحياة وذلؾ عف طريؽ المعرفة الخمقية ال
[. 4]عادات خمقية عف طريؽ الممارسة  تكوف لديو عمى شكؿ

وال بد مف غرس القيـ المرغوبة في الطفؿ منذ بداية حياتو 
ونعومة أظفاره، فمف المتوقع أف يكوف الطفؿ عند دخولو 
المدرسة االبتدائية قد عرؼ الصح مف الخطأ، والتمكف تماًما مف 

ر الذى ال يجوز، وبعد انتياء تمييز األمر الذى يجوز واألم
   المدرسة االبتدائية يكوف قد تكوف لديو معيار خمقي داخمي
محدد يساعده ويوجيو في اتخاذ القرارات المتعمقة باألحكاـ 

 ].5الخمقية والقيـ ]
 

ومف ىذا المنطمؽ رأت الباحثة االىتماـ بتعميـ القيـ       
أطفالنا لتنمو معيـ  والمبادئ األخالقية في مرحمة مبكرة مف عمر

ويشبوا عمييا ويتمسكوا بيا، حيث تنعكس عمى تصرفاتيـ اليومية 
في البيت والمدرسة والمجتمع بشكؿ عاـ، بما يسيـ في ترسيخ 

 .ىذه القيـ في نفوس األطفاؿ وتصبح جزءا مف سموكيـ اليومي
والتربية اإلسالمية أفضؿ تربية ُتعد ذلؾ الطفؿ كإنساف      

في جميع جوانب نموه المختمفة لمغاية التي خمؽ  مسمـ متكامؿ
مف أجميا ألف يكوف خميفة اهلل في أرضو، ُيعمرىا، ويعبده كيفما 
يرتضيو سبحانو وتعالى، فيي تربية متكاممة متوازنة تعد اإلنساف 
في جميع جوانب النمو المختمفة لحياة الدنيا واآلخرة في ضوء 

لتي جاء بيا اإلسالـ، وىي المبادئ والقيـ، واألساليب والطرؽ ا
 متنوعة، ومتعددة، وميمة المربى اختيار األنسب منيا، وتوظيفاً 

 ].6لتحقيؽ األىداؼ التي ينشدىا مف وراء ذلؾ االستخداـ ]
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وتعد القصة مف أساليب التربية اإلسالمية لتنمية القيـ       
األخالقية الفاضمة، فيي تؤثر في نفس قارئيا وسامعيا، وذلؾ 

ا تشد انتباىو وتستدعى تخيالتو ليعايش أحداثيا، فيدرؾ ألني
القيـ األخالقية المبثوثة في ثناياىا، ويأتي تأثير القصة مف 
جانبيف: أحدىما المشاركة الوجدانية، وذلؾ أف المجتمع أو 
القارئ لمقصة يتابع حركة األشخاص في القصة ويتفاعؿ معيـ، 

نب األخر فربما كاف يتـ فيفرح لفرحيـ، أو يحزف عمييـ، أما الجا
عمى غير وعى كامؿ مف اإلنساف، وذلؾ ألنو يضع نفسو مع 
أشخاص القصة، أو يضع نفسو إزائيـ، ويظؿ طيمة القصة يعقد 
مقارنة خفيفة بينيـ وبينو، وبيذا التأثير المزدوج تثير القصة 

 ].7انفعاالت متمقييا وتؤثر فيو تأثيًرا توجييًيا ]
ربوية اإلسالمية إلى االرتقاء بأخالؽ وتيدؼ القصة الت     

الطفؿ، واكسابو الفضائؿ الخمقية، وتنفيره مف الرذائؿ والصفات 
المذمومة، وذلؾ مف خالؿ الشخصيات التي تحوييا القصة، 
والقيـ الخمقية التي تعرضيا، والتي تدفع الطفؿ إما لتقميدىا 

ما إلى االشمئزاز والنفور منيا ]  ].8والسير عمى نيجيا، وا 
وتعتبر القصة اإللكترونية في عصر التكنولوجيا الحديثة       

مف أقدر األساليب األدبية التي تعمؿ عمى تنمية الفضائؿ في 
النفس، وذلؾ لدورىا الياـ في إكساب الطفؿ القيـ والمفردات 
المغوية السميمة وتصحيح النطؽ المغوي فيصبح أكثر تحكًما في 

في نطقو لمكممات، حيث أف  مخارج الحروؼ وأكثر إتقاًنا
األطفاؿ يميموف بفطرتيـ إلى القصة، كما أنيا مف أحب البرامج 
متاًعا لو، فمنذ طفولتو يقبؿ عمى فيـ  وأكثرىا استيواء لمطفؿ وا 
القصة ويحرص عمى سماعيا ويييـ بحوادثيا وتخيؿ 

 ].9شخصياتيا، وتوقع ما يحدث مف ىذه الشخصيات ]
لقصة تعمؿ عمى تيذيب سموؾ الطفؿ ومف ىنا نستنتج أف ا     

منذ السنوات األولى في حياتو، فيي أىـ فترات حياتو حيث 
يتعرؼ عمى العالـ مف حولو، بما تؤكد عميو مف سمات حميدة، 
وأخرى مرفوضة، فضاًل عمى أنيا تساعده عمى النضج في 

 .نواحي أخرى
 [ أف العديد مف الدراسات التي أجريت في40ويذكر محمد ]     

مجاؿ أىمية القصة لألطفاؿ تؤكد عمى أف لمقصة دوًرا كبيًرا في 
وفي  تكويف العديد مف القيـ والمثؿ لديو،وفي  تثقيؼ الطفؿ،

تزويده بثروة لغوية يستخدميا في فيـ ما يقرأه فيما بعد، كما أف 
لمقصة خاصة في المراحؿ األولى لمطفولة دوًرا ميًما مف حيث 

التي قد يعانى الطفؿ منيا، مثؿ معالجتيا لبعض المشكالت 
مشكمة تكيفو مع العالـ الذى يعيش فيو، أو أنيا تمنح الطفؿ 

فرصة لكى ينفس عما يشعر بو مف رغبات مكبوتة في داخمو وال 
يجد سبياًل لمتنفيس عنيا بسبب عوامؿ عدة، وقد تكوف القصة 
بداًعا  دافًعا لمطفؿ مشجًعا لو عمى االشتغاؿ بالعمـ ابتكاًرا وا 

 .وابتكاًرا واختراًعا أو تطويًرا
[ أف القصة طريقة ناجحة تستيدى 44وتشير أحمد ]      

األطفاؿ إلى السموؾ المرغوب فيو بشكؿ محبب وبطريقة غير 
مباشرة لما فييا مف أفكار وسموكيات تصؿ إلى األطفاؿ بطريقة 
حية تعمؿ عمى تثبيت المعمومة في أذىانيـ، وبذلؾ يزداد مقدار 

 .تسبو األطفاؿ مف معمومات ومعارؼ وسموكياتما يك
ونظًرا لمتطورات السريعة في ىذا العصر وظيور وسائؿ       

التكنولوجيا والتقنيات التعميمية الحديثة، اتجيت مؤسسات تربوية 
عديدة في كثير مف الدوؿ العربية إلى إنتاج قصص األطفاؿ 

حركة تتميز بال (CD ROM) المبرمجة عمى اسطوانات مدمجة
والصوت واأللواف مف خالؿ الرسـو المتحركة، وقد القت ىذه 
النوعية مف القصص المبرمجة إلكترونًيا رواًجا بيف المدارس 
االبتدائية، حيث يقبؿ األطفاؿ عمى مشاىدتيا واإلنصات إلييا 

 ].40بشغؼ، ومف ثـ يستوعبوف مضامينيا التربوية ]
ة رياض األطفاؿ [ أف الطفؿ في مرحم42ويرى مصطفى ]      

يستطيع أف يفيـ ويستوعب مضموف وأحداث القصة التي 
يشاىدىا أو يستمع إلييا والتي تناسب عمره واىتماماتو، وليذا 
ينبغي عمى المعممة أو اآلباء واألميات توفير القصص 
اإللكترونية التي تناسب المستوى العقمي والعمر الزمنى لمطفؿ، 

طويمة أو  –مدة مف الزمف وبعد دخوؿ الطفؿ المدرسة يظؿ 
ال يستطيع في أثناءىا االعتماد عمى نفسة في القراءة  -قصيرة

أو المشاىدة أو غيرىا، وىنا تظير الحاجة إلى عرض القصص 
المبرمجة إلكترونًيا التي تتميز باألسموب الشائؽ الذى يجعمو 

 .يتابع أحداثيا دوف ممؿ
تمعب دوًرا  فالقصص المصورة في مرحمة رياض األطفاؿ     

تربوًيا في توجيو األطفاؿ وتكوف مصدًرا مشوًقا في إدراؾ 
المفاىيـ والقيـ والعادات وأنماط السموؾ وتزكى خياؿ األطفاؿ، 

 ].43كما أنيا وسيمة ىامة لمترويح عنيـ وادخاؿ البيجة عمييـ ]
ونستشؼ مف ذلؾ أف تقنيات التعميـ مف أىـ طرائؽ تعزيز     

مف تقنيات خاصة بالعرض واإلقناع والتأثير، القيـ بما تمتمكو 
فيي تثير انفعاالت المشاىديف مف األطفاؿ، تؤثر في تفكيرىـ 
لما ليذه الوسائط التعميمية مف حركة وصور ممونة وأصوات 
ومناظر متحركة أخاذة ومشاىد حيوية في العرض تنمى قيًما 

 .كثيرة مثؿ األمانة والصدؽ وحب الخير وكراىية الشر
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،  ,Lichtenberg [14]وىذا ما أكدتو دراسات كؿ مف      
[، 47[، ودراسة حاـز ]46[، ودراسة جارارد ]45ودراسة قرباف ]

[ ودراسة 49[ ودراسة غـر اهلل ]48] ودراسة فيج ومكارتنى
[، مف حيث أىمية القصة اإللكترونية ودورىا في 20فرحاف ]

كسابيـ الخبرات والمعمو  مات والمفاىيـ تطوير ميارات األطفاؿ وا 
 .التربوية والمبادئ األخالقية

ويتضح ىذا عند مقارنة التعمـ باستخداـ القصص المبرمجة      
إلكترونًيا بالتعمـ مف خالؿ سرد القصص بالطريقة المعتادة في 
 بعض الروضات، حيث تعتمد عمى طريقة اإللقاء وال تستخدـ

 .ؿالوسائؿ والتقنيات الحديثة في تقديـ قصص األطفا
كما تمعب األغنية أيًضا دوًرا كبيًر في حياة الطفؿ، فيي      

تواكبو منذ مولده، فاألـ ترود لطفميا أثناء حممو ومالعبتو، ونرى 
الطفؿ في سنوات عمره المبكرة يصدر صوتو بمقاطع عديمة 
المعنى ويمعب بيا في مناغاة مع أمو وأخوتو، وتعتبر مناغاة 

ة الحقيقية لما يسمعو، ومرآة حقيقية الطفؿ دلياًل عمى االستجاب
لمدى تفاعمو مع ما يحيط بو مف مؤثرات فالطفؿ يولد ولديو مف 
االستعداد الموسيقى الطبيعي والفطري ما يمكف ادراكو بسيولة، 

 ].24لذلؾ فاألغنية أقرب الفنوف إليو يحس بيا ويستجيب إلييا ]
يدؼ إلى فالغناء مف األنشطة الميمة ووسيمة تعميمية ت     

إعالء ثقافة الطفؿ عف طريؽ نقؿ المعمومات القيمة مف خالؿ 
كممات األغنية مع بث األسس التربوية لديو وغرس عادات 
سميمة مع تربية ذوقو الفني، وتمعب دوًر ميًما في تنميتو في 
كافة الجوانب الجسمية والمعرفية واالجتماعية والوجدانية 

 ].22واألخالقية ]
[ أف الجانب التعميمي يغمب عمى 23يف ]ويذكر حس      

األغاني وأناشيد األطفاؿ؛ لما فييا مف إمتاع وترفيو لمطفؿ، 
حيث تتنوع المجاالت التعميمية والتربوية التي تؤدى فييا األغاني 
واألناشيد، فيناؾ مجاؿ السموكيات، والمفاىيـ الرياضية، 

وانب المعرفة والعممية، واالجتماعية والدينية، والوطنية، وشتى ج
التي تيـ الطفؿ وترتبط بخبراتو، ويصاغ معظميا في قالب 
قصصي بسيط وقصير، والشخصيات بيا بسيطة، والموقؼ 
بسيط، يصاغ فييا حبكة بسيطة، واألفكار بيا بسيطة يمكف أف 

 .يدركيا الطفؿ بسيولة
[ أف األغاني 24السياؽ نفسو تعتبر أبو ختمة ]وفي       

كمصدر لمتعمـ في تنشيط التالميذ وتحريؾ  واألناشيد تستخدـ
أجواء التعمـ، وتنمية الميارات المغوية لدييـ، وتوصيؿ معمومات 

تيـ، وتنمية ومفاىيـ معينة ليـ، والمساىمة في تعديؿ سموكيا

[ أىمية األناشيد في التعمـ في 25] مواىبيـ، ويمخص تشيف
زيادة أدائيـ،  نقطتيف: أنيا تزيد مف دافعيتيـ مما يؤدى بدوره إلى

 .وتطور قدرة األطفاؿ عمى االستماع واإلبداع
[ أف األغاني واألناشيد تحمؿ في 26ويؤكد محمود ]      

الوقت نفسو وفي  ثناياىا قيًما موسيقية وفنية وفكرية ولغوية،
قادرة عمى المزج بيف مطالب الطفولة وأىداؼ المجتمع، وأىداؼ 

إلى البناء والمتعة، ومف أىـ  التربية والتعميـ بما يجعميا دعوة
 .الوسائؿ لتحقيؽ ذواتيـ في عالـ الكبار

وباعتبار رياض األطفاؿ مف المؤسسات التربوية الميمة       
في تنمية جميع جوانب شخصية الطفؿ بما فييا الخمقية ليشب 
شخصية متكاممة، فيي عف طريؽ وسائميا التعميمية المختمفة 

ىاًما في حياة الطفؿ وتحسيف خمقو مف  والسيما القصة تقـو بدوًرا
حيث غرس القيـ النبيمة ودفعو إلى تغيير سموكو غير المرغوب 

، فيي بيئة صالحة [27]بحسب توجييا والرؤية التي تبثيا فيو 
وخصبة لمتعبير عف القيـ األخالقية كالتعاوف والعطؼ والتسامح 

والطاعة... حيث تتغير مف والصدؽ واألمانة واالحتراـ والنظاـ 
الخصوصية الى العمومية خالؿ مراحؿ العمر المختمفة في 
ضوء ما كونو األطفاؿ في ىذه المرحمة مف تصورات ومفاىيـ 

[28.[ 
 مشكمة الدراسة. 2

تمعب معممة رياض األطفاؿ دوًرا أساسًيا وفاعاًل في بناء      
بما تتحمى شخصية الطفؿ بما تتمتع بو مف قيـ وأخالؽ حميدة و 

بو مف معارؼ ومعمومات وبما تتقنو مف ميارات مما يجعؿ منيا 
أًما مثالية ومربية قديرة، يجب أف تكوف عمى قدر مف العمـ 
والثقافة تمكنيا مف إشباع حب الفضوؿ لدى األطفاؿ، لذا أنيا 
بحاجة إلى العديد مف الكفايات األساسية في المجاالت العقمية 

 ].29والمعرفية والجسدية ]
ظؿ الظروؼ المتغيرة السابقة الذكر واستجابة لمتقدـ وفي       

التكنولوجي في كافة مجاؿ تعميـ الطفؿ وتثقيفو ، فقد ظيرت 
طرؽ حديثة في عرض القصص وذلؾ باستخداـ األقراص 

بواسطة الكمبيوتر شاع استخداميا اليوـ  CD-ROM المدمجة
وىي قصص في روضات األطفاؿ وتسمى بالقصص واألناشيد 

وأناشيد عمى شكؿ برمجيات إلكترونية محاسبة تعد وتقدـ 
 بالروضة ويمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ شبكة االنترنت

[30.[ 
وبما أنا أطفالنا ىـ قرة أعيننا، وألف سموكيـ مرتبط بما       

يكتسبونو مف اتجاىات توجو سموكيـ، فتربيتيـ تربية صالحة 
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سيـ، أمر واجب يدعو المسئوليف وغرس القيـ األخالقية في نفو 
إلى تنمية القيـ لدييـ بشتى الوسائؿ واألساليب، جاءت أىمية 
الدراسة التي تدعو إلى غرس القيـ األخالقية لدييـ، ومف ثـ 
لجئت الباحثة إلى توظيؼ القصص واألناشيد اإللكترونية كي 
تمثؿ تمؾ القيـ المتضمنة بيا نموذًجا يمتـز بو الناشئة في 

 .يـحيات
ويؤكد البحث الحالي بناًء عمى ما سبؽ طرحو، إلى أف       

األناشيد ذات أىمية كبيرة لمكبار والصغار، ولكنيا أكثر أىمية 
لمصغار بما فييا مف إيقاع وتنغيـ، وصور تخاطب الوجداف، 
وتثير في النفس الفف والجماؿ، وبذلؾ يمكف أف تكوف األناشيد 

األخالقية لدى الطفؿ، إذا ما تـ عاماًل ميًما في تكويف القيـ 
انتقائيا بعناية مف جانب المعممات، وتـ إلقائيا بصورة تربوية 

 .سميمة
 فروض الدراسةأ. 
الفرض األوؿ: توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات  

أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد تطبيؽ البرنامج 
س القيـ األخالقية لصالح المجموعة التجريبية عمى مقيا

 .المستخدـ في الدراسة الحالية
الفرض الثاني: توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ 
 .البعدي وذلؾ عمى مقياس القيـ األخالقية المستخدـ في الدراسة

بيف البنيف والبنات في الفرض الثالث: توجد فروؽ دالة إحصائًيا 
مستوى اكتساب القيـ األخالقية لصالح البنات وذلؾ بعد 

 .التعرض لمبرنامج اإللكتروني المقترح
الفرض الرابع: ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي  

درجات أفراد المجموعة الضابطة قبؿ وبعد البرنامج وذلؾ عمى 
 .اسةمقياس القيـ األخالقية المستخدـ في الدر 

 أهداف الدراسةب. 
تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى مدى فعالية برنامج        

مقترح باستخداـ القصص األناشيد اإللكترونية في تنمية بعض 
 .القيـ الدينية واألخالقية لدى طفؿ الروضة

 أهمية الدراسةج. 
إعداد مقياس يتـ مف خاللو التعرؼ عمى مستوى اكتساب . 1

 .ـ األخالقية والدينيةاألطفاؿ بعض القي
إعداد برنامج يتضمف قصص وأناشيد إلكترونية لتنمية القيـ . 2

 .األخالقية والدينية ألطفاؿ الروضة
 .أىمية األثر الذى تتركو القصة والنشيد في حياة الطفؿ.3

ندرة الدراسات التي تستخدـ القصص واألناشيد اإللكترونية . 4
 .في تنمية قيـ األطفاؿ

ريؽ لبحوث أخرى تتناوؿ الوسائؿ اإللكترونية في فتح الط. 5
 (....المجاالت األخرى )االجتماعية، الجمالية، الشخصية

 مصطمحات الدراسةد. 
يقصد بالبرنامج "مجموعة مف الخبرات واألنشطة  :البرنامج

المتنوعة التي تييأ لمطفؿ المواقؼ التعميمية المباشرة وغير 
 ].34ؿ في مختمؼ النواحي" ]مباشرة بحيث تسيـ في تنمية الطف

ويقصد بالبرنامج في الدراسة الحالية )خطة موضوعة مف  
الخبرات التربوية المترابطة والمدعمة بمجموعة مف القصص 
واألغاني األناشيد المناسبة لتنمية القيـ األخالقية لدى أطفاؿ 

 (.مرحمة ما قبؿ المدرسة مف أربع إلى ست سنوات
[ القصص اإللكترونية 40ؼ محمد ]يعر  :القصة اإللكترونية
شكؿ برمجيات إلكترونية محاسبة )تعد وتقدـ  بأنيا قصص عمى

 .( ويمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ شبكة االنترنتبالحاسوب
ويعرؼ البحث الحالي القصص اإللكترونية " إجرائيًا" بأنيا      

قصص عمى شكؿ برمجيات إلكترونية تعمؿ عمى وسيط 
وتتضمف  CD,ROM نات المدمجةإلكتروني االسطوا

موضوعات تجذب انتباه الطفؿ وتشد اىتمامو فتجعمو يتفاعؿ مع 
أحداث القصة فتحرؾ مشاعره وتثير انفعاالتو وتساعده عمى أف 
يتقمص إحدى شخصياتيا فاذا كانت نياية القصة شعر الطفؿ 
بشيء مف الراحة النفسية ، وغالبا ما تترؾ ىذه القصة آثارىا في 

خصية الطفؿ فيسمؾ كما تسمؾ الشخصية التي أحبيا بناء ش
وتقمصيا ويتحدث ويفكر بطريقتيا وىكذا تكوف القصة حققت 

 .اليدؼ منيا
ىي مقطوعة شعرية تصمح لترديد الطفؿ الفردي  :النشيد

والجماعي وتكسبو المعرفة وتيذب سموكو الخمقي االجتماعي 
االت شأنو ذلؾ شأف القصص والحكايات في مسايرة االنفع

 ].32الوجدانية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ]
ويعرؼ البحث الحالي األناشيد اإللكترونية إجرائيا بأنيا      

أشعار ومقطوعات شعرية عمى شكؿ برمجيات إلكترونية تعمؿ 
وىي كممات موزونة ذات  (CD,ROM) عمى وسيط إلكتروني

محتوى قاموسو وفي  جرس قصيرة وبسيطة تقع في محيط الطفؿ
 .وي وتتضمف القيـ األخالقية والدينيةالمغ

[ القيـ األخالقية بأنيا معايير 2تعرؼ عبد اهلل ]: القيـ األخالقية
يتقبميا الفرد ويمتـز بيا المجتمع وأعضاؤه مف األفراد، ولذلؾ ىي 
تشكؿ وجدانيـ وتوجو سموكيـ عمى مدى حياتيـ لتحقيؽ 
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"ىي مجموعة القيـ الخمقية بأنيا  [33] أىدافيـ. وتعرؼ السيد
القيـ التي تسيـ في بناء المنظومة األخالقية لدى الفرد بحيث 

  ينعكس ذلؾ عمى مواقفو المعرفية والسموكية والنفسية
ويعرؼ البحث الحالي القيـ األخالقية إجرائًيا بأنيا مجموعة     

مف المعايير لمسموؾ اإلنساني القويـ متعددة ومتنوعة، وتظير 
 .ياسوفي صورة سموؾ محكي ق
  اإلطار النظري. 3

 :نشأة قصص األطفاؿ
تعتبر قصص األطفاؿ مف أىـ المصادر الثقافية، وذلؾ       

لما تتمتع بو مف قدرة عمى جذب انتباه القارئ الصغير، كما 
تمثؿ الجزء األكبر مف المادة الثقافية التي تقدـ لمطفؿ، فقصص 
 األطفاؿ ال تختمؼ في كثير مف السمات والخصائص عف
قصص الكبار، ولكف نظًرا الختالؼ خصائص األطفاؿ عف 
الكبار أصبحت قصص األطفاؿ ليا قواعدىا ومنيجيا الخاص 
بيا، لتتوافؽ مع نمو القاموس المغوي عند الطفؿ، وتتالءـ مع 
المرحمة العمرية التي يمر بيا الطفؿ، وعمى الرغـ مف أىمية 

ا عمى الكبار، قصص األطفاؿ وتأثيرىا، فإف االىتماـ كاف منصبً 
ولـ يحظى األطفاؿ بعناية ظاىرة إلى العصر الحديث، حيث 
أزداد إيماف التربويوف في مختمؼ البقاع بأىمية القصة لمصغار؛ 
لما تحممو مف أفكار وخياؿ وأسموب ولغة، فاألمـ السابقة لـ تيتـ 

 ].34بتسجيؿ أدب أطفاليا ]
 :تطور قصص األطفاؿ 

معات أىمية القصة لمطفؿ ودورىا بعد أف ادركت المجت       
باالىتماـ بيا وعكفوا عمى  بدأوافي الجوانب المختمفة لمنمو، 

تطويرىا لتتناسب مع المراحؿ العمرية التي يمر بيا الطفؿ، فبعد 
أف كانت مجرد حكاية تمقييا األميات أو الجدات عمى أطفاليـ 
وكاف معظميا قصص خيالية تطورت إلى مرحمة أخرى وىي 

ة الكتابة، فبدأوا بالكتابة عمى أوراؽ البردى، وكاف ىذا مرحم
العمؿ ىو أوؿ تسجيؿ ألدب األطفاؿ في تاريخ البشرية ويرجع 
تاريخو إلى ثالثة آالؼ سنة قبؿ الميالد، ولـ يقؼ أدب األطفاؿ 
عند ىذا الحد بؿ تعداه إلى األدب المصور، حيث بدأت تظير 

ط الكالـ المقروء قصص تحتوى عمى صور ليستطيع الطفؿ رب
كانت في التراث العربي  بالصور التي يراىا، وأوؿ قصة مصورة

[ ورغـ كؿ ىذه الجيود إال أف تمؾ القصص لـ تيتـ 35]القديـ 
بخصائص األطفاؿ وسماتيـ ولـ تبنى عمى أسس الطفولة 
وتطمعاتيا، فكانت مجرد حكايات لمتسمية والترفيو معظميا مف 

 .ولـ تراعى الناحية التربويةنسج الخياؿ 

 :مفيـو القصة
ىي مجموعة مف األحداث يروييا الكاتب، وىي تتناوؿ       

حادثو واحدة أو حوادث عدة، تتعمؽ بشخصيات إنسانية مختمفة، 
تتبايف أساليب عيشيا وتصرفيا في الحياة، عمى غرار ما تتبايف 
ة حياة اإلنساف عمى وجو األرض، ويكوف نصيبيا في القص

 ].35متفاوًتا مف حيث التأثر والتأثير ]
 : أنواع القصة

تتعدد أنواع القصص التي تقدـ لمطفؿ إلى درجة يصعب       
حصرىا، في ىذه الدراسة قامت الباحثة بتصنيفيا عمى حسب 

 :مضمونيا
ي أىـ أنواع قصص األطفاؿ : ىالقصص الدينية واألخالقية 

ذا ُأحسف كتابتيا فمف وأكثرىا انتشاًرا وتأثيًرا في وجداف  الطفؿ، وا 
كسابو المفاىيـ  الممكف أف تسيـ في التنشئة الدينية لمطفؿ وا 

 .الدينية الصحيحة
ىي القصص التي تدور أحداثيا حوؿ حدث : القصص العممية

عممي أو تتناوؿ اختراًعا مف المخترعات العممية وتسمى أيًضا 
ياؿ بقصص الخياؿ العممي وىي قصص رائعة تجمع بيف الخ

 .واألدب والعمـ في إطار قصصي مشوؽ وجذاب
حكاية تقـو عمى افتراض شخصيات وأعماؿ : القصص الخيالية

خارقة ال وجود ليا في الواقع، وغالًبا ما يأتي أبطاليا 
بالمعجزات، وىي تنمى عند األطفاؿ المعرفة بالكوف والكائنات 

لى الطبيعية ومفرداتيا، ومف ثـ يتحوؿ األطفاؿ بالتدريج إ
االقتراب مف الحقيقة، مف خالؿ االنغماس بيف صراع الخير 

 ].34والشر، كما أنيا تجعؿ األطفاؿ أكثر وعًيا بالعالـ ]
ىي مف أحب القصص إلى نفوس األطفاؿ، : القصص الفكاىية

حيث ألنيـ يحبوف المرح والسرور، وعادة ما يطمب األطفاؿ 
ضغوط في  إعادتيا، وتكمف أىميتيا في ظؿ ما يواجيونو مف

شتى جوانب الحياة، كما أنيا تحبب األطفاؿ في القراءة، 
 ].36وتجعميـ يقبموف عمييا ]

 :أىداؼ التدريس باستخداـ األناشيد
تعتبر األناشيد مف أىـ الفنوف التي يستجيب إلييا األطفاؿ       

وىـ في مراحؿ العمر المبكرة مف حياتيـ، ألنيا تساعدىـ عمى 
موف إلى التنغيـ واإليقاع مياًل فطرًيا، وىي الكالـ، وألنيـ يمي

تستخدـ في عممية التدريس في الروضة والمدرسة لما ليا مف 
[ مف ىذه األىداؼ أنيا تبعث 37أىداؼ كثيرة، فيذكر عيد ]

السرور في نفوس التالميذ وتجدد نشاطيـ، وتثير حماسيـ، كما 
تييبوف أنيا وسيمو فعالة في عالج التالميذ الخجوليف الذيف ي
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النطؽ بشكؿ منفرد، ألف األناشيد تجعؿ مثؿ ىؤالء التالميذ 
يشاركوف زمالءىـ في جميع األنشطة، باإلضافة إلى أنيا تقوى 

[ بعض مف ىذه األىداؼ وىي 38شخصياتيـ، وتضيؼ جاد ]
أنيا تقوى الروح الجماعية والتعاوف بيف األطفاؿ، وربط الطفؿ 

شعبي مف خالؿ ىذا األسموب، ببيئتو االجتماعية ونقؿ التراث ال
 .وتوطيد العالقة بيف األطفاؿ وبيف األشياء واألشخاص

 :معايير اختيار أناشيد األطفاؿ 
تتسـ أناشيد األطفاؿ بسمات تجعميا تختمؼ عف غيرىا مف       

األناشيد، ونالحظ أف شعراء األطفاؿ يقدموف ليـ األناشيد التي 
اء مألوفة ليـ، وتساعدىـ تناسب أعمارىـ، وترتبط بأحداث وأشي

عمى التكيؼ مع الحياة وظروفيا التي يمروف بيا؛ لذا يشير 
الكيالني إلى أف أدب األطفاؿ ىو التعبير األدبي الجميؿ المؤثر 

يـ قيـ اإلسالـ ومبادئو في إيحاءاتو ودالالتو، والذى يستم
[ إلى أف الطفؿ يميؿ 40[، كما يشير جالزر ]39] وعقيدتو

األناشيد التي تمحف وذلؾ عف طريؽ استثارة  بطبيعتو إلى
 مشاركتو العاطفية لنماذج السموؾ التي تقـو األناشيد بتقديميا

[ معايير اختيار أناشيد األطفاؿ، بأنو 44ويمخص بريغش ]      
يجب أف يظؿ شعر األطفاؿ ممتـز بقيـ اإلسالـ وتصوراتو، 

أيدى  وينيض بمسئولياتو نحو الطفؿ المسمـ الذى تتناوشو
االنحرافات، وتمتد عميو سياـ المغرضيف مف كؿ صوب، 
والشاعر مسئوؿ ومؤتمف، وعميو أف يدرؾ خطورة ما يقدـ وأىمية 
ما يكتب ليذا الجيؿ واألجياؿ التي مف بعده، ليقود ىذه األمة 
إلى بعث حضارتيا اإلسالمية مف جديد، ويتحدث المنشد 

ؿ سيؿ جًدا ولكف مصطفى العزاوي قائاًل أف اإلنشاد لألطفا
األصعب فيو اختيار الفكرة المؤثرة عمى الطفؿ فيو بطبعو 
مزاجي والوالداف ال يستطيعاف التعامؿ معو فكيؼ بالمنشد، لذا 
 يجب أف نختار الموضوع المؤثر عميو، وندخؿ لو مف ىذا

 ].42االتجاه ]
 وىذا ما أكدت عميو العديد مف الدراسات مثؿ دراسة السيد      

لتي أكدت عمى ضرورة اىتماـ واضعي مناىج المرحمة ا [33]
األساسية الدنيا بالقيـ، واىتماـ المعمميف بالقيـ واستخراجيا مف 
األناشيد وغرسيا في نفوس تالميذىـ، كما تناولت دراسة صالح 

[ أىـ القيـ األخالقية لطفؿ الروضة، ومحاولة تنميتيا 43]
[ بضرورة 44بخ ]باستخداـ برنامج إرشادي، وأوصت دراسة بر 

أعادة النظر في محتوى منياج القراءة بحيث تزداد المساحة 
 .المخصصة لمقيـ بما يتماشى مع حاجة األفراد والمجتمع

  :أىمية القيـ األخالقية بالنسبة لمفرد والمجتمع

يولى اإلسالـ أىمية كبيرة لمقيـ األخالقية وجعميا عادة       
ذلؾ مف رفعة لذات الفرد  تقـو بيا النفس بانضباط؛ لما في

[ بأف 33السيد ] جتمع واألمة اإلسالمية، حيث تشيروبالتالي لمم
القيـ األخالقية ليا دور فعاؿ في تحقيؽ التكيؼ والتوافؽ النفسي 
واالجتماعي لألفراد، وليا دور ىاًما في عمميات اإلرشاد والعالج 

مف  النفسي الذى ييدؼ إلى تعديؿ السموؾ، فيي تحفظ اإلنساف
إلنساف االنحراؼ النفسي والجسدي واالجتماعي، وبدونيا يكوف ا

[ كما أنيا ضرورية لتحقيؽ التماسؾ 45]عبًدا ألىوائو ولشيواتو 
ية والتجانس االجتماعي، ومف ثـ تحقيؽ النيضة االجتماعية القو 

[، وىي التي تحدد اتجاىات المجتمع وتفضيالتو وطرقو في 46]
اسية كالتربية والتعميـ والسياسة ممارسة شؤوف الحياة األس

 ].47واالقتصاد والعمؿ وغيرىا مف القضايا االجتماعية ]
  خصائص القيـ األخالقية

الربانية: ىي مف أعظـ مزايا القيـ األخالقية عمى اإلطالؽ، . 4
وذلؾ ألف الوحى اإلليي ىو الذى وضع أصؿ ليا، وحدد 

عند اهلل ارتباطيا معالميا، ويترتب عمى أف القيـ األخالقية مف 
  [ 48]روي، واتساميا بالعدؿ والقدسية بالجزاء الدنيوي واألخ

    والقيـ األخالقية ربانية المصدر، بمعنى أنيا مستمدة مف 
كتاب اهلل وسنة رسولو، "وما ينطؽ عف اليوى إف ىو إال وحى 

 ].49يوحى" ]
اإلنسانية، فالقيـ تركز عمى اإلنساف لتعدؿ وتقـو سموكو . 2

     عمى الخير والرحمة والمودة بعيًدا عف الجور وتحثو 
 ].50والقطيعة ]

الشموؿ: المسمـ ىو المسمـ بالعقيدة كميا، والمسمـ يستمد . 3
    القيـ األخالقية مف القرآف، إذف ىي شاممة لجميع مناحي

 ].54الحياة ]
الواقعية: القيـ واقعية يمكف تطبيقيا ال تكميؼ فييا بما ال . 4

سبيؿ المثاؿ قيمة راسخة ولكف تحقيقو في يطاؽ، فالعدؿ عمى 
 ].52الواقع مدافعو لمظمـ بقدر االستطاعة ]

ذاتية: ألنيا خاصة بكؿ فرد يحس بيا بطريقتو الخاصة . 5
إحساًسا متميًزا عف اآلخريف تبًعا لألحواؿ الفردية القائمة بيف 

 ].53البشر ]
ة متعممة: أي أنيا مكتسبة مف خالؿ البيئة وليست وراثي. 6

بمعنى أنو يتـ تعمميا واكتسابيا عف طريؽ مؤسسات التنشئة 
 ].54االجتماعية المختمفة ]

االستمرارية: القيـ األخالقية صالحة لكؿ زماف ومكاف بعيدة . 5
عف الزلؿ، ال يأتيا الباطؿ مف بيف يدييا وال مف خمفيا، بحكـ 
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كونيا قيًما إليية، وليست مف صنع اإلنساف الذى ىو بدوره 
وؽ ضعيؼ وفقير، وألف قيـ اإلسالمية خالدة ومستمرة فقد مخم

أمر اهلل سبحانو وتعالى المؤمنيف بعدـ اتباع غير اإلسالـ مف 
     مذاىب وأفكار قد تأتى فيما بعد، فقاؿ جؿ جاللو " ومف 
يبتغ غير اإلسالـ ديًنا فمف يقبؿ منو وىو في اآلخرة مف 

 ].4الخاسريف" ]
   :فوائد القصة

 :يمكف تمخصييا كالتاليحيث     
 .القدرة عمى فيـ وحؿ المشكالت. 4
 .التعايش االجتماعي وتنظيـ األدوار. 2
 .اكتساب القيـ والمبادئ. 3
 .التفكير المنطقي والربط والتحميؿ. 4
 [55] .تنمية ميارات المغة والحوار الجميؿ مع اآلخر. 5

 الدراسات السابقة. 4
 المحور األوؿ: دراسات تناولت قصص األطفاؿ

[ إلى الكشؼ عف فاعمية 56ىدفت دراسة ربحي وآخروف ]      
استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات الصؼ 
التاسع األساسي بغزة المفاىيـ التكنولوجية، وكانت العينة مكونة 

( تمميذة مف تمميذات الصؼ التاسع األساسي وتـ 56مف )
وكاف  تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية بشكؿ متساوي،

 .مف أىـ النتائج فاعمية االستراتيجية المستخدمة
[ التعرؼ عمى فاعمية استخداـ 57وحاولت دراسة محمد ]       

القصص اإللكترونية في تنمية بعض الميارات المغوية لدى طفؿ 
الروضة، وىي ميارة االستماع والتحدث، وصممت الباحثة 

ستماع والتحدث، أدوات ومواد بحثية تمثمت في قائمة ميارتي اال
واستمارة تقييـ ميارتي االستماع والتحدث، والقصص 
اإللكترونية، ودليؿ المعممة الستخداـ القصص اإللكترونية 

طفاًل قسمت عمى مجموعتيف، مجموعة  44وتشكمت العينة مف 
( 22( طفاًل ومجموعة ضابطة وعددىا )22تجريبية وعددىا )

عة التجريبية والتي طفاًل، وجاءت النتائج في صالح المجمو 
استخدمت القصص اإللكترونية مما يؤكد عمى فاعمية القصص 

 .اإللكترونية في تنمية ميارة االستماع والتحدث
[ إلى معرفة مدى 58] زمالؤهو وىدفت دراسة المييري       

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى القصص االجتماعية في تنمية 
التوحد، وتكونت عينة ميارات السموؾ التكيفي لدى أطفاؿ 

إناث مما يعانوف مف  3ذكور و 5( أطفاؿ منيـ 8الدراسة مف )
سنوات، وقد أعد  8-6اضطراب التوحد تراوحت أعمارىـ مف 

(، ومقياس السموؾ 2004الباحثوف مقياس جيميياـ لمتوحد )
(، وتبيف وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف 2004التكيفي )العتيبي، 

فاؿ المجموعة التجريبية بيف القياسيف متوسطي رتب درجات أط
 .القبمي والبعدي

[ الكشؼ عف فاعمية استخداـ 45وىدفت دراسة قرباف ]     
قصص الرسـو المتحركة في تنمية المفاىيـ العممية والقيـ 

( 50االجتماعية ألطفاؿ الروضة، وتكونت عينة الدراسة مف )
ىما تجريبية طفاًل مف أطفاؿ الروضة وزعوا عمى مجموعتيف إحدا

واألخرى ضابطة، وأعدت الباحثة اختباًرا تحصيمًيا مصوًرا، 
وأظيرت النتائج الفاعمية االيجابية لبرنامج القصص المتحركة 

 .في تنمية المفاىيـ العممية والقيـ االجتماعية ألطفاؿ الروضة
[ التعرؼ عمى أىمية قراءة القصة 59وسعت دراسة نافذ ]     

دور أسموب الراوي في شد انتباه الطفؿ لمطفؿ والتعرؼ عمى 
وتحمسو لسماعيا، وأثر القصة ودورىا في تنمية الطالقة المغوية 
عند أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 

-3المناسب لعمؿ ىذه الدراسة، وشممت العينة أطفاؿ مف عمر 
 .سنوات وجاءت النتائج لصالح المجموعة التجريبية 6
إلى معرفة أثر استخداـ أسموب  [47وىدفت دراسة حاـز ]     

القصة المصورة في اكتساب مفردات جديدة في المغة اإلنجميزية 
لدى تمميذات الصؼ السادس االبتدائي، وتكونت عينة الدراسة 

( تمميذة وزعت بصورة متساوية عمى مجموعتيف 66مف )
وتجريبية والتي ضابطة والتي درست باستخداـ األسموب المعتاد، 

درست باستخداـ أسموب القصة المصورة، وتبنت الباحثة 
التصميـ شبو تجريبي، وجاءت النتائج لصالح المجموعة 

 .التجريبية
إلى تقويـ فعالية  Garrard [16] كما سعت دراسة       

القصص الرقمية كأداة لمكتابة السردية، حيث أجريت ىذه 
مف تالميذ الصؼ السادس الدراسة كدراسة حالة مع مجموعة 

االبتدائي، واستخدـ الباحث بطاقة مالحظة، وأشارت النتائج إلى 
 .أف استخداـ أسموب القصة كاف لو أثر إيجابي عمى التالميذ

[ التعرؼ عمى فاعمية برنامج 60وىدفت دراسة أحمد ]     
إرشادي قائـ عمى فف القصة لخفض السموؾ العدواني لدى 

قابميف لمتعمـ، وتحددت الفاعمية بقدرة البرنامج المعاقيف عقمًيا ال
اإلرشادي عمى خفض السموؾ العدواني لدى المعاقيف عقمًيا 
القابميف لمتعمـ، واستخدـ الباحث المنيج شبو تجريبي، وأجريت 

( طالًبا وطالبة مف المعاقيف 46الدراسة عمى عينة تكونت مف )
ستبانة السموؾ العدواني عقمًيا القابميف لمتعمـ، وأعد الباحث لذلؾ ا
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والبرنامج اإلرشادي وأسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج 
 .االرشادي

 [ التعرؼ عمى فاعمية64] وىدؼ دراسة بشارة وخضر      
القصة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفؿ الروضة، 

( طفاًل وطفمة وزعت عشوائًيا إلى 40وكانت العينة مكونة مف )
يف: ضابطة وتجريبية، وأعدت الباحثة برنامج أنشطة مجموعت

قصصية وطبقتو عمى المجموعة التجريبية، واستخدمت اختبار 
تورانس لمتفكير اإلبداعي باألفعاؿ والحركات، واثبتت النتائج 

 .فاعمية البرنامج القصصي
لمتعرؼ    Fig & Maccartney [18]وجاءت دراسة      

قصص الرقمية عمى تنمية التحصيؿ عمى أثر استخداـ حكى ال
الدراسي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة وتحسيف أداء المعمميف 
المرشحيف لمتدريس، وكانت عينة الدراسة مكونة مف مجموعة 
مختمطة مف المشاركيف )باحثيف، ومدربيف، ومعمميف قبؿ الخدمة 
وطالب المرحمة المتوسطة( وكاف مف أبرز النتائج حدوث تحسف 

لتحصيؿ االكاديمي لطالب المرحمة الوسطى في ميارات في ا
الكتابة وتحسف في عالقتيـ االجتماعية مع المشاركيف في ورشة 

 .العمؿ
[ إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ 62وسعت دراسة سمير ]     

القصص اإللكترونية في تنمية المفاىيـ االجتماعية لدى أطفاؿ 
والمشاركة والتعاوف  مرحمة ما قبؿ المدرسة وىي االستئذاف

والصداقة والنظاـ، واستخدمت الباحثة المنيج شبو تجريبي حيث 
تـ استخداـ تصميـ المجموعة الواحدة ذات القياسيف القبمي 

( طفاًل، واستخدمت الباحثة 35والبعدي والتي تكونت مف )
أداتيف رئيسيتيف ىما: مقياس المفاىيـ االجتماعية المصور، 

ية تمؾ المفاىيـ، وأسفرت الدراسة عف فاعمية وبرنامج مقترح لتنم
برنامج القصص اإللكترونية في تنمية المفاىيـ االجتماعية 

 .لدييـ
[ إلى التعرؼ عمى مدى توافر 63كما ىدفت دراسة سميـ ]     

، تكونت العينة مف القيـ في عينة مف قصص األطفاؿ السورية
طة بالطفؿ والبيئة قصة( انطمقت أحداثيا مف الطبيعة المحي 42)

التي يعيش فييا، وتـ استخداـ تحميؿ محتوى القصص ومقياس 
القيـ، وقد خمصت الباحثة إلى ضرورة االىتماـ بالقصص 

التربوية في  الموجية إلى الطفؿ ودورىا الميـ في تنمية القيـ
 .نفوس األطفاؿ وفًقا لمراحؿ الطفؿ المختمفة

تصور مقترح [ إلى وضع 64وىدفت دراسة ىاشـ ]     
لمتطبيقات التربوية لمقصة في مرحمة رياض األطفاؿ، واعتمدت 

الدراسة عمى المنيج الوصفي، وكاف مف أبرز النتائج أف القصة 
مف أنجح الوسائؿ التربوية التي يمكف مف خالؿ االستعانة بيا 

 .في تحقيؽ أىداؼ التربية اإلسالمية أو تحقيؽ بعض منيا
كاف مف أبرز أىدافيا تحديد صعوبات [ 65ودراسة محمد ]      

القراءة الجيرية لدى تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي، والكشؼ 
عف فاعمية القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة في عالج 
صعوبات القراءة الجيرية لدييـ، واستخدـ الباحث المنيج شبو 
تجريبي المعتمد عمى تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة، 

مـ لذلؾ عدًدا مف األدوات والمواد البحثية وىي قائمة وص
صعوبات القراءة الجيرية، وبطاقة رصد صعوبات القراءة في 
االختبار االستطالعي، واالستعانة باختبار القراءة الجيرية 
المتدرج لحسف شحاتو بصورتيو )أ، ب(، وبطاقة رصد األخطاء 

عمى االقراص  في االختبار القبمي والبعدي، والقصص المسجمة
المدمجة، واستبانة لمعرفة مدى مالءمة التسجيؿ الصوتي 
لمقصص المسجمة عمى القرص المدمج، ودليؿ المعمـ، وبمغ عدد 

( تمميًذا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف، 64العينة )
 .وجاءت النتائج لصالح المجموعة التجريبية

ية القصص [ لمتعرؼ عمى فاعم49وجاءت دراسة غـر ]      
المسجمة عمى األقراص المدمجة في تنمية ميارات االستماع 
الناقد لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، وتـ استخداـ المنيج 

( 60الوصفي والمنيج شبو تجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
تمميًذا قسموا إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، 

لباحث اختباًرا لالستماع الناقد، وكشفت وألغراض الدراسة أعد ا
نتائج الدراسة أف تالميذ المجموعة التجريبية حصموا عمى 
درجات أعمى في االختبار البعدي مف تالميذ المجموعة 
الضابطة مما يؤكد فاعمية القصص اإللكترونية في تنمية 

 .ميارات االستماع الناقد
 مى فاعميةإلى التعرؼ ع [66وىدفت دراسة سعيد ]      

استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني في تنمية 
ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة، وأعدت 
الباحثة وحدتيف تدريسية تضمنت كؿ وحدة قصة مف قصص 
األطفاؿ، كما تـ إعداد مقياس لتقييـ ميارات التفكير اإلبداعي، 

( 32، وبمغ عدد العينة )واستخدمت الباحثة المنيج شبو تجريبي
طفاًل وطفمة، وكاف مف أىـ النتائج فاعمية استخداـ قصص 

 .األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري
 المحور الثاني: دراسات تناولت األغاني واألناشيد

 امتالؾ[ إلى الكشؼ عف درجة 57ىدفت دراسة فؤاد وتوفيؽ ]  
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التعبير الشفوي، وعف أثر تالميذ الصؼ األوؿ األساسي ميارات 
طريقة التعميـ بمستويييا: أناشيد األطفاؿ وأغانييـ، والمعتادة في 

( تمميًذا 48تنمية ميارات التعبير الشفوي، وبمغ عدد العينة )
وتمميذة تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف احداىما تجريبية واألخرى 
 ضابطة، وأعد الباحثاف قائمة تقدير ميارات التعبير الشفوي،
وأظيرت النتائج أف طريقة التعميـ وفؽ أناشيد االطفاؿ وأغانييـ 
كانت فاعمة في تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ 
الصؼ األوؿ األساسي وكاف مف أىـ التوصيات أف توظيؼ 

 .طرؽ تعميـ مناسبة يساعد في تنمية ميارات التعبير الشفوي
قياس مدى  [24] ىدفت دراسة الشرقاوي وزمالؤهكما       

إمكانية إكساب طفؿ الروضة بعض المفاىيـ التربوية الجديدة 
والمصطمحات العممية مف خالؿ األغنية، وقد استخدـ الباحثوف 
المنيج شبو تجريبي، وتكونت العينة مف أحد صفوؼ رياض 
األطفاؿ في إحدى المدارس الخاصة، وقاموا بإعداد اختباريف، 

إيجابي في إكساب الطفؿ  وأوضحت النتائج أف لألغنية دور
بعض المفاىيـ والقيـ الجديدة مما حقؽ األىداؼ المعرفية، كما 
استطاع األطفاؿ توظيؼ أجساميـ في التعبير عف تمؾ المفاىيـ 
وىو ما حقؽ اليدؼ الحركي، والبد أف يكونوا اكتسبوا اتجاىات 
وتعمموا بعض السموكيات اإليجابية مما يحقؽ األىداؼ 

 .الوجدانية
 [ إلى توظيؼ بعض أناشيد67ىدفت دراسة غانـ ]و       

فضائية طيور الجنة في تنمية مفاىيـ التربية اإلسالمية والميوؿ 
نحوىا لدى طالبات الصؼ الرابع االبتدائي، وقد اتبعت الباحثة 
المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، وتكونت العينة مف 

وقسمت عمى مجموعتيف  ( تمميذة مف تالميذ الصؼ الرابع64)
( تمميذة واألخرى ضابطة وعددىا 32إحداىما تجريبية وعددىا )

( تمميذة، واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لإلجابة عف أسئمة 32)
الدراسة وىي بطاقة تحميؿ محتوى مقرر التربية اإلسالمية، 
واختبار لقياس مفاىيـ التربية اإلسالمية، ومقياس ميوؿ 

تربية اإلسالمية، وبينت النتائج أف توظيؼ التمميذات نحو ال
بعض أناشيد فضائية طيور الجنة في تنمية مفاىيـ اإلسالمية لو 
تأثير إيجابي أكبر مف تدريس مفاىيـ التربية اإلسالمية بالطريقة 

 المعتادة
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 68أما دراسة النحاؿ ]      

مفردات المغة االنجميزية لدى  استخداـ أناشيد األطفاؿ عمى تنمية
تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي، واستخدـ الباحث المنيج 

( طفؿ تـ توزيعيـ بصورة 420التجريبي، وتكونت العينة مف )

متساوية عمى مجموعتيف أحدىما ضابطة درست بالطريقة 
المعتادة واألخرى تجريبية استخدـ معيا الباحث األناشيد، وقاـ 

( فقرة لقياس أثر األناشيد، 35مقياس مكوف مف )الباحث بإعداد 
 .وتوصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ األناشيد

[ إلى توظيؼ النشيد الغنائي في 69وىدفت  دراسة ىمالج ]     
تدريس مادة العمـو لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي، واشتممت 

( مف تالميذ وتمميذات الصؼ الثالث 442العينة عمى )
ئي، واتبعت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي، االبتدا

 ، وقامت بإعداد مقياس ميؿ لقياس ميوؿ التالميذ نحو العمـو
وخرجت النتائج بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار 

مادة العمـو البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست 
 .بطريقة النشيد الغنائي

[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير 70أما دراسة رافيي ]     
األغاني الفكاىية عمى فيـ االستماع وعمى االستدعاء الفوري 
والمؤجؿ بواسطة مجموعة مف متعممي المغة االنجميزية، وتكونت 

يبي، ( طالبة، وقد استخدـ الباحث المنيج التجر 30العينة مف )
وكانت مف أىـ النتائج أف المجموعة التجريبية أفضؿ أداء مف 

 .المجموعة الضابطة في اختبار الفيـ
[ إلى بناء برنامج مقترح في األناشيد 74وىدفت حامد ]     

الدينية لتنمية االتجاه الديني وميارات إلقاء األناشيد لدى أطفاؿ 
شبو تجريبي، الروضة، واتبع الباحث المنيج الوصفي والمنيج 

وأعد الباحث قائمة بالقيـ الدينية المناسبة ألطفاؿ الروضة، 
ومقياس اتجاه ديني وقائمة بميارات إلقاء األناشيد الدينية 
المناسبة ألطفاؿ الروضة، وبطاقة مالحظة ميارات إلقاء 
األناشيد، وأظيرت النتائج فاعمية وكفاءة البرنامج المقترح في 

 .وميارة إلقاء االناشيدتنمية االتجاه الديني 
فقد ىدفت إلى تحديد ما إذا  [72] أما دراسة ماردليتوف      

كاف استخداـ أغاني األطفاؿ االنجميزية يطور قدرة الطفؿ في 
( مف 22لفظ المغة اإلنجميزية، وتكونت عينة الدراسة مف )

( مف اإلناث، وكانت األدوات )اختبار إنجاز، 23الذكور و)
والمقابمة(، وكشفت النتائج أف عممية التعميـ  وحقؿ المالحظة،

والتعمـ باستخداـ أغاني األطفاؿ تستطيع أف تطور قدرة األطفاؿ 
 .عمى لفظ المغة االنجميزية

[ إلى تقديـ وحدة مقترحة في 26وىدفت دراسة محمود ]     
أناشيد األطفاؿ؛ إلثراء بعض الميارات الحياتية الالزمة ليـ 

( تمميًذا وتمميذة، 34تكونت عينة الدراسة مف )وقياس فاعميتيا، و 
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واعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي، واستخدـ عدة أدوات وىي 
عداد وحدة  استبانة لتحديد الميارات الحياتية الالزمة ليـ، وا 
مقترحة وتطبيقيا، واختبار الميارات الحياتية الالزمة ليـ، وكاف 

ة في تنمية بعض الميارات مف أىـ النتائج فاعمية الوحدة المقترح
 الحياتية لدييـ

[ إلى تعميـ طفؿ المرحمة االولى 73وىدفت دراسة أحمد ]     
مف التعميـ األساسي بعض اآلداب والمبادئ اإلسالمية مف خالؿ 
الغناء، وتشكمت العينة مف أطفاؿ المرحمة األولى مف التعميـ 

الباحثة األساسي، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي، وأعدت 
برنامًجا يحتوى عمى األغنية الدينية، وقامت بإعداد اختبار 
لقياس بعض اآلداب والمبادئ اإلسالمية، وأسفرت النتائج إلى 
أف البرنامج الذى قامت الباحثة بإعداده، أدى إلى تعميـ األطفاؿ 

 .اآلداب والمبادئ اإلسالمية وتفيميـ ليا تفيًما جيًدا
 تناولت القيـ األخالقيةالمحور الثالث: دراسات  

[ التعرؼ عمى األنشطة التعميمية 74ىدفت دراسة عباس ]     
المقدمة لطفؿ ما قبؿ المدرسة في تنمية القيـ االجتماعية 
واألخالقية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وبمغت العينة 

( مف معممات ومديرات رياض األطفاؿ، وكانت مف أىـ 402)
عالقة ارتباطية طردية بيف األنشطة التعميمية النتائج أف ىناؾ 

 .وتنمية القيـ األخالقية لمطفؿ ما قبؿ المدرسة
[ إلى التعرؼ عمى أساليب تنمية 75وسعت دراسة مسعود ]     

القيـ األخالقية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة مف وجية نظر 
معممي التربية اإلسالمية ومدى اكتساب التالميذ لبعض تمؾ 

يـ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي والذى يتناسب مع الق
طبيعة الدراسة، وأعد الباحث استبانة تـ تطبيقيا عمى معممي 
التربية اإلسالمية، وكاف مف أىـ التوصيات التي خرجت بيا 
الدراسة التالي: ضرورة ترسيخ القيـ األخالقية لدى طالب 

ًما إلى طاقة المرحمة المتوسطة، فالسموؾ اإلنساني يحتاج دائ
إيمانية تدفعو وتغذيو، وضرورة أف تركز المدارس في ضوء ىذه 
الدراسة عمى تالميذ المرحمة المتوسطة مف حيث تنمية القيـ 
األخالقية لدييـ، وحثيـ دائًما عمى االلتزاـ بيا مف خالؿ برامج 
متعددة تقدميا ليـ خالؿ فترة دراستيـ، ضرورة عقد دورات 

اضرات لممعمميف في كيفية غرس القيـ تدريبية وندوات ومح
 .األخالقية لدى تالميذىـ

[ إلى التعرؼ عمى مستوى 65وىدفت دراسة محمد ]     
اكتساب التالميذ لمقيـ األخالقية المتضمنة في كتب لغتنا 
الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا، ومدى توافر ىذه القيـ في ىذه 

لتالميذ إلى المستوى الكتب مف وجية نظر الخبراء، وىؿ يصؿ ا
اإلتقاني، واتبع الباحث المنيج الوصفي، وبمغت عينة الدراسة 

( تمميًذا وتمميذة، وخرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية: 346)
ضرورة زيادة اىتماـ معممي المغة العربية بتعزيز القيـ المتضمنة 
بالدروس، وضرورة أف تحتوى المناىج عمى جميع القيـ وبشكؿ 

االرتقاء بالطفؿ وبناء جيؿ قادر عمى تحمؿ المسئولية متوازف، و 
 .وتبعات المستقبؿ مف قبؿ الميتميف بالطفؿ

[ الكشؼ عف أثر 76وىدفت دراسة آؿ مراد، وحسو ]      
استخداـ برنامج القصص الحركية في تنمية الجانب األخالقي 
لدى أطفاؿ الرياض، واستخدـ الباحثاف المنيج شبو تجريبي، 

( 20( ذكور و)20( طفاًل بواقع )40ينة البحث مف )وتكونت ع
 .إناث، وكانت النتائج تشير إلى ايجابية البرنامج المستخدـ

[ إلى تنمية بعض القيـ 77وىدفت دراسة عبد المجيد ]     
األخالقية مف خالؿ تقديـ برنامج لمقصة الحركية لطفؿ الروضة 

كساب الطفؿ قدرات حركية مف أداء القصة الحرك ية، وجاءت وا 
 .النتائج تؤكد فاعمية برنامج القصة الحركية

إلى التعرؼ عمى فاعمية  [78] كما ىدفت دراسة إبراىيـ      
برنامج التربية الحركية المقترح في تنمية بعض القيـ األخالقية 
لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة، وأشارت النتائج إلى الفاعمية 

المعتاد في تنمية أبعاد القيـ اإليجابية لمبرنامج مقارنة بالبرنامج 
 .األخالقية

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسةأ. 
استخدمت الباحثة التصميـ التجريبي حيث تمت معالجة      

المتغير المستقؿ )برنامج القيـ األخالقية المصور( ورصد نتائجو 
عمى المتغير التابع )تنمية بعض القيـ األخالقية لطفؿ ما قبؿ 

 .( مع ضبط جميع المتغيرات التي سبؽ ذكرىاالمدرسة
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

( طفاًل وطفمة في المرحمة 404تكونت عينة الدراسة مف )     
سنوات( بالروضة السابعة بمدينة الرياض وقد تـ  6-4العمرية )

اختيار ىذه الروضة لوقوعيا في منتصؼ المدينة، وىؤالء 
ـ يحققوا المستوى المطموب لألداء األطفاؿ الذيف تـ اختيارىـ ل

ر وفقا القتراح المحكميف وىو عمى مقياس القيـ األخالقية المصو 
%( وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف في العدد والنوع )الجنس( 60)

والعمر الزمنى ومستوى الذكاء والمستوى االجتماعي واالقتصادي 
والثقافي، ومستوى اكتساب القيـ، إحداىما تجريبية تخضع 
لممعاممة التجريبية وىي عرض البرنامج اإللكتروني المقترح 
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)المتغير المستقؿ( لتحديد أثر مستوى العرض ومحتوى البرنامج 
في تنمية بعض القيـ األخالقية والدينية لألطفاؿ )المتغير التابع( 
واألخرى ضابطة ال تتعرض ألي معاممة تجريبية. ولمتحقؽ مف 

 :تـ التاليوالضابطة تكافؤ المجموعتيف التجريبية 
بالنسبة لتكافؤ العدد والنوع: تـ تقسيـ عينة البحث وعددىا . 1
( طفاًل وطفمة إلى مجموعتيف متساويتيف كؿ منيا تتكوف 404)

 .( إناثًا26( ذكوًرا، و)26( طفاًل وطفمة: )52مف )
بية والضابطة بالنسبة لمعمر الزمني: تـ مساواة العينة التجري. 2

مف حيث العمر الزمني، إذ تـ اختيارىـ مف األطفاؿ الذيف تتراوح 
أعمارىـ بيف الرابعة والسادسة، كما تـ استبعاد األطفاؿ الذيف ىـ 

 .أقؿ مف ذلؾ
بالنسبة لمستوى الذكاء: تـ عقد موازنة بيف متوسطي درجات . 3

 Good Enaugh & Harrisالمجموعتيف عمى اختبار الذكاء
تساوى  0005ؾ بتطبيؽ اختبار )ت( حيث بمغت قيمتيا عند وذل

وىي غير دالة إحصائًيا مما  2068يساوي  04وعند ، 2004
يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في مستوى 

 .الذكاء
بالنسبة لممستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي تـ تطبيؽ . 4

لمجموعتيف عمى اختبار )ت( بيف متوسطي درجات أطفاؿ ا
غير  كانتو استمارة المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي 

دالة، مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في 
 .المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة

بالنسبة لمستوى اكتساب القيـ األخالقية تـ تطبيؽ اختبار أما . 5
أطفاؿ المجموعتيف عمى مقياس القيـ  )ت( بيف متوسطي درجات

يساوى  05األخالقية المصورة حيث بمغت قيمة )ت( عند ،
وىي غير دالة إحصائًيا مما يدؿ  208يساوى  04، وعند ،2006

 عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في مستوى اكتساب 
 .القيـ األخالقية قبؿ تطبيؽ البرنامج اإللكتروني المقترح

متحقؽ مف تكافؤ النوع )الذكور واالناث( مف المجموعة ول. 6
التجريبية في مستوى اكتساب القيـ األخالقية تـ تطبيؽ اختبار 
ناث المجموعة التجريبية  )ت( بيف متوسطي درجات ذكور وا 

مغت قيمة )ت( عند عمى مقياس القيـ األخالقية المصورة حيث ب
دالة  وىي غير 208يساوى  04، عند ،2006يساوي  05،

إحصائًيا مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي الذكور واإلناث في القيـ 
 .األخالقية كما تـ بالمقياس المستخدـ بالدراسة

 أدوات الدراسةج. 
 .اختبار جودإنؼ وىاريس لمذكاء. 4

  .استمارة المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي. 2
)إعداد الباحثة(، وقد  لمصورإعداد مقياس القيـ األخالقية ا. 3

سار إعداد المقياس المصور لمقيـ األخالقية ألطفاؿ ما قبؿ 
 :المدرسة في ىذا البحث وفًقا لمخطوات التالية

 .القيـ األخالقية لدى طفؿ الروضةبرنامج مقترح لتنمية . 4
 .تحديد اليدؼ مف المقياس •

التعاوف، ة )ىدؼ إعداد ىذا المقياس إلى قياس القيـ األخالقي
، وااللتزاـ بمبادئ الطاعة، العطؼ، التسامح، إتباع آداب السموؾ

 (.الديف، وحب اآلخريف واحتراميـ ، الصدؽ، واألمانة
 .تحديد مصادر إعداد المقياس •
 :تـ إعداد المقياس المصور لمقيـ األخالقية مف المصادر اآلتية 
 .ةاالطالع عمى المقاييس الخاصة بالقيـ األخالقي -
 .االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة في مجاؿ البحث -
الزيارات الميدانية التي قامت بيا الباحثة ومالحظة سموكيات  -

 .األطفاؿ
 (:إعداد المقياس في صورتو المبدئية )األولية •

 :تـ إعداد المقياس في صورتو األولية وفؽ الخطوات اآلتية
العديد مف القيـ األخالقية تحديد وحدات المقياس: تـ طرح . 4

قيمة بتعريفاتيا اإلجرائية( في استبانة وعرضت عمى  25)عدد 
المحكميف لالختيار أىـ القيـ األخالقية التي يفضؿ تنميتيا في 

 .مرحمة ما قبؿ المدرسة
 .تحديد أىـ القيـ التي اتفؽ عمييا المحكموف. 2
لعبارات التي تحديد المواقؼ واالختيارات المصورة المتبوعة با. 3

تقيس مستوى اكتساب أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ليذه القيـ التي تـ 
 .تحديدىا

قيـ( قدمت مف خالؿ المواقؼ  8تكوف المقياس مف ). 4
 .المتبوعة بكممات بالمغة العربية الفصيحة المبسطة

 .تـ كتابة التعميمات المصاحبة لتطبيؽ المقياس. 5
 :المحكميف عرض الصورة المبدئية لممقياس عمى •
بعد االنتياء مف بناء المقياس المصور في صورتو األولية      

تـ عرضة عمى المحكميف والخبراء المتخصصيف في ىذا المجاؿ 
)تربية الطفؿ، عمـ النفس التربوي، المناىج وطرؽ التدريس 
والتربية الدينية( وذلؾ لمحكـ عمى مدى مناسبة البرنامج لألطفاؿ 

رسة مف حيث: األىداؼ، المحتوى واألنشطة، لمرحمة ما قبؿ المد
واألدوات المستخدمة، والتطبيقات التربوية، وأساليب التقويـ، وبعد 

 .ذلؾ تـ إجراء التعديالت الالزمة لمبرنامج
 ى صالحية المقياس بعد إجراء بعض وف عمػػؽ المحكمػػد اتفػػوق -
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 .التعديالت في بعض العبارات وقد قامت الباحثة بتعديميا
قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس   :بة االستطالعية لممقياسالتجر  •

وطفمة( غير العينة األساسية  طفالً  30عمى عينة مف األطفاؿ )
، كذلؾ تحديد العبارات في ضوء إجابات األطفاؿ وذلؾ لتعديؿ

 .الفترة الزمنية لتطبيؽ المقياس
داـ تـ حساب معامؿ الثبات لممقياس باستخ :ثبات المقياس •

( وىو معامؿ ثبات 89معامؿ الثبات )ألفا( والذى بمغت قيمتو )،
 .مرتفع نسبًيا مما يدؿ عمى إمكانية االعتماد عمى المقياس

تحديد صدؽ ىذا المقياس تـ تحديد اليدؼ منو ل :صدؽ المقياس
والتعميمات والمواقؼ المصورة المدعمة بالعبارات  ومحتواه

 .عريفات اإلجرائية لمقيـوالت
المحكميف، عرض المقياس عمى ذلؾ بو : صدؽ المحكميف. 4

 .وقد اتفقت معظـ آراء لمحكميف عمى صالحية المقياس
ويقاس الصدؽ الذاتي بحساب الجذر  :الصدؽ الذاتي. 2

التربيعي لمعامؿ ثبات المقياس بالقانوف ر = ر  أ وحيث أف 
فإنو يصبح الصدؽ الذاتي  0.89 لمقياس =معامؿ ثبات ا

وىذه القيمة لمعامؿ الصدؽ الذاتي  0094=  0.89=  لممقياس
 .تؤكد أف المقياس يعتبر صادؽ ويمكف الثقة فيو

عد إجراء التعديالت الالزمة ب :الصورة النيائية لممقياس •
 وذلؾ في ضوء آراء المحكميف فيلممقياس بالحذؼ أو اإلضافة 

ضوء ما أسفرت عتو نتائج المعالجة اإلحصائية. أخذ المقياس 
 .صورتو النيائية وأصبح صالًحا لمتطبيؽ في البحث الحالي

 :تقدير درجات المقياس •
تـ تقدير الدرجات حيث اإلجابة الصحيحة خصص ليا       

ثالث درجات واإلجابة الوسط تأخذ درجتاف واإلجابة الخاطئة 
قًفا كؿ موقؼ ( مو 24تكوف المقياس مف )تأخذ درجة واحدة. و 

إجابة صحيحة وأخرى وسط والثالثة خطأ( اختيارات ) 3يتضمف 
وقد راعت الباحثة توزيع العبارات بحيث ال يكوف ليا نظاـ واحد 
)يتـ تغيير أماكف االختيارات المصورة( والمقياس يقيس مستوى 

 لصدؽ، الطاعة، حبا) تساب األطفاؿ في ثماني قيـ وىياك
اآلخريف ومساعدتيـ، التسامح، االلتزاـ بمبادئ الديف، العطؼ، 

( كؿ قيمة ليا ثالث مواقؼ تمثميا سموؾ التعاوفاتباع آداب ال
 .خطأ –وسط  –صحيحة  :وكؿ موقؼ لو ثالث اختيارات

البرنامج المقترح لتنمية القيـ األخالقية لطفؿ الروضة يتضمف  -
 (.اإللكترونية )مف إعداد الباحثةمجموعة مف القصص واألناشيد 

 :اليدؼ مف البرنامج 
 ؿ وبث العواطؼ النبيمة وحب اضػػؽ الفػػى الخمػػػؿ عمػػػث الطفػػػح •

الخير والحؽ والعدؿ والواجب، كما يحثو عمى التسامح وحب 
 .الحيوانات وعدـ ايذائيـاآلخريف ومسامحتيـ، والعطؼ عمى 

تقميد وتمثيؿ  يساعد الطفؿ عمى تعديؿ سموكو مف خالؿ •
شخصيات القصة في انفعاالتيـ وسموكياتيـ وتصرفاتيـ واالقتداء 
بيـ، وأيضا اكتساب القيـ السموكيات المرغوبة مف خالؿ ترديد 

 .الكممات والجمؿ التي تيدؼ إلييا األناشيد
التوتر والطاقة الزائدة مف كيساعد الطفؿ عمى ضبط انفعاالتو،  •
 .الؿ ترديد األناشيد المختمفة بالحركة واإليماءخ
 :األدوات المستخدمة في البرنامج 
 .قصة 42مجموعة مف القصص اإللكترونية اليادفة وعددىا  •
 .نشيد 42مجموعة مف األناشيد اإللكترونية اليادفة وعددىا  •
 .مسرح عرائس وعرائس قفازيو وعرائس األصابع •
 .رسـ، واوراؽ لوحة وبرية، وألواف، فرش •
مجموعة كروت مصورة تحتوى عمى مشاىد القصة وما يعبر  •

 .عنو مضموف النشيد
محتوى األنشطة المستخدمة في التطبيؽ التربوي عمى البرنامج 

أنشطة تعتمد عمى استخداـ القصص   :اإللكتروني المقترح
 :واألناشيد اإللكترونية اليادفة وىي كالتالي

لعب األدوار( بواسطة األطفاؿ أنشطة تستخدـ أسموب ). 1
 .أنفسيـ بعد سماعيـ القصص اإللكترونية

أنشطة تعتمد عمى رسـ أحداث القصة عمى ورؽ مانيال . 2
 .وتقديميا عمى الموحة الوبرية

أنشطة يتـ مف خالليا عرض كروت مصورة تتضمف أحداث . 3
 .الوبريةويطمب مف األطفاؿ ترتيبيا عمى الموحة القصة 

أنشطة تتضمف كروت مصورة تعبر عف مضاميف األناشيد . 4
 .وتركز عمى القيـ والسموكيات األخالقية

أنشطة يطمب فييا مف الطفؿ إعادة تمثيؿ أحداث القصة . 5
اإللكترونية باستخداـ مسرح العرائس والعرائس القفازية واألصابع 

 .بعد رؤيتيا عمى الكمبيوتر
ديد األناشيد اإللكترونية بعد أنشطة تعتمد عمى إعادة تر . 6

 .سماعيا باستخداـ العرائس القفازية
أنشطة تعتمد عمى شخصية الميرج حيث تقـو ىذه . 7

الشخصية بتوجيو مجموعة مف األسئمة اليادفة لألطفاؿ في 
محتوى القصص واألناشيد اإللكترونية ويقدـ في نياية النشاط 

ؿ أحداث القصة جوائز ألفضؿ مجموعة مف األطفاؿ قامت بتمثي
 .وأيضا األطفاؿ الذيف أجابوا عمى األسئمة إجابة صحيحة

 أسابيع(  6ج بمدة زمنية )ػػذ البرنامػػػـ تنفيػػت :المدة الزمنية لمبرنامج
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بواقع لقاءيف في األسبوع حيث تـ تقديـ قصتاف ونشيداف في كؿ 
لقاء في الفترة الزمنية مف التاسعة صباحا حتى الحادية عشر، 

لى التطبيؽ التربوي الذى يقدـ لألطفاؿ بعد االنتياء مف إضافة إ
 .كؿ نشاط

 نتائج. ال6

إلجراء المعالجات اإلحصائية والتوصؿ إلى النتائج، استخدـ 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري، واختبار )ت( لمفروؽ 

 .بيف المتوسطات لممجموعات المتكافئة، معامؿ االرتباط
القيـ االخالقية لمجموعتي البحث  ضبط متغير مستوى اكتساب
 :كما يتضح مف الجدوؿ التالي

 1دول ج
 نتائج اختبار )ت( لمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى اكتساب القيم األخالقية والدينية قبل تطبيق البرنامج

 مستوى الداللة ت 52المجموعة الضابطة ن  52المجموعة التجريبية ن 
 غير دالة 20005 2ع 2ـ 4ع 4ـ

32075 4062 33037 4054 
 إحصائًيا دالة غير( ت) قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 مستوى في والضابطة التجريبية المجموعتيف تكافؤ عمى يدؿ مما
 اإللكتروني البرنامج تطبيؽ قبؿ والدينية االخالقية القيـ اكتساب 

 .المقترح

 درجات متوسطي بيف إحصائًيا لةدا فروؽ توجد: األوؿ الفرض
 البرنامج تطبيؽ بعد والضابطة التجريبية المجموعتيف أفراد

 األخالقية القيـ مقياس عمى التجريبية المجموعة أفراد لصالح
 :التالي الجدوؿ مف يتضح كما الدراسة في المستخدـ والدينية

 2 جدول
 البرنامج تطبيق بعد والضابطة التجريبية المجموعتين درجات لمتوسطي ت اختبار نتائج

 مستوى الداللة ت المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 0.04 54.50 2ع 2ـ 4ع 4ـ

64.52 0.43 35.64 4.75 
( أف قيمة ت دالة إحصائًيا عند 2يتضح مف نتائج جدوؿ )     

بيف متوسطي درجات أفرد المجموعة التجريبية  0.04مستوى 
موعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج عمى ودرجات أفراد المج
 .المقياس المستخدـ

الفرض الثاني: توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات 
أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح 
التطبيؽ البعدي وذلؾ عمى مقياس القيـ األخالقية المستخدـ في 

 :الدراسة كما يتضح في الجدوؿ التالي
 3جدول 

 نتائج االختبار )ت( لمتوسطي درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج
 مستوى الداللة ت المجموعة التجريبية بعدي المجموعة التجريبية قبمي

 0.04 60.86 2ع 2ـ 4ع 4ـ
32.75 4.62 64.52 0.43 

 بيف إحصائًيا دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 تطبيؽ وبعد قبؿ التجريبية المجموعة أطفاؿ درجات توسطيم

 ،0.04 الداللة مستوى وكاف البعدي التطبيؽ لصالح البرنامج
 ذلؾ ويرجع األخالقية القيـ اكتساب في األطفاؿ تقدـ يعنى وىذا
 ذلؾ ساعد كما ،المقترح اإللكتروني البرنامج وفعالية أثر إلى
  مع دػػػوحػػوالت صػػوالتقم دػػالتقمي ىػػػعم المرحمة ىذه في ؿػالطف درةػػق

  إليو دؼػػتي اػػوم القصص شخصيات
 .البرنامج في المتضمنة واألناشيد األشعار
 متوسطي بيف إحصائًيا دالة فروؽ توجد ال: الثالث الفرض
 وبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ الضابطة المجموعة أفراد درجات
 الدراسة في المستخدـ والدينية األخالقية القيـ مقياس عمى وذلؾ
 :التالي الجدوؿ في يتضح كما

 .4 جدول
 البرنامج تطبيق وبعد قبل الضابطة المجموعة درجات لمتوسطي( ت) االختبار نتائج

 مستوى الداللة ت المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 0.04 7.08 2ع 2ـ 4ع 4ـ

33.37 4.54 35.64 4.75 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف       
متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي 
والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، وقد أرجعت الباحثة ذلؾ أف 

برنامج أطفاؿ المجموعة التجريبية نقموا ما تعمموه وشاىدوه في ال
اإللكتروني إلى أطفاؿ المجموعة الضابطة وذلؾ بعد رجوعيـ 

ف عمى القيـ إلى غرؼ النشاط، وكما أف المعممات كثيًرا ما يؤكد

بمختمؼ أنواعيا في البرنامج اليومي فيـ يحثوف أطفاليـ عمى 
 .القيـ والسموكيات الصحيحة والسميمة

البنيف والبنات  الفرض الرابع: ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف
في مستوى اكتساب القيـ األخالقية وذلؾ بعد التعرض لمبرنامج 

 :اإللكتروني المقترح كما ىو موضح بالجدوؿ التالي

 5جدول 
 نتائج االختبار )ت( لمتوسطي درجات الذكور واإلناث بعد تطبيق البرنامج

 مستوى الداللة ت 26إناث/ن 26ذكور/ن
 غير دالة 4088 2ع 2ـ 4ع 4ـ

63065 3044 65039 3054 
 إحصائًيا دالة فروؽ توجد ال أنو السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 المقياس عمى واإلناث الذكور األطفاؿ درجات متوسطي بيف

 فعالية عمى يدؿ وىذا البرنامج، تطبيؽ بعد وذلؾ المستخدـ
 .الدراسة في المستخدـ اإللكتروني البرنامج

 واألناشيد القصص عمى اعتمد ذىال البرنامج أف يالحظ    
 في ورئيس ميـ بدور قاـ قد التربوية، والتطبيقات اإللكترونية

 الصفات عمى وتنشئتيـ الفاضمة الخمقية بالقيـ األطفاؿ تبصير
 والتعميمية التربوية المواقؼ تقديـ خالؿ مف الحسنة والقدوة الطيبة

 .المختمفة والوجدانية والتيذيبية
 محمد مف كؿ دراسة عميو أكدت مع لنتائجا ىذه وتتفؽ     
 نافذ ودراسة ،[45] قرباف ودراسة[ 79] محمد ودراسة ،[57]
  ,Fig [18]ودراسة ،[62] سمير ودراسة[ 67] وغانـ ،[59]

 وحسو مراد، آؿ ودراسة ،[49] غـر ودراسة ،[74] حامد ودراسة
 ].78] إبراىيـ ودراسة ،[77] المجيد وعبد ودراسة ،[76]

 توصيات. ال76
 األساليب عمى تعتمد التي التربوية البرامج استخداـ ضرورة . 4

 .والجمالية والشخصية االجتماعية القيـ تنمية في الحديثة
 .التعميمية البيئة داخؿ المعمومات تقنية ثقافة نشر. 2
  واإلداريات الروضة معممات البشرى العنصر رػوتطوي بػػتدري. 3

 .الحديثة التقنيات استخداـ عمى
 .رقمية وأناشيد قصص إلى الورقية واألناشيد القصص تحويؿ. 4
 الطرؽ يستخدـ الذى التعميـ مف االنتقاؿ يتـ أف يجب. 5

 .تدريجًيا اإللكتروني التعميـ إلى المعتادة
 التعميـ بناء في تساعد التي والمتطمبات التجييزات توفير. 6

 .اإللكتروني
  بالبرامج يتعمؽ فيما وضاتالر  بيف اإللكترونية اتػالممف ادؿػػتب .7

 .المختمفة واألنشطة
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 القرآف الكريـ [1]
(. التربية األخالقية لمطفؿ، 2008شرؼ، إيماف عبد اهلل ) [2]

 القاىرة: عالـ الكتب.
(. محمد صمى اهلل عميو 2005القرني، عائض عبد اهلل ) [3]

.، بيروت: دار ابف 2وسمـ كأنؾ تراه، ط  حـز
(. دور األسرة والروضة في 2008حمدي، لميس إبراىيـ ) [4]

تشكيؿ القيـ األخالقية لمطفؿ، رسالة ماجستير، جامعة 
 دمشؽ.

(. سيكولوجية التطور اإلنساني 2004عالونة، شفيؽ فالح ) [5]
 مف الطفولة إلى الرشد، عماف: دار المسيرة.

ؽ أحمد عمي، أماني عبد الفتاح والخريبي، ىالة فارو  [6]
(، المدخؿ إلى رياض األطفاؿ،: دار الفضيمة 2004)

 لمنشر والتوزيع والتصدير، القاىرة: مصر. 
(. منيج التربية اإلسالمية، 2002مدكور، عمي أحمد ) [7]

 ، الكويت: مكتبة الفالح.2ط أصولو وتطبيقاتو،
(. أدب الطفؿ، القاىرة: مؤسسة 2004اليرفي، محمد عمي ) [8]

 المختار.
(. 2040عبد اهلل ) يطر، عبد الفتاح رجب ومسافر، عمم [9]

نمو المفاىيـ والميارات المغوية لدى األطفاؿ، الرياض: دار 
 النشر الدولي.

(. ميارات القراءة 2004محمد، فييـ مصطفى ) [10]
      اإللكترونية وعالقتيا بتطوير أساليب التفكير، القاىرة: دار

 الفكر العربي. 
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(: فعالية برنامج لتدريب 2040سيد أحمد )محمد، رشا  [11]
الطالبة المعممة برياض األطفاؿ عمى بعض أساليب تقديـ 
وتقويـ قصص وحكايات األطفاؿ، رسالة دكتوراة، جامعة 

 القاىرة.
(. سياسة ونظاـ 2006مصطفى، صالح عبد الحميد ) [12]

 التعميـ في المممكة العربية السعودية، جدة: مكتبة الرشد.
زارة التربية والتعميـ، إدارة التعميـ قبؿ المدرسي، والية و  [13]

 ، منيج الخبرات.2(. ط2005الخرطـو ) 
(. فاعمية استخداـ 2042قرباف، بثينة محمد سعيد ) [15]

قصص الرسـو المتحركة في تنمية المفاىيـ العممية والقيـ 
االجتماعية ألطفاؿ الروضة في مدينة مكة المكرمة، رسالة 

 جامعة أـ القرى. ماجستير،
(، أثر استخداـ أسموب القصة 2044سميماف، ريـ حاـز ) [17]

المصورة في اكتساب مفردات جديدة في المغة اإلنجميزية 
لدى تمميذات الصؼ السادس االبتدائي، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، جامعة الموصؿ بالعراؽ
(. فاعمية 2008الزىراني، مرضي غـر اهلل سميماف ) [19]
لقصص المسجمة عمى األقراص المدمجة في تنمية ا

ميارات االستماع الناقد لدى تالميذ الصؼ السادس 
االبتدائي، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، 

-203، 440الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، 
256. 

(، أثر برنامج تدريبي قائـ 2005القضاة، محمد فرحاف ) [20]
تي لعب الدور والقصة في تنمية االستعداد عمى استراتيجي

لمقراءة لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، رسالة دكتوراة، األردف، 
 جامعة اليرموؾ.

الشرقاوي، صبحي وحداد، رامي نجيب وماضي، عزيز  [21]
(. دراسة تطبيقية الستخداـ األغنية في إكساب 2042)

 طفؿ الروضة مفاىيـ جديدة، دراسات العمـو اإلنسانية
 .764-752، 3،ع39واالجتماعية، ـ

(. أثر أغاني األطفاؿ في 2007الخوري، عائشة عيد ) [22]
 تكويف لغة الطفؿ، جامعة حمب، كمية التربية.

 – (. أدب األطفاؿ: المفاىيـ2040حسيف، كماؿ الديف ) [23]
 ، القاىرة: دار العالـ العربي.2التطبيؽ، ط - األشكاؿ

نظريات المناىج التربوية، عماف:  .[29]أبو ختمة، إيناس  [24]
 دار الصفاء.

(. فاعمية وحدة مقترحة في 2005محمود، عبد الرازؽ ) [26]
أناشيد وأغاني األطفاؿ إلثراء بعض الميارات الحياتية 

-437، 43الالزمة لو، مجمة الثقافة والتنمية، سوىاج، ع
477 

(. عمـ النفس 2000العيسوي، عبد الرحمف محمد ) [27]
  يمي، بيروت: دار الرتب الجامعية.التعم

 التطور نظريات (2007)، محمود معاوية، غزاؿ أبو [28]
، والتوزيع لمنشر المسيرة دار، التربوية وتطبيقاتيا اإلنساني
 .األردف ،عماف

(. رياض األطفاؿ 2003خميفة، إيناس عبد الرازؽ ) [29]
 الكتاب الشامؿ، عماف: دار المناىج.

(: الحاجة إلى برامج في 2004حمد )مازف، حساـ م [30]
الثقافة العممية اإللكترونية لنشر الوعى العممي نحو 
التكنولوجيا لمطفؿ العربي " رؤية مستقبمية" المؤتمر العممي 

يوليو، جامعة عيف شمس،  28-25الثامف لكمية التربية 
 .453-433، 4الجمعية المصرية لمتربية العممية،ـ

(: برنامج أطفاؿ الحضانة والروضة 4985بيادر، سعدية ) [31]
سنوات، دليؿ مشرفة رياض األطفاؿ، المركز  6-3ما بيف 

 القومي لمبحوث التربوية.
(. مفاىيـ القيـ المتضمنة في 2005سموت، نور السيد ) [33]

األناشيد المقدمة لتالميذ المرحمة األساسية الدنيا في مدارس 
 فمسطيف، رسالة ماجستير، كمية التربية.

(. أدب األطفاؿ قراءات 4429أحمد، سمير عبد الوىاب ) [34]
 نظرية ونماذج تطبيقية، عماف: دار المسيرة.

(، أدب الطفؿ مف منظور 4424الظيار، نجاح أحمد ) [35]
 إسالمي، المممكة العربية السعودية: دار الحميدي.

(. المرجع في أدب 4429إسماعيؿ، محمود حسف ) [36]
 ار الفكر العربي.األطفاؿ، القاىرة: د

(. مدخؿ إلى تدريس ميارات 2044) محمد عيد، زىدي [37]
 المغة العربية، عماف: دار الصفاء.

(. مدخؿ إلى تدريس ميارات 2044) محمد عيد، زىدي [38]
 المغة العربية، عماف: دار الصفاء.

(. أدب األطفاؿ في 2006عبد الحميد، ىبة محمد ) [39]
 : دار الصفاء.المرحمة االبتدائية، عماف

(. أدب األطفاؿ )أىدافو 4996بريغش، محمد حسف ) [41] 
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.2وسماتو(، ط
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(. الفناف العزاوي يكشؼ لمسعادة 2040زيارة، أمينة رجب ) [42]
أسراًرا مف حياتو. مجمة السعادة، أبريؿ، غزة: الثريا 

 .48لالتصاؿ واإلعالـ،
(. برنامج مقترح لتنمية القيـ 2004صالح، عايدة شعباف ) [43]

 األخالقية لدى أطفاؿ الرياض، رسالة دكتوراة، كمية التربية.
(. القيـ المتضمنة في 2000بربخ، أشرؼ عمر حجاج ) [44]

كتابيف القراءة لمصفيف العاشر والحادي عشر بمحافظات 
بركات، فاتف سميـ  غزة، رسالة ماجستير، كمية التربية.

القيـ في عينة مف قصص األطفاؿ  (. مدى توافر2040)
 .234-493، 3،ع26السورية، مجمة جامعة دمشؽ، ـ

، 2(. تعمـ القيـ وتعميميا،ط2007الجالد، ماجد زكي ) [45]
 عماف: دار المسيرة. 

، 3(.التربية األخالقية اإلسالمية، ط2002يالجف، مقداد ) [46]
 الرياض: عالـ الكتب.

ير في االرتقاء لدى (. التفك2004بشير، معمرية ) [47]
مجموعات عمرية مختمفة مف الجنسيف، مجمة العمـو 

 (، جامعة منتوري، الجزائر.45اإلنسانية، ع)
(. فمسفة التربية في اإلسالـ 4997األسمر، أحمد رجب ) [48]

 انتماء وارتقاء، عماف: دار الفرقاف.
(. القيـ وطرؽ تعميميا وتعمميا، 2002العاجز، فؤاد عمي ) [49]

 ،غزة.83سات في المناىج وطرؽ التدريس، عدرا
(. إثراء كتاب 2006الطباسي، طالؿ عبده ىاشـ ) [50]

المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع األساسي بالقيـ الدينية 
الواردة في سورة يوسؼ عميو السالـ، رسالة ماجستير، 

 الجامعة اإلسالمية.
منة في (. القيـ الدينية المتض2004العرجا، باسـ فايز ) [51]

كتابي القراءة واألدب لمصؼ الثاني عشر، رسالة 
 ماجستير، الجامعة اإلسالمية.

(. مختصر صحيح البخاري، 2005الزبيدي، زيف الديف ) [52]
 القاىرة: مكتبة الصفا.

(. عالقة تقنيات االتصاؿ 2005المرعشمي، نسيبة ) [53]
والمعمومات بالقيـ التربوية لدى طالب المدارس الثانوية 

 الرسمية، رسالة دكتوراة، جامعة دمشؽ.
(. التقييـ 2007األحمد، عبد العزيز وعبيد، أبو بكر ) [54]

الذاتي لمنظومة القيـ اإلسالمية لدى طمبة كمية التربية 
-34، 64بدولة الكويت، مجمة كمية التربية بالمنصورة، ع 

65. 

(: رياض األطفاؿ، القاىرة: 2005الناشؼ، ىدى محمود ) [55]
 ر الفكر العربي.دا

ميدي، حسف ربحي ودرويش، عطا والجرؼ، ريـ  [56]
(. فاعمية استراتيجية في القصص الرقمية في 2046)

إكساب طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة المفاىيـ 
التكنولوجية، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

 .480: 43،445،ع4والدراسات التربوية والنفسية، ـ
(. 2045مدة، محمد فؤاد والسعدي، عماد توفيؽ )الحوا [57]

فاعمية أناشيد األطفاؿ وأغانييـ في تنمية ميارات التعبير 
الشفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ األساسي، دراسات العمـو 

 .62-74، 4، ع42التربوية، ـ
المييري، عوشة والسرطاوي، عبد العزيز وعبدات، روحي  [58]

مية برنامج تدريبي قائـ (، فاع2044مروح وطو، بياء )
عمى القصص االجتماعية في تنمية ميارات السموؾ 
التكيفي لدى أطفاؿ التوحد، المجمة الدولية لألبحاث 

 .65 36،44التربوية، ع
(. القصة وأثرىا عمى 2042البشيتي، دعاء بنت نافذ ) [59]

 الطالقة المغوية عند أطفاؿ ما قبؿ المدرسة
( فاعمية برنامج إرشادي قائـ 2044بدوى، زياد أحمد ) [60]

عمى فف القصة لخفض السموؾ العدواني لدى المعاقيف 
عقمًيا القابميف لمتعمـ، رسالة ماجستير، غزة، الجامعة 

 اإلسالمية.
( فاعمية 2044بشارة، جبرائيؿ وخضر، نجوى بدر ) [61]

برنامج قائـ عمى القصة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 
ة، مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات لدى طفؿ الروض

، 2،ع 33سمسمة اآلداب والعمـو االنسانية، ـ  –العممية 
434-444 . 

     (. أثر استخداـ2040عرفاف، إيماف سمير ميراف ) [62]
القصص اإللكترونية في تنمية المفاىيـ االجتماعية لدى 
أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، رسالة ماجستير، جامعة 

 منيا.ال
(. مدى توافر القيـ في عينة 2040بركات، فاتف سميـ ) [63]

مف قصص األطفاؿ السورية، مجمة جامعة دمشؽ، 
 .234-493، 3،ع26ـ
(. التربية 2009الجعفري، ىناء بنت ىاشـ بف عمر ) [64]

بالقصة في اإلسالـ وتطبيقاتيا في رياض األطفاؿ، رسالة 
 ماجستير، جامعة أـ القرى.
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(. القيـ األخالقية المتضمنة 2009ف، خالد محمد )المزي [65]
في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا ومدى 
اكتساب تالميذ الصؼ الرابع األساسي ليا، رسالة 

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية.
(، 2007أبو الشامات، العنود بنت سعيد بف صالح ) [66]

بير الفني في فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتع
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة، 

 رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى.
توظيؼ بعض أناشيد فضائية  (.2042غانـ، مروة أحمد ) [67]

طيور الجنة في تنمية مفاىيـ التربية اإلسالمية والميوؿ 
نحوىا لدى طالبات الصؼ الرابع االبتدائي، رسالة 

 ر، الجامعة اإلسالمية.ماجستي
(. أثر استخداـ أناشيد األطفاؿ عمى 2044النحاؿ، محمد ) [68]

تنمية مفردات المغة االنجميزية لدى تالميذ الصؼ الرابع 
 االبتدائي، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.

(. توظيؼ النشيد الغنائي في 2044ىمالج، سممى محمد ) [69]
الصؼ الثالث األساسي بغزة،  تدريس مادة العمـو لتالميذ

 رسالة ماجستير، جامعة األزىر.
 (، فاعمية برنامج مقترح 2040عبد الوىاب، وحيد حامد ) [71]
في األناشيد الدينية لتنمية االتجاه الديني وميارات إلقاء       

، 3األناشيد لدى أطفاؿ الروضة، مجمة الثقافة والتنمية،ع
438- 243. 

(، دور األغنية الدينية في 2002يؿ )أحمد، ىويدا خم [73]
إكساب طفؿ المرحمة األولى مف التعميـ األساسي بعض 
اآلداب والمبادئ اإلسالمية، المؤتمر القومي السادس 

 .769عشر، 
(. دور األنشطة 2045بالؿ، رشا عباس عبد الكريـ ) [74]

التعميمية المقدمة لطفؿ ما قبؿ المدرسة في تنمية القيـ 
واألخالقية، رسالة ماجستير، جامعة السوداف االجتماعية 

 لمعمـو والتكنولوجيا.
(. تنمية 2040العيسي، عمي بف مسعود بف أحمد غانـ ) [75]

القيـ األخالقية لدى طالب المرحمة المتوسطة مف وجية 
نظر معممي التربية اإلسالمية بمحافظة القنفذة، رسالة 

 ماجستير، المممكة العربية السعودية.
آؿ مراد، نبراس يونس محمد؛ وحسو، مؤيد عبد الرزاؽ  [76]

(. أثر استخداـ برنامج القصص الحركية في تنمية 2008)

الجانب األخالقي لدى أطفاؿ الرياض، مجمة التربية والعمـ، 
 .258-238، 4، ع45ـ
(. فاعمية القصة الحركية 2007عبد اهلل، ىبة عبد المجيد ) [77]

ية لدى طفؿ الروضة، رسالة في تنمية بعض القيـ األخالق
 ماجستير، جامعة القاىرة.

(. فاعمية برنامج تربية حركية 2004إبراىيـ، سعاد السيد ) [78]
في تنمية بعض القيـ األخالقية لدى مرحمة ما قبؿ 

 المدرسة، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازيؽ.
 

(، فاعمية القصة 2043عبد الستار، شيماء محمد ) [79]
كساب طفؿ الروضة بعض المفاىيـ المرتبطة الحركية في إ

 بالممارسات االجتماعية، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة.
 ب. المراجع االجنبية
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EFFECTIVENESS OF A PROPOSED USING 

STORIES AND ELECTRONIC JINGLES 

PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF 

ETHICAL VALUES AMONG 

KINDERGARTEN CHILDREN 

 
MUDAWE A. ALRASHED 

Princess Nora bint Abdul Rahman University 

 
ABSTRACT_ The goal of the current research is to identify the extent of the effectiveness of a 

proposed using stories and electronic jingles program in the development of some of the ethical 

and religious values among kindergarten children, and formed the sample of 104 children from the 

children in the age group of 4-6 and who have They did not meet the required performance level 

on the scale of moral values illustrator. The study consisted tools to test estimating the intelligence 

to Jodanv and Harris, and form a social level, economic and cultural of the family of Rajab Ali 

Shaaban, and the measure of moral and religious values (prepared by the researcher), a collection 

of stories and poems, electronic jingles, and yielded results for the presence of statistically 

significant differences between the averages degrees children of the experimental group before 

and after the application of the program in favor of the post test, as significant differences found 

statistically between the mean scores of children of the experimental and control groups after the 

application of the program for the experimental group, and the results showed that there were no 

statistically significant differences between males and females in the acquisition of moral values, it 

has ended by finding a set of recommendations, which calls attention to the educational programs 

that rely on modern methods in the development of values and educate the child. 

KEY WORD: stories and, electronic jingles, ethical values, kindergarten. 

 
 
 
 
 
 


