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 ممخص: 
 لقيـ األخبلقيَّة لدل طفؿ الركضةفاعميَّة استراتيجيَّة المشركع في تنمية بعض ا

 تياني عبد العزيز السعكم
 قسـ رياض األطفاؿ، كمية التربية، جامعة القصيـ، المممكة العربية السعكدية.

 Tahany1212@hotmail.comالبريد االلكتركني: 
ما مدل فاعمية استخداـ استراتيجية المشركع في تنمية بعض القيـ ىدفت الدراسة إلى تعرؼ 

؟. كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي. كمف أبرز ما تكصمت إليو بلقية لدل طفؿ الركضةاألخ
حققت نتائج البحث تطكران في نمك القيـ األخبلقية عند المقارنة بيف نتائج الدراسة مف نتائج: 

القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية، كعند مقارنة نتائج أطفاؿ المجمكعة التجريبية 
استخداـ  نتائج المجمكعة الضابطة، كيمكف تفسير ىذا النمك كالتطكر إلى األسباب اآلتية:ب

. كما األنشطة المختمفة في الدراسة ساىمت في نمك كتعديؿ السمككيات المرتبطة ببعض القيـ
ساعد استخداـ الباحثة ألسمكب الحكار كالمناقشة مع األطفاؿ أثناء األنشطة إلى إقناعيـ بأىمية 

سمككيات المرتبطة بالقيـ كأثرىا الذم سيعكد عمييـ بالنفع، كذلؾ لطبيعة النمك األخبلقي لؤلطفاؿ ال
في ىذه المرحمة، حيث يرتبط سمككيـ بالمنفعة الشخصية كرغبتيـ في الحصكؿ عمى رضا الكبار، 

كما   كىذا األثر لكحظ في اختبلؼ تبريرات األطفاؿ في التطبيؽ القبمي عف البعدم في المقياس.
اتضح أف فيـ االطفاؿ لممعايير كاألحكاـ األخبلقية يزداد كضكحان مع تقدـ الطفؿ بالعمر كىك ما تـ 
مبلحظتو مف خبلؿ اجابات األطفاؿ عمى اسئمة المقياس فكانت احكاميـ مرتبطة بالحكـ عمى 

تبة عميو نتيجة السمكؾ فأطفاؿ ىذه المرحمة ترتبط احكاميـ عمى فعؿ معيف بحجـ النتائج المتر 
كىذا ما جاءت بو نظريتي بياجيو كككلبرج مف مرحمة الخمقي ألطفاؿ ىذه المرحمة. كىك ما أثبتتو 

( اقؿ معرفو كفيـ كصحة 6-3(.حيث أظيرت نتائج إجابات االطفاؿ )(Iwuji ،2014نتائج دراسة
مف خبلؿ إف تطبيؽ األنشطة كفؽ استراتيجية المشركع تـ  (.44-8مف األكبر عمران أطفاؿ عمر )

قياـ األطفاؿ بأداء األنشطة كمجمكعات صغيره كىذا جعميـ يندمجكف في العمؿ ما ساىـ في نمك 
التعاكف كحب المساعدة لمغير كذلؾ ما تـ مبلحظتو مف تصرفات األطفاؿ في عدد مف المكاقؼ 

ك ركح أثناء التطبيؽ. كما أف اشتراؾ األطفاؿ باألنشطة الجماعية التي يقكمكف بيا أدل إلى نم
التفاعؿ االجتماعي كاالستماع إلى آراء بعضيـ كخمؽ فرصان لمتفاكض كحؿ النزاع مما أدل إلى 

 .تقميؿ المشاحنات بينيـ ك ىك األمر الذم يمكف أف يكسب األطفاؿ قيمة التسامح
 

طفؿ  ،القيـ األخبلقيَّةأسمكب الحكار كالمناقشة،  ،استراتيجيَّة المشركعالكممات المفتاحية: 
 .كضةالر 
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 مقدمة البحث:
كمصدر  إف طفؿ اليـك ىك رجؿ الغد صانع المستقبؿ لممجتمع الذم يعيش فيو،

الثركة الحقيقية لتقدـ الكطف كارتقائو، لذا تتفؽ التربية الحديثة مع الفمسفات االجتماعية 
تماـ بطفؿ مرحمة كالسياسية التي تسكد مجتمعات اليـك عمى حقيقة مفادىا أف االى

فرعاية الطفؿ ، الرياض يعد مف أىـ المعايير التي يقاس بيا تقدـ المجتمع كتطكره
 كتنشئتو كتحقيؽ أمنو أمر حيكم تتمدد عمى ضكئو معالـ المستقبؿ. 

ىذا كتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ في حياة اإلنساف إذ ىي األساس التي 
ز عف غيرىا بصفات كخصائص كاستعدادات، ففييا ترتكز عمييا حياة الفرد، كىي تتمي

جذكر لمنابت التفتح اإلنساني حيث تتفتؽ مكاىب اإلنساف كتبرز مؤىبلتو كتنمك مداركو 
كتظير مشاعره، كتتحدد ميكلو كاتجاىاتو كتأخذ شخصيتو بالبناء كالتككيف. )المكيحاف، 

 (. 44، ص 9141
ة في حياة الطفؿ، ففييا يككف كما أف مرحمة الطفكلة تعد مف الفترات الحساس

الطفؿ أكثر شغفا لمعمـ كأكثر استجابة لتعديؿ السمكؾ كأكثر انقيادا لمتنميط القيمي 
كالكجداني كالميارم، إذ تتميز ىذه المرحمة بالمركنة أكثر مف أم مرحمة نمائية أخرل. 

 (.49، ص 9119 )العناني،
مـ كالعمماء في الكقت الراىف كتشكؿ دراسة الطفكلة جزءان كبيران مف اىتماـ الع

كتعتبر كاحدة مف المعالـ التي يستدؿ بيا عمى تبمكر الكعي العممي في المجتمع، إذ تمثؿ 
 (.7، ص 9111دراسة الطفكلة جزءا مف االىتماـ بالحاضر كالمستقبؿ معا.)طمبة، 

"زعيـ المدرسة السمككية أنو بعد دراسة مئات عديدة Watsonكلذا يقكؿ "كاطسف 
األطفاؿ تكصمنا إلى رأينا الذم يؤكد أنو بإمكاننا أف نقكم شخصية الطفؿ أك نحطميا مف 

 (.9ص  ،9111قبؿ أف يتجاكز السنة الخامسة مف عمره")عبدالمطمب، 
( دلت دراسات كثيرة أجريت في مجاالت عمـ 49ص  ،9141كتضيؼ )المكيحاف، 

رد المعرفية كالكجدانية كالسمككية النفس كالتربية عمى أف نسبة كبيرة مف مقكمات شخصية الف
فكؿ ما يغرس فييا مف مكاـر األخبلؽ  تتشكؿ في السنكات الخمس أك الست األكلى مف عمره،

 كمحاسف الصفات، ككؿ ما يبذر مف بذكر الخير أك الشر يؤتي أكمو في مستقبؿ حياة الطفؿ. 
ات كاالتصاالت المعمكم كفي ظؿ عصر العكلمة كمتغيراتيا يتأثر الطفؿ بتكنكلكجيا

كاالنفتاح عمى العالـ مف حكلو ما يؤثر عمى مفاىيمو االجتماعية كالخمقية بدرجة كبيرة، كيستكجب 
مف كافة مؤسسات المجتمع حسف رعايتو كتربيتو إذ البد مف تضافر الجيكد في حسف إعداد الطفؿ 
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          ، 9119 غبيش،كتكجييو كتزكيده بالمفاىيـ المناسبة لمكاجية العصر كتحدياتو. )الضبع ك 
 (. 49ص 

مف ىنا ترل الباحثة أف إعداد الطفؿ لمثؿ ىذه المرحمة يتطمب تككيف اتجاىات 
يتحقؽ ذلؾ إال في جك مف التربية السميمة منذ بكاكير الطفكلة،  كال كسمككيات المجتمع،

ا يصبى كيحتاج إلى مف يتعيد ذلؾ، كال يكجد نجد األسرة خيران مف رياض األطفاؿ لينمك م
 إليو في نمك الطفؿ مف غرس عادات كاتجاىات كقيـ خيره.

كحيث إف لكؿ مجتمع قيمو الخمقية التي اتفؽ أفراده عمى صحتيا كعمى ضركرة 
دكنما حاجة إلى القانكف،  كلو أعراؼ كتقاليد يمتـز األفراد بتطبيقيا تطبيقيا كااللتزاـ بيا

لكنو ما يمبث أف يتعمـ  ك أخبلقي خاص بو،فالطفؿ عند كالدتو ال يمتمؾ أم معيار قيمي أ
 (.7، ص9119ىذه المفاىيـ مف خبلؿ العبلقات االجتماعية.)الحمك، 

كعمى ذلؾ تسعى المجتمعات البشرية كالمؤسسات التربكية كاالجتماعية مف خبلؿ 
عممية التنشئة االجتماعية لبناء المفاىيـ كالقيـ األخبلقية كغرس العادات كالسمككيات 

 (. 939ص ،9117كبة في نفس الطفؿ. )حسك كآؿ مراد، المرغ
فالقيـ األخبلقية في اإلسبلـ تحتؿ مكانة كمنزلة كبيرة، لـ تعرفيا الشرائع األخرل 
كلقد حدد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الغاية مف بعثو بقكلو " إنما بعثت ألتمـ مكاـر 

نة في التربية اإلسبلمية كىي غاية األخبلؽ "كىذا يؤكد أف القيـ األخبلقية تحتؿ أرفع مكا
كالرسالة النبكية ىدفيا األساسي تدعيـ القيـ  تيدؼ إلى تككيف الشخصية السكية،

 (. 39ص9143األخبلقية في النفكس كىي غاية اإلسبلـ كىدفو. )المصرم كمحمد، 
 كما أف تنمية الطفؿ أخبلقيان كاجتماعيان كدينيان تسيـ في تعزيز اعتبار الطفؿ لذاتو

فالميمة األساسية في مجاؿ تربية الطفؿ  كتنمية قدرتو عمى التعبير عف مشاعره كأمانيو،
إذ ال يقتصر االىتماـ بتنمية الجكانب الجسمية كالعقمية،  ىي تنميتو مف جميع النكاحي،

 (.9ص  ،9119بؿ يمتد ليشمؿ جميع الجكانب االجتماعية كالدينية كاألخبلقية. )العناني، 
ىناؾ ضركرة ممحة لتنمية القيـ األخبلقية لدل الطفؿ مف خبلؿ لذلؾ نجد أف 

األنشطة التربكية المختمفة، فمف خبلليا يكتسب الطفؿ العديد مف الخبرات كالتي تعمؿ 
عمى تعميؽ القيـ، كما يمكف استخداـ استراتيجيات كأساليب تعميمية مختمفة لتنمية ىذه 

 (.77ص  ،9119القيـ )سميماف، 
( عمى فاعمية استخداـ القصة 9118ئج دراسة )فرماكم كطو، حيث أكدت نتا

كأسمكب تدريس في تنمية الجانب األخبلقي لدل األطفاؿ، كاثر انتقاء القصص ذات القيـ 
( حيث حقؽ برنامج القصص الحركية 9117األخبلقية، كدراسة )آؿ مراد كآؿ حسك، 
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اسيف القبمي كالبعدم ألطفاؿ تطكران في تنمية الجانب األخبلقي عند المقارنة بيف القي
المجمكعة التجريبية، كما تفكقت نتائج أطفاؿ المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة 

 الضابطة. 
مف ىنا كاف البد مف السعي كالبحث إلى تطبيؽ استراتيجيات التعميـ المبلئمة 

دراتيـ ألطفاؿ الركضة التي تجعؿ مف عممية التعمـ عممية ماتعة كشائقة تتناسب مع ق
فطفؿ الرياض إنما يتعمـ بما يمارسو ، كتككف كثيقة الصمة بحياتيـ كاحتياجاتيـ كميكليـ

مف أنشطة تستثير حماسو كرغبتو، كمف خبلليا يكتسب االتجاىات كالسمكؾ كالقيـ التي 
حيث تشير دراسات "بياجيو" إلى أفضمية كفعالية طرائؽ التدريس غير ، نكد لو أف يتعمميا

كالتي ترجع فعاليتيا إلى ككنيا تحقؽ تناسبان بيف المادة التعميمية كبيف  التقميدية،
 (.494، ص9144اىتمامات الطفؿ.)العزاكم كحسف، 

كتسعى البحكث كالدراسات الحديثة إلى إيجاد أفضؿ االستراتيجيات كالكسائؿ التي 
داداتو كتحقؽ أفضؿ استثمار الستع يتعمـ بيا الطفؿ كتتناسب مع اىتماماتو كميكلو،

مكاناتو المعرفية.   كا 
" فيي تجعؿ المتعـم محكر project Strategyكىذا ما تحققو استراتيجية المشركع" 

، ص 9113التربية الحديثة كخاصة رياض األطفاؿ. )الفتبلكم،  العممية التعميمة كىك ما تدعك لو
417.) 

نشاط فيي مف االستراتيجيات المبنية عمى النشاط حيث تركز عمى استغبلؿ 
المتعمـ كتفاعمو مع عناصر البيئة كتجعمو فعاالن إيجابيا في بيئتو مف خبلؿ عمؿ 

  (.911، ص 9119)عفانة كالجيش مشركعات تعميمية خارج المدرسة أك داخميا.
لذلؾ يقـك المشركع عمى إشراؾ األطفاؿ في عممية اختيار مكضكعات الدراسة  

 دة مف العالـ المألكؼ بالنسبة لؤلطفاؿ،كعادة ما تككف مستم التي تحظى باىتماميـ،
فالتعمـ يككف أكثر فعالية إذا كاف ينمك مف مكضع ما يثير اىتماـ المتعمـ بدالن مما يثير 

الذم يتـ فيو تشجيع األطفاؿ عمى  اىتماـ المعمـ"، كىك يشمؿ أيضان أسمكب التعميـ كالتعمـ
كيعمؿ  ضكعات دراساتيـ،المشاركة لمقياـ بمشركعات تتضمف أكجو نشاط ترتبط بمك 

 p19 . ،( Beneke، 2010المعممكف بمثابة مرشديف كميسريف )
كتعد إستراتيجية المشركع مف األساليب التربكية التي تنتمي لمتربية التفاعمية 
كالتي يؤدييا الطفؿ بحماس بشكؿ فردم أك جماعي لتحقيؽ أىداؼ تربكية محددة كمف 

، ص 9144)العزاكم كعمي،  كالميارات كاالتجاىات. خبلليا يكتسب العديد مف المعمكمات
493.) 
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كما يعتبر أسمكب المشركع مف أفضؿ األساليب التي يمكف استخداميا مع 
األطفاؿ، حيث يشمؿ كؿ مناحي حياة الطفؿ فبل يقتصر عمى جانب كاحد مف جكانب 

 (.451 ، ص9118)الصيفي،  الشخصية، لكنو يعده لمحياة كما يكجيو لمقيـ األخبلقية.
( إكساب ميارات 9141كعمى ذلؾ جاءت دراسة )فاتف عبد المطيؼ كآخركف، 

السبلـ لطفؿ الركضة، حيث تـ إعداد برنامج متكامؿ اعتمد عمى إكساب بعض ميارات 
كالحكار كالتفاكض، الديمقراطية...( كاستخدـ أسمكب  النظاـ، السبلـ )الثقة بالنفس،

حيث دلت نتائج الدراسة عمى فاعمية استخداـ ىذا  المشركع في ىذه الدراسة مع األطفاؿ
  األسمكب مع أطفاؿ الركضة.

إف اليدؼ مف استراتيجية المشركع ىك إعداد الفرد لمحياة عف طريؽ الحياة 
نفسيا فمف خبلؿ تنفيذ المشركع كبذؿ النشاط يكتسب الطفؿ الكثير مف الحقائؽ 

كىك كسيمة  ية التعامؿ مع المشكبلت،كالمعمكمات كاالتجاىات المرغكبة، كما يتعمـ كيف
ك السبيؿ إلى تحقيؽ أىداؼ التعمـ الذاتي  لربط الدراسة بحياة األطفاؿ كالبيئة كالمجتمع،

يربط بيف العمؿ كالتعمـ كبيف النظرية كالتطبيؽ. )العزاكم كعمي،  كالتعمـ المستمر حيث
 (. 493، ص 9144

 مشكمة البحث كتساؤالتو:  4-4
حياتو المعرفية بحاجة ألف يتعمـ قيما أخبلقية أساسية لحياتو إف الطفؿ في بداية 

الفردية كاالجتماعية، حيث إف الشعكر األخبلقي ال يكلد مع الطفؿ بؿ يتشكؿ نتيجة 
لذا فإف الجانب األخبلقي يخضع لعممية النمك  اكتسابو لممعايير األخبلقية كتكيفو معيا،

خرل حتى يستطيع الطفؿ فيـ المعايير ك كيتغير مع النضج شأنو شأف جكانب النمك األ
 (.468ص  ،9111)عبد الفتاح كبدكم،  األخبلقية. المحكات

فالطفؿ أثناء نمكه يقـك بتعديؿ بنيتو المعرفية األخبلقية القائمة بإحبلؿ بنى جديدة، 
كىذا يؤكد أىمية التعمـ في مرحمة  نتيجة لما يتعرض لو مف خبرات تعميمية كمكاقؼ في بيئتو،

فقد كشفت بعض النظريات الحديثة كاألبحاث الفسيكلكجية أف التعمـ المبكر  طفكلة المبكرة،ال
في الطفكلة يؤدم إلى تنشيط فعالية عمؿ الدماغ كتتشكؿ في سياقو أنماطا لمنشاط العصبي 
 الكيربي تؤثر في نشاط التعمـ لدل الطفؿ كاستجابتو لخبرات التعمـ في المستقبؿ. )الجعفر،

 (.54، ص 9118
كما تكصمت الدراسات الحديثة إلى أف التعميـ في الطفكلة المبكرة يؤثر عمى نمك 

حيث أصدر مركز دراسات كأبحاث تطكير الطفكلة في جامعة ىارفارد  الدماغ لدل الطفؿ،
قائمة تكضيحية احتكت عمى نقاط تكضح مدل ارتباط نمك الدماغ بالبيئة كنكعية 
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ر عمى ضعؼ أك قكة البنية الداخمية لتركيبة الدماغ عند المثيرات، فالبيئة المحيطة تؤث
فتركيبة دماغ الطفؿ تجعؿ ىذه المرحمة مف حياتو إما أف تككف فرصة لنمك الدماغ  الطفؿ،

 ( 59ص ،9141كتطكره، أك عامؿ خطر كضعؼ عمى نمك كتطكر الدماغ. ) آؿ سعكد، 
مف مف دماغ المتعمـ، كبناء عمى ذلؾ فإف إستراتيجية المشركع تنشط الجانب األي

أم عمى نشاط المتعمـ  حيث تعتمد تمؾ اإلستراتيجية عمى النشاط كالحركة كالفاعمية،
كىذا ما يتصؼ بو الجانب األيمف المسيطر، إذ يككف  كتفاعمو مع عناصر البيئة المحيطة،

 (.919ص ،9141المتعمـ مياال لمحركة كالنشاط. ) عفانة كالجيش، 
ف أىمية التعمـ في ىذه المرحمة كضركرة إكساب القيـ كانطبلقان مما سبؽ م 

كفي ضكء أىمية استخداـ مداخؿ  األخبلقية لمطفؿ التي لـ تحظ باالىتماـ كالعناية الكافية،
فالكاقع الحالي يؤكد عمى كجكد القصكر في  لتنمية ىذه القيـ، كاستراتيجيات حديثة

تكسب الطفؿ تمؾ القيـ.) عفانة التخطيط كاإلعداد التربكم لمبرامج كاألنشطة التي 
 (.919ص ،9141كالجيش، 

كما يؤكد قمة استخداـ المعممات لبلستراتيجيات الحديثة لتدعيـ القيـ األخبلقية 
 .(.54، ص 9118 )الجعفر،لدل طفؿ الركضة عمى قدر اطبلع الباحثة 

كمع ندرة الدراسات العممية التي تبحث في استراتيجية المشركع كتكصي 
باإلضافة إلى أنو لـ تتناكؿ أم دراسة في حدكد عمـ الباحثة  ميا ألطفاؿ الركضة،باستخدا

 استخداـ استراتيجية المشركع لتنمية القيـ األخبلقية لدل أطفاؿ الركضة. 
 مف ىنا ظيرت الحاجة إلى:

إعداد األنشطة التربكية باعتبارىا أحد األساليب التي تساعد عمى تنمية القيـ 
كاستخداـ إحدل االستراتيجيات التعميمية، كاستراتيجية  فؿ الركضة،األخبلقية لدل ط

 المشركع التي يمكف أف تساىـ في تعزيزىا كتدعيميا. 
  :في السؤاؿ الرئيس اآلتي كعمى ذلؾ تحددت مشكمة الدراسة

القيـ األخبلقية  ما مدل فاعمية استخداـ استراتيجية المشركع في تنمية بعض
 ؟لدل طفؿ الركضة

 : ع منو ما يميكيتفر 
 ما المقصكد باستراتيجية المشركع ؟ 
 ما المقصكد بالقيـ األخبلقية؟ 
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  ما مدل فاعمية تطبيؽ أنشطة لتنمية بعض القيـ األخبلقية لدل طفؿ الركضة؟ 
  ما مدل فاعمية تطبيؽ أنشطة باستخداـ استراتيجية المشركع في تنمية بعض

 القيـ األخبلقية لدل طفؿ الركضة ؟
 ات التي تعكؽ استخداـ المشركع في تنمية بعض القيـ األخبلقية؟ما المعكق 

 أىداؼ البحث: 4-9
  .التعرؼ عمى مفيكـ استراتيجية المشركع 
  .التعرؼ عمى مفيكـ القيـ األخبلقية 
 .التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية المشركع لطفؿ الركضة 
 فؿ الركضة. الكشؼ عف فاعمية بعض األنشطة لتنمية القيـ األخبلقية لط 
  الكشؼ عف فاعمية بعض األنشطة باستخداـ طريقة المشركع لتنمية القيـ

 األخبلقية لطفؿ الركضة. 
 : فركض البحث 4-9

 ( بيف متكسط 15، 1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع ك 

 ت أطفاؿ المجمكعة الضابطة في مقياس الجانب الخمقي.متكسط درجا
 ( بيف متكسطي 15، 1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع في 
 التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي . 

 ( بيف متكسط 15، 1صائية عند مستكل داللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إح
درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع كأطفاؿ 

 المجمكعة الضابطة عمى بطاقة مبلحظة القيـ األخبلقية. 
 ( بيف متكسط درجات 15، 1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 
 ريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى بطاقة مبلحظة القيـ أطفاؿ المجمكعة التج

 األخبلقية.
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 : أىمية البحث 4-3
 األىمية النظرية:  

  محاكلة عممية تفيد الباحثيف في مجاؿ تربية الطفؿ عف أىمية دعـ كتعزيز القيـ
 األخبلقية لدل طفؿ الركضة. 

 يات الحديثة تسيـ في ضركرة تكفير بيئة تربكية تعميمية بإتباع االستراتيج
  كاستراتيجية المشركع لتدعيـ القيـ األخبلقية في رياض األطفاؿ.

  تسيـ في تكعية التربكييف كالميمتيف بالطفؿ إلى ضركرة االىتماـ كالعناية
 بإكساب الطفؿ المفاىيـ كالقيـ األخبلقية. 

 :األىمية التطبيقية 
  ج كأنشطة تدعـ القيـ تفيد نتائج البحث في تكجيو التربكييف إلى التخطيط لبرام

 األخبلقية لدل طفؿ الركضة.
  تفيد نتائج البحث في تكجيو معممات رياض األطفاؿ إلى إعداد أنشطة في ضكء

 استراتيجية المشركع لدل طفؿ الركضة. 
   تساىـ في إلقاء الضكء عمى فاعمية استخداـ استراتيجية المشركع كدكرىا في

 ؿ الركضة. دعـ كتنمية القيـ األخبلقية لدل أطفا
 لمتدريس في مرحمة  فتح أبكاب لمبحث في فاعمية تطبيؽ استراتيجية المشركع

 رياض األطفاؿ.
 حدكد البحث: 4-1

 الحد المكاني: منطقة القصيـ _مدينة بريدة  
  ق4135/4136الحد الزماني: الفصؿ الثاني عاـ  
 أطفاؿ الركضة التاسعة كالعشركف بمدينة بريدة :الحد البشرم 
  اقتصرت ىذه الدراسة عمى:: المكضكعيةالحدكد 

  فاعمية استراتيجية المشركع في تنمية بعض القيـ األخبلقية لدل طفؿ
 الركضة ممثمة )بالرحمة، التعاكف، التسامح....إلخ القيـ التي تـ تطبيقيا(.
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  أنشطة منكعة لتنمية بعض القيـ األخبلقية التي حددتيا اقتصرت عمييا
 ف، التسامح. ...إلخ القيـ التي تـ تطبيقيا(.التعاك )الرحمة، الدراسة
 مصطمحات البحث:

 مفيـك األخبلؽ : 
( إلى أف األخبلؽ جمع خمؽ لكنيا تستعمؿ لمداللة عمى 17، ص 9119تشير )خضر، 

 عـم معيف.
إنيا العمؿ كالسمكؾ الذم يصدر : ( األخبلؽ44ص  9118كيعرؼ )رشكاف، 

رادة كيسعى نحك غايات فكؽ عف الفرد كفؽ قاعدة أك مقياس كعف عمد كا ختيار كا 
 فردية(.

كيقكؿ: "ىادفيميد": ىناؾ معنياف عريضاف لمصطمح األخبلؽ أحدىما بمعنى االمتثاؿ 
 ،9141 لمعايير المجتمع كعاداتو كاآلخر بمعنى إتباع الغايات كاألىداؼ الصحيحة. )ضكيحي،

 (.94ص 
 :مفيـك القيـ األخبلقية 

السمككيات كاآلداب التي يتعامؿ بيا الطفؿ مع  مجمكعة : ىيالتعريؼ اإلجرائي
اآلخريف، كتحكـ تصرفاتو كالتي مف خبلليا يتـ الحكـ عمى القيـ األخبلقية عند الطفؿ 

 كالتسامح كالتعاكف كالرحمة.
 المشركع project approach : 

يعرؼ المشركع ىك أم عمؿ ميداني يقـك بو الفرد، كيتسـ بككنو عمميان كتحت إشراؼ 
 ،9141المادة العممية كيتـ في البيئة االجتماعية. )الحريرم،  كيخدـمـ عمى أف يككف ىادفان المع
 (.91ص 
 طريقة المشركع:  

طريقة تعميميػة تقػـك عمػى اسػتغبلؿ نشػاط الطفػؿ، فيػي تجعػؿ التعريؼ اإلجرائي: 
اسػػاس الػػتعمـ مشػػركع يتضػػمف أنشػػطة يقػػكـ الطفػػؿ باختيارىػػا كفقػػا الىتماماتػػو 

كتنميػػػة اتجاىػػػات  الكتسػػػابيقػػػـك بأدائيػػػا بشػػػكؿ فػػػردم أك جمػػػاعي، كرغباتػػػو، ك 
معينػػة، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ تربكيػػة محػػددة كتتحػػدد فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى إكسػػاب 

 كتنمية بعض القيـ األخبلقية لدل الطفؿ. 



 لدل طفؿ الركضة  فاعميَّة استراتيجيَّة المشركع في تنمية بعض القيـ األخبلقيَّة
   تياني عبد العزيز السعكمأ/ 

 

 -98- 

 :اإلطار النظرم
يتناكؿ اإلطار النظرم ليذا البحث مفيـك األخبلؽ كأىميتيا كالنمك األخبلقي، كما 

كؿ نمك التفكير األخبلقي كأبرز النظريات المفسرة لو، ثـ يتناكؿ القيـ األخبلقية يتنا
كأخيران يتناكؿ استراتيجية المشركع التي قاـ  مفيكميا كأىميتيا كالعكامؿ المؤثرة عمييا،

 البحث بدراسة فاعميتيا مف حيث تعريفيا كنشأتيا كمبادئيا كما يشمؿ أنكاعيا،
 .بخصائصياا كيختـ تصنيفاتيا، خطكات تنفيذى

 : : األخبلؽأكالن 
  :مفيـك األخبلؽ 9-4

كيبيف ما ينبغي أف تككف عميو معاممة ، إف األخبلؽ عمـ يكضح الخير كالشر
الناس بعضيـ بعضان، كيشرح الغاية التي ينبغي أف يقصدىا الناس في أعماليـ كىي 

 صفات اكتسبت ثـ أصبحت عادة في السمكؾ. 
، ـك نابع عف المجتمع ىك مفيـك دينامي في طبيعتوإف مفيـك األخبلؽ كمفي

كينمك كيتطكر أك ُيعّدؿ. ، كمف مجتمٍع إلى آخر، بمعنى أنو يتغير مف جيٍؿ إلى جيؿ
  (.94، ص9141)ضكيحي، 

، كتمثؿ األخبلؽ مجمكعة قكاعد السمكؾ التي اعتاد عمييا األفراد في ثقافٍة ما
إالَّ أف يتبع ، الفرد حتى يصبح سمككو خمقيان  كالمطمكب مف كؿ فرد االلتزاـ بيا كما عمى

 كيتمثؿ السمكؾ الجماعي كيرعى التقاليد االجتماعيَّة.، العادات السائدة في مجتمعو
 (.67ص ، 9119، )العناني

  :أىميَّة األخبلؽ 9-9
لقد أعمى اهلل سبحانو كتعالى مف شأف األخبلؽ في شريعتو فحث عمييا كرغب 

المراتب العالية جاءت الشريعة ببنائيا في النفكس كغرسيا في  كلما لؤلخبلؽ مف، فييا
، فيي لـ تأمر بيا مجردة بؿ ربطتيا بالعقيدة كالعبادة، القمكب بطريقة لـ يسبؽ ليا

ا  كرسمت المنيج القكيـ في كيفية تحقيقيا في كاقع الحياة، ككضحت الطريقة في البعد عمَّ
 (. 99ص، 9141 )الشبيمي، يككف سببان في تدنييا.

كاألخبلؽ ذات أىمية كبيرة لمفرد كلممجتمع، فيي تساعد عمى تكازف الشخصية 
لذلؾ جاءت رساالت األنبياء لتكمؿ  كما تعمؿ عمى نمك المجتمع كازدىاره، كنمك الفرد

حياء ليؤالء  مكاـر األخبلؽ لدل البشر، فإحياء مكاـر األخبلؽ لدل قكـ يعني بعث كا 



ـ 9149لسنة  أكتكبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -99- 

، 9144، )الضبع كغبيش ذه الميمة اسـ الرسالة.كحرم أف يطمؽ عمى ى، القـك
 (.97ص

كاألخبلؽ تبيف لنا كيؼ يتصرؼ اإلنساف في الحاالت كالمكاقؼ التي تفرض عمينا 
كيتضمف ذلؾ فكرة الطاعة ، دكف أف نخالؼ في ذلؾ ضميرنا أك العرؼ السائد في المجتمع

كالكاجب ىك العمؿ  أك الخضكع لمنظاـ، كعمى ذلؾ فمجاؿ األخبلؽ ىك مجاؿ )الكاجب(
  (.49،44ص، 9118)رشكاف،  الذم يفرض عمينا.

  :كتصنؼ األخبلؽ إلى صنفيف
 كىي عبارة عف اآلراء كاالتجاىات التي ينادم بيا العمماء  :صنؼ نظرم

 كالفبلسفة. 

 كاألخبلؽ في اإلسبلـ منيا ، كىك ما يمارسو الناس في حياتيـ العممية :كعممي
كمنيا ما ىك مكتسب يكتسبو اإلنساف مف ، ميوما ىك فطرم جبؿ اإلنساف ع

   (.66ص، 9119، )العناني البيئة التي يعيش فييا.
كتناؿ األخبلؽ كالتربية األخبلقية اىتمامان كبيران عمى مر العصكر، فاالىتماـ بالقيـ 

كمف ثـ  كالقكاعد األساسية كالتصدم لمشكبلت القيـ لـ يكف قاصران عمى مجتمع دكف آخر،
ىتماـ مكجيان لبناء األفراد بناء خيران عمى أساس مف القكاعد األخبلقية كجعؿ التربية نجد اال

كسيمة ليذا البناء الخير، بؿ كجعؿ اليدؼ األساسي لمتربية ىك التطكر األخبلقي كخمؽ 
  (.418ص ، 9149، اإلنساف السكم. )المصرم كمحمد

 : Moral Developmentالنمك األخبلقي  9-3
ك الطفؿ العاـ الذم يشمؿ الجكانب الجسمية كالعقمية كالنفسية أك ىك جزء مف نم

االنفعالية كاالجتماعية كالركحية، كيقصد بو سمسمة مستمرة مف التغير في الكائف الحي 
 تمتد عبر فترة زمنية معينة منذ بداية تككينو حتى الكصكؿ إلى النضج. 

الخاص، كيتأثر النمك بكؿ  كىك عممية مستمرة تسير سيران تدريجيان مف العاـ إلى
 (.47ص، 4995، مف العكامؿ الكراثية كالبيئية. )عيسكم

( أف النمك األخبلقي ىك 9143كيرل )فراف كآخركف نقبلن عف الزبكف كأحمد، 
نمك مقدرة الشخص عمى التمييز بيف ما ىك صحيح كما ىك خاطئ مف خبلؿ تطكير 

  د كيفية التصرؼ بشكٍؿ أخبلقي.منظكمة مف القيـ األخبلقية تسيـ في تعميـ الفر 
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كالنمك األخبلقي ىك مظير مف مظاىر التطبيع االجتماعي يتعمـ مف خبللو الطفؿ 
الكيفية التي يساير بيا تكقعات المجتمع كالثقافة المحيطة بو مف خبلؿ تمثمو لمعايير 

 (. 9ص ، 9119، )الحمك الحكـ الخمقي باعتبارىا نمكذجان لنظامو القيمي الشخصي.
( أف الطفؿ مع تقدـ العمر تتحكؿ القكل 39، ص 4995كما يرل )عيسكم، 

، كاألميات، الرادعة لديو مف ككنيا قكل خارجية تقـك عمى الثكاب كالعقاب مف اآلباء
كيتككف ىذا الضمير ، كالمدرسيف ؛ لتصبح قكل داخمية في ضميره نحك السمكؾ المرغكب

 ابيا.الداخمي نتيجةن الكتساب قيـ اآلباء كاكتس
( مف دراساتو أف النمك الخمقي يرتبط بالنمك العقمي Piageكقد استنتج بياجيو )

لدل األطفاؿ، فالطفؿ ال يتمكف مف القياـ بالتعميـ قبؿ أف ينتقؿ مف مرحمة التفكير الحسي 
إلى مرحمة التفكير المجرد، حيث إف المفيـك الخمقي يرتبط في البداية بمكقؼ معيف كال 

ف كانت تشترؾ مع المكقؼ األكؿ في بعض عناصره،يطبقو الطفؿ ف  ي المكاقؼ األخرل، كا 
كما يرل )بياجيو( ك)ككلبرج( أف األخبلقيات ال تنمك كميا مرة كاحدة بؿ تخضع لسمسمة مف 
المراحؿ، كتمثؿ ىذه المراحؿ تتابعان نمائيان منتظمان، فبل يتـ إغفاؿ أية مرحمة كقد يسير 

 (. 4496ص ،9143)الزبكف كأحمد،  بسرعات مختمفة.األطفاؿ خبلؿ ىذه المراحؿ 
كبناء عمى ذلؾ فمف الميـ معرفة مراحؿ نمك التفكير األخبلقي التي يمر بيا 

حتى يمكف لآلباء كالمربيف مف فيـ قكانيف ىذا النمك كمتطمباتو األمر الذم ، الطفؿ
خبلقية كفؽ المرحمة يساعدىـ في اختيار األساليب المناسبة لتنمية أبنائيـ مف الناحية األ

التي يعيشكنيا، كيمكنيـ مف إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ أف يعيشكا طفكلتيـ فبل يطمبكا منيـ 
ما ال يقدركف عمى فعمو، كال يتكقعكف منيـ سمككيات ليست مف طبيعة المرحمة التي 

 (.68ص ، 9119، )العناني يمركف بيا.
  :نمك التفكير األخبلقي 9-1

 Moral thinkingالمعرفي مصطمح نمك التفكير األخبلقي يستخدـ عمماء النفس 
؛ لئلشارة إلى التغير في عمميات  Moral Judgmentكالمرادؼ لمصطمح الحكـ األخبلقي 

التفكير، أك الحكـ العقمي عمى ما ىك مقبكؿ أك غير مقبكؿ مف الناحية األخبلقيَّة خبلؿ 
قيَّة غير الناضجة المرتبطة بالنتائج حيث يتـ االنتقاؿ مف األخبل، مراحؿ النمك المختمفة

المادية لمفعؿ، كنتيجة لتمركز الفرد حكؿ ذاتو إلى األخبلقيَّة الناضجة المرتبطة بتفيـ 
 (.617ص ،9111، )الغامدم كتقدير المعايير االجتماعيَّة كأساس العدؿ.
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كحينما يتناكؿ عمماء النفس مصطمح )نمك التفكير األخبلقي( فإنيـ عادة  
ف المعايير الداخمية التي تحكـ السمكؾ، كىي عبارة عف جممة مف التغييرات النكعية يعنك

  (.54، ص 9118، )الجعفر التي تطرأ عمى األحكاـ األخبلقية لمفرد أثناء نمكه.
حيث اىتـ) بياجيو(، ك)ككلبرج ( بالجانب الحكمي في النمك األخبلقي، فالحكـ  
ر الذم يتكصؿ إليو الفرد عندما يكاجو مشكمة يعني القرا Moral Judgmentاألخبلقي 

طبيعة القرارات األخبلقية كما Moral thinking تتعمؽ بالصكاب كالخطأ، التفكير األخبلقي
 (.57، ص9118يرتبط بيا مف تبريرات عقمية لما ىك مقبكؿ أك مرفكض )العمرم، 

َـّ ، (Piage ،1965ىذا االتجاه في دراسة نمك التفكير األخبلقي بدأه بياجيو ) ُث
بؿ كتكسع عمييا ، ( فتبع خطكاتو كأفكاره األساسيةKohlberg ،1968تبله ككلبرج )

كتعامؿ مع مدل أكبر مف السف، كعمى ذلؾ أصبحت دراسة نمك التفكير األخبلقي مجاالن 
كخاصة عمى يدم كؿ مف )بياجيو ، لمبحث المكثؼ بيف أصحاب النظريات النمائية المعرفية

Piaget كلبرج(، ك)ك Kohlberg  المذاف يمثبلف اتجاىان متميزان في نظريات النمك كالتي)
 (.467، ص9111، تعرؼ بالنظرية النمائية المعرفية. )عبدالفتاح كبدكم

كالكاقع أف اىتماـ الباحثيف كالمنظريف بنمك التفكير األخبلقي ما ىك إالَّ محاكلة 
كالتي يمكف عمى أساسيا فيـ ، مياكالمثؿ الع، كاألىداؼ، لكضع القكانيف، كالنظريات
 كتكجيو الطبيعة اإلنسانية. 

كبالرغـ مف أىمية نمك التفكير األخبلقي لـ يكف ىناؾ درجة كافية مف الكضكح 
حكؿ الطريقة التي يتطكر فييا السمكؾ األخبلقي كاألحكاـ الخمقية المرتبطة بيا إالَّ عندما 

كبياجيو ، كأعبلـ المدرسة التحميميَّة، فركيد :ؿكالعمماء النفسييف مث، جاء عدد مف الباحثيف
 ك ككلبرج، الذم جاءت تفسيراتو التفكر لمنمك الخمقي مكازية لتفسيراتو في النمك المعرفي

 الذم حاكؿ بناء نظاـ لمراحؿ النمك الخمقي. 
كالقدكة ، كالتعمـ بالنمذجة، كال نغفؿ االتجاه السمككي في نظرية التعمـ الشرطي

كالتي فسرت تطكر السمكؾ األخبلقي كاكتسابو ضمف معطيات المثير كاالستجابة )باندكرا( 
  كتقميد النمكذج.

  :مفيـك القيـ األخبلقيَّة 9-5
إالَّ أنو مع اختبلؼ المفاىيـ كالتعريفات ، تعّددت كتنّكعت مفاىيـ القيـ األخبلقية

كىذه العناصر المشتركة ، لمقيـ إالَّ أف ىناؾ عناصر مشتركة تكضح جكىر القيـ األخبلقية
كقد قاـ بعض ، ال يمكف االختبلؼ فييا، فيي ثابتة بالرغـ مف اختبلؼ األمكنة كاألزمنة
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 كمنيـ مف عرفيا كاتجاىات.، الباحثيف بتعريؼ القيـ كمعايير، كمنيـ مف عرفيا كمبادئ
  (.15،ص 9141)آؿ سعكد، 

تمسؾ بيا تمسكان بكؿ ما كتعرؼ القيـ التربكية بأنيا تمؾ المعايير التي يعنى ال
 كنبذ ما ىك شر كعدـ اإلتياف بو. ، ىك خير عمى المستكل الفردم كالجمعي كالعمؿ بو

كيمكف تعريؼ القيـ األخبلقية بأنيا مجمكعة مف المبادئ التي يؤمف بيا الفرد، 
 كتعد معيار الحكـ عمى سمككو الخمقي مف أقكاؿ كأفعاؿ في المكاقؼ الحياتية المختمفة.

 (. 444-441ـ، ص 9149، مصرم كمحمد)ال
 : أىميَّة القيـ األخبلقيَّة 9-6

كلقد حدد ، تحتؿ القيـ في اإلسبلـ مكانة كمنزلة كبيرة لـ تعرفيا الشرائع األخرل
، )إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ( :الغاية مف بعثو بقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ -الرسكؿ

لى تككيف الشخصية السكية لممسمـ فالتربية كىذا يؤكد أف القيـ ىي غاية تيدؼ إ
، 9119، )العناني األخبلقيَّة كما ينبثؽ عنيا مف قيـ أخبلقيَّة ىي غاية اإلسبلـ كىدفو.

 ( 39ص
كلمقيـ الخمقية أىمية كبرل لما ليا مف قكة تأثير في سمكؾ اإلنساف كما يصدر 

قر في نفسو مف معاف بؿ يمكف القكؿ بأف السمكؾ اإلنساني مكافؽ لما ىك مست، عنو
  كصفات.

حيث تيدؼ القيـ إلى ، كما أف ليا أىمية كبرل في إنجاز األعماؿ كزيادة اإلنتاج
 (.41، ص 9117)الصائغ،  كتحمؿ المسؤكلية.، كالصدؽ، كالنظافة، كاألمانة، النظاـ

كالقيـ األخبلقية قكة الدفع نحك تحقيؽ األىداؼ، فالقيـ المرغكب فييا متى ما 
ي نفس الفرد أك المتعمـ فإنو يسعى دائمان إلى العمؿ عمى تحقيقيا، كتصبح ىذه تأصمت ف

القيـ ىي المعيار الذم يقاس بو أعمالو، كتكفر عميو الكقت، كالجيد، كتجنبو االضطراب 
كتعتبر تنمية القيـ الخمقية مف أىـ  كالتناقض، كما تحقؽ لسمككو االتساؽ كاالنتظاـ،

أف يجمع االحتراـ بيف أفراد الفريؽ، كما يجب أف تتسـ  أسباب نجاح أم نشاط؛ فيجب
كالكفاءة، كطاعة القائد في تنفيذ ما يطمب منيـ. )الشبيمي،  أخبلقيـ بالسمك، كالتعاكف

  (.97، ص9141
، كلما لمرحمة الطفكلة المبكرة مف أىمية فإف ما يتـ غرسو مف القيـ األخبلقية

الن عف تصرفات الطفؿ كسمككو في المستقبؿ، كال كالخبرات المتعددة يككف مسؤك ، كالمبادئ
يعني ىذا أف عممية اكتساب القيـ تقتصر عمى مرحمة الطفكلة فقط، كلكف ىذه المرحمة 



ـ 9149لسنة  أكتكبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -103- 

حيث تظؿ ىذه القيـ راسخة كثابتة لدل ، العمرية ُتعد أىـ مراحؿ اكتساب القيـ الدينية
  (.61،ص 9141 )آؿ سعكد، الفرد.

كر ميـ في تربية كتعكيد أبنائيـ التمسؾ بالقيـ كعمى ذلؾ فإف عمى اآلباء د
األخبلقية منذ صغرىـ، كىذا يبرز الدكر العظيـ الذم تمعبو األسرة في تمسؾ أبنائيا بالقيـ 

مف خبلؿ ذلؾ نجد أف األسرة ىي النكاة األكلى التي يتكيؼ خبلليا الطفؿ مع ، األخبلقية
كيكتسب الخصائص المميزة ، انيف الحياةالجك العائمي كسمكؾ الكالديف، حيث يتعكد عمى قك 

يقاع الحياة اليكمية كقيميا. ، كالعادات، كالتقاليد، المغة :لثقافة االنتماء، مثؿ كالسمكؾ، كا 
  (.47ص، 4999، )بيككنكيتي
إلى جانب األسرة ُتشارؾ رياض األطفاؿ في األىمية بكصفيا مؤسسة اجتماعية  

عداده لمحياةتربكية فيي تقـك بدكر ىادؼ كبناء في ت فيعد ، نشئة الطفؿ خمقيان كاجتماعيان كا 
كقيـ أسرتو التي تعبر ، كاتجاىات، كتقاليد، انتقالو إلى ىذه الرياض يككف حامبلن معو عادات

فتعمؿ ىذه المؤسسة عمى دعـ كتقكية الكثير مف ىذه العادات ، عف تنشئتو االجتماعيَّة
ـ بتصحيح بعض اتجاىات السمكؾ غير السكم كما إنيا تقك ، كاالتجاىات السمككية السميمة

  لمطفؿ.
كذلؾ لجماعات الرفاؽ الذيف يعدكف في بعض األحياف منشئيف اجتماعييف دكر في 
تنشئة الطفؿ حيث يتعمـ الطفؿ مف رفاقو في أثناء المعب الكثير مف األخبلقيات اإليجابية 

يحددىا العمر الزمني، ذات كيمكف ليذه الجماعات بما تمثمو مف ثقافات فرعية ، كالسمبية
أف تؤدم دكران تربكيان ميمان في تدعيـ القيـ الخمقية التي ، أىداؼ كاىتمامات كحاجات محددة

كثرية، ، يسعى إلييا المجتمع، كتأتي أىمية كسائؿ األعبلـ في ما تقدمو مف خبرات منكعة
، 919ص ،9144، )آؿ مراد كحسك كجذابة لؤلطفاؿ فيي تشارؾ باقي المؤسسات التربكية.

913 .) 
، )الضبع كغبيش  :كيمكف تمخيص أىميَّة القيـ الخمقية لؤلطفاؿ فيما يمي

 (.99ص ، 9144
ػ تمتع األطفاؿ بالمشاعر النبيمة كالتعبير عنيا بأسمكب مقبكؿ لدل الجماعة التي 4

 ينتمكف إلييا، كتدفعيـ لتحقيؽ السعادة ألنفسيـ كلآلخريف. 
تنبؤ بالسمكؾ الخمقي الفردم كالجماعي لآلخريف في المكاقؼ ػ ُتساعد األطفاؿ عمى ال9

  المختمفة.
 كعدـ التناقض. ، ػ تجعؿ سمكؾ األطفاؿ يتصؼ بالتناسؽ3
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 ػ تكسب األطفاؿ السمككيات الخمقية التي تستمر معيـ في مراحؿ حياتيـ المستقبمية. 1
  :العكامؿ المؤثرة عمى القيـ األخبلقية لدل األطفاؿ 9-7 

  :عّدة عكامؿ تؤثر في نمك القيـ األخبلقية لدل األطفاؿ كىيىناؾ 
ػ الذكاء: ثمة عبلقة بيف النمك المعرفي كاألخبلقي كما ذكر "بياجيو" كغيره عمى الرغـ مف 4

ذلػػؾ فقػػد ذكػػر " كػػكلبرج " أف جميػػع األطفػػاؿ المتقػػدميف أخبلقيػػان أذكيػػاء، كلكػػف لػػيس كػػؿ 
ف المسػتكل المػنخفض مػف الػذكاء يجعػؿ مػف الصػعب األطفاؿ األذكيػاء متقػدميف أخبلقيػان، إ

 عمى الطفؿ أف يستكعب المفاىيـ الخمقية كأف يدرؾ المكاقؼ التي تطبؽ فييا. 
ػ التناقض في السمكؾ الخمقي: يضطرب األطفاؿ عنػدما يجػدكف أف ىنػاؾ تناقضػان بػيف مػا 9

  يطمبو اآلباء كالمعممكف منيـ كبيف سمكؾ الكبار أنفسيـ.
ع الضػغكط االجتماعيَّػة: إف المفػاىيـ الخمقيػة التػي تستحسػنيا الجماعػة التػي ػ الصراع مػ3

فعندما يتعمـ الطفؿ فػي البيػت أف ، ينتمي إلييا الطفؿ قد تعد غير مبلئمة في جماعة أخرل
فإنػو يضػطرب فػي ، ال يتشاجر مع أحد ثـ يرل جماعة األقراف تعػده جبانػان إف لػـ يفعػؿ ذلػؾ

 مسألة االختيار. 
حيػث إنػو بتقػدـ السػف ، : عامؿ السف مف العكامؿ المؤثرة في نمػك القػيـ األخبلقيػةػ السف1

 كيككف أكثر قدرة عمى التمييز ما ىػك صػكاب كمػا ىػك خطػأ.، تزيد خبرة الفرد كنمكه العقمي
 (.  4496ص ،9143)الزبكف كأحمد، 

ثر بػاألدكار ػ الجنس: أشار العديد مف البحكث أف النضج األخبلقي في اإلناث كالذككر يتػأ5
ذلؾ أف قياـ الفرد بػدكر معػيف يتحػدد بكاسػطة عكامػؿ تراثيػة ، التي يقكمكف بيا في حياتيـ

مثؿ المعايير االجتماعيَّة كالشخصػيَّة كالتػي تػؤثر بػدكرىا عمػى النمػك األخبلقػي لمفػرد سػكاء 
دكار كمعنػػى ذلػػؾ أف معػػايير التنشػػئة االجتماعيَّػػة فػػي ثقافػػة مػػا تحػػدد أ، كػػاف ذكػػران أـ أنثػػى

 البنت كالكلد األمر الذم يؤثر عمى التربية األخبلقية لكؿ منيما. 
 :ػ البيئة: تؤثر األسرة في نمك القيـ األخبلقية لمطفؿ عف طريؽ كسائؿ عدة تـ ذكرىا مثؿ6

 القصص. .. الخ.، كمبلحظة النمكذج، الثكاب، كالعقاب
، مباشرة أيضان  كتؤثر المدرسة في القيـ األخبلقية لمطفؿ بطرؽ مباشرة كغير

فاألسرة كالمدرسة، كجماعة الرفاؽ مؤسسات تسيـ إسيامان كبيران في النمك األخبلقي 
كال يستطيع أحد أف ينكر أثر برامج ، كما تؤثر في ذلؾ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، لمطفؿ

 (.73، 79ص، 9119، )العناني التمفزيكف عمى القيـ األخبلقية لمطفؿ.
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 : المشركع ثالثان: استراتيجية
 :تعريفيا كنشأتيا 3-4

إف فكرة التربية كالمدرسة الحديثة التي نادم بيا جكف ديكم في طريقتو القائمة 
 ،عمي مبادئ الفمسفة العممية لمتربية كانت األساس في نشكء طريقة جديدة في التربية

 ، ص9118ىي استراتيجية المشركع التي دعت إلى ربط المدرسة بالمجتمع. )ماركف، 
459 .) 

كترجع فكرة استراتيجية المشركع في التعميـ إلى مربي القرف الثامف عشر كالقرف 
حبللو  كىيربارت ركسك كبستالكتزم :التاسع عشر مثؿ كفركبؿ حيث نادكا بحرية الطفؿ كا 

المحؿ المناسب في عممية التربية كالتعميـ، كما إسيامات )جكف ديكم( في ىذا الحقؿ ما ىي 
، 9119، )مرعي كالحيمة (.مربك القرنيف) الثامف عشر كالتاسع عشر ما جاء بوإال تحقيقان ل

 (. 76ص 
كقد اقترف اسـ ىذه الطريقة باسـ المربي األمريكي )كلياـ كيمباترؾ( حيث أطمؽ 

حيث أراد "كيمباترؾ" تطبيؽ نظريات )جكف ، 4948مسمى استراتيجية المشركع في سنة 
تتـ في بيئتو « أف التربية عممية نمك » نطمقان مف فكرة ديكم( في الفمسفة كعمـ النفس، م

كضعيا جماعة مف ، الطبيعية كاالجتماعية، كتقـك استراتيجية المشركع عمى قكاعد ثابتة
خبراء التربية في العصر الحديث ؛ فكانت إحدل المحاكالت الباكرة التي كضعت األساس 

 (.461، ص 9118)ماركف،  لبناء طرائؽ التعميـ الحديثة.
يقـك بيا المتعمـ بحماسة بمفرده أك مع ، كتعرؼ بأنيا مجمكعة مف األنشطة

 لتحقيؽ أىداؼ تربكية محددة، ىكذا فكر" كمباترؾ" في أف تككف زمبلئو في شكؿ تعاكني،
التربية داخؿ المدرسة سمسمة مف المشركعات كتمؾ التي نمارسيا خارج المدرسة، فالتربية 

كطريقة المشركع ىي أم عمؿ ميداني يقـك بو  الحياة نفسيا، ىي إعداد لمحياة عف طريؽ
كأف يتـ في  فرد كيتسـ بالناحية العممية كتحت إشراؼ المعمـ كيككف ىادفان كيخدـ المادة العممية،

 (. 419ص ،9119البيئة االجتماعية. )الصيفي، 
رات، كما إنيا تشجع المتعمميف لزيادة مقدرتيـ عمى طرح األسئمة، كاتخاذ القرا

كتزيد مف دافعيتيـ إذا أتيحت ليـ الفرصة لمتخطيط كتنفيذ ككتابة  كحؿ المشكبلت.
 (. 451ص، 9144، )عبد العزيز كفكدة  مشركعاتيـ بأنفسيـ كبمساعدة مف المعمـ.

  :مبادئ استراتيجية المشركع 3-9
أىـ المبادئ التي قامت عمييا طريقة المشركع التربكم تعتمد عمي كضع الطفؿ 

 بفكرة كعقمو،، تثير اىتمامو كتدفعو إلى التصدم ـ مشاكؿ اك مكاقؼ عممية حياتية،اما
 (461، ص9118 إليجاد الحمكؿ. )ماركف،
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كما تستند ىذه االستراتيجية إلى األسس النفسية كاالجتماعية التي جاءت بيا التربية 
 الحديثة حيث حدد "جكف ديكم" أىـ ىذه األسس ك المبادئ في ما يمي:

 االىتماـ بطبيعة المتعمـ كاعتباره المحكر.  مبدأ 
  .مبدأ النشاط الذاتي كالتعمـ عف طريؽ العمؿ 
  .مبدأ الحرية أم أف تنطمؽ مف ميكؿ الطفؿ كاىتماماتو 
 .أف المشركع برأم "كمباترؾ" ىك تجربة ليا غايات كنشاط يرمي إلى اإلنتاج 

 (.95ص، 9141، )الحريرم
 : أنكاع استراتيجية المشركع 3-3

: لقد قسـ خبراء التربية الحديثة استراتيجية المشركع حسب عدد المشتركيف إلى
 كمشركعات جماعية. ، مشركعات فردية

    المشركعات الفردية: -أ 
تقـك ىذه المشركعات عمى العمؿ الفردم ؛ كىي مرتبة عمى نكعيف: األكؿ، 

ع المتعمميف لكي يستند عمي أف يقـك المعمـ بتحضير مشركع كاحد يكزعو عمي جمي
يكزعيا عمييـ، ليعالج كؿ طالب مشركعان ، يعالجو كؿ بمفردة، أك يحضر مشاريع مختمفة

 كاحدان منيا. 
كالتكجيو، كضبط ، كيمكف القكؿ أف النكع األكؿ يسيؿ عمي المعمـ عممية التنظيـ

لعمؿ كاالحتكاؾ بالمتعمميف، كمناقشتيـ؛ أما النكع الثاني فيدفعيـ إلى ا، إدارة الصؼ
بحماس، إذ يختار كؿ تمميذ المشركع الذم يتناسب مع رغبتو، كبذلؾ تزداد الصعكبة عمي 

 المعمـ، في تعرفو آراء المتعمميف كمناقشتيا كتصكيبيا. 
 المشركعات الجماعية: –ب 

تستند إلي العمؿ الجماعي، حيث يعمؿ المتعممكف جميعيـ في معالجة مشركع 
أك حفمة تربكية، أك رحمة مدرسية. .. ، أك تمثيمية كاحد، مثؿ: إعداد عمؿ مسرحي،

 فيتكلى كؿ فريؽ القياـ بميمة أك عمؿ، لتنفيذ المشركع المشترؾ.
أك العمؿ  ركح التعاكف، إف المشاريع المشتركة تنمي في نفكس المتعمميف،

كتعزز الثقة  كتقكم الركابط االجتماعية القائمة عمى احتراـ الغير، التعاكني المشترؾ،
 (.461، ص 9118الذات. )ماركف، ب
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 -: تصنيفات استراتيجية المشركع 3-1
 قاـ "كمباترؾ" بتصنيؼ طريقة المشركع إلى أربعة أنكاع كفقان لآلتي:

تستيدؼ األعماؿ التي يغمب عمييا الصبغة العممية مثؿ  طريقة المشركع البنائي: .1
 )ركف الزراعة في حديقة المدرسة(. 

تستيدؼ الفعاليات التي يكحي المتعمـ مف كرائيا المتعة أم  طريقة المشركع الممتع: .2
 : يقصد بو المشركع الذم يجذب المتعمـ كيمتعو مف خبلؿ

 تقديـ الدرس مف خبلؿ نص إنشادم مكسيقي. -
 تقديـ الدرس مف خبلؿ مشركع قصصي.  -
تقديـ الدرس مف خبلؿ زيارة مكاف مرتبط بو )جكلة في الطبيعة لجمع نبات  -

 (9141،499، . )طكالبة كالصرايرة كالشمايمة كالصرايرة/حيكاف /صخكر
تيدؼ ىذه المشركعات إلى دفع  :طريقة المشركع التي تككف في صكرة مشكبلت .3

المتعمميف إلى التفكير المبدع كالمنتج عف طريؽ عرض مشكمة عمييـ كدفعيـ 
 لمحاكلة معرفة مسبباتيا كتقديـ الحمكؿ ليا.

تقـك ىذه المشركعات عمي : إكساب ميارات معينةطريقة المشركع التي تيدؼ إلى  .4
الحصكؿ عمي بعض المعرفة  تدريب التبلميذ الكتساب بعض الميارات أك الغرض

 (.95ص، 9141، )الحريرم
 -: خطكات تطبيؽ استراتيجية المشركع  3-5
ال بد أف يحدد ىدؼ المشركع كفؽ شػركط تربكيػة تحقػؽ الغػرض مػف  :تحديد ىدؼ المشركعػ 4

كػػأف يشػػتمؿ المشػػركع عمػػي فػػرص يكتسػػب فييػػا المتعممػػكف ميػػارات كميػػكؿ ، ركعطريقػػة المشػػ
 (  451ص  ،9119كاتجاىات مرغكب فييا. )الصيفي، 

ػػػ اختيػػار المشػػركع: كىػػي أىػػـ مرحمػػة فػػي مراحػػؿ المشػػركع إذ يتكقػػؼ عمييػػا مػػدل جديػػة 9
خبػرة  المشركع كلذلؾ: يجب أف يككف المشركع متفقان مػع ميػكؿ المتعممػيف، كأف يػؤدم إلػى

كفيػػػػرة متعػػػػددة الجكانػػػػب، كيكػػػػكف مناسػػػػبان لمسػػػػتكم المتعممػػػػيف، كمػػػػا ينبغػػػػي أف تكػػػػكف 
مكانيػػػات العمػػػؿ. )الحريػػػرم، ، المشػػػركعات المختػػػارة منكعػػػة ، 9141كتراعػػػي الظػػػركؼ كا 

 (.95ص
كىي خطكة ميمة جدان كذلؾ ألف االختيار الصحيح لممشركع يساعد عمي تحقيؽ 

ميف في اقتراح المشاريع كمف ثـ يقـك المعمـ باختيار أىدافو كلذلؾ تفضؿ مشاركة المتعم
 (.913، ص9119أفضميا كالتي تككف ذات فائدة كجدكل لممتعمميف.)العزكام كعمي، 

أك دراسة ما ، ػ تخطيط المشركع: يمثؿ التخطيط الطريقة النظامية إلدارة كتنفيذ المشركع3
متعمميف بكضع خطو لممشركع يتطمبو تنفيذ المشركع مف إجراءات حيث يقـك المعمـ كال
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حيث يناقش المعمـ المتعمميف ، فيتـ تحديد أىداؼ المشركع المراد تحقيقو، المختار
كيتعاكف معيـ في اختيار الطرؽ كالكسائؿ كاإلمكانات البلزمة لتنفيذ المشركع، كتحديد 
أساليب النشاط التي يحتاجيا المشركع، ككضع احتماالت معينة تبيف مدل نجاح 

كع، كالكقكؼ عمي بعض الصعكبات التي قد تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ المشركع. المشر 
 (.913ص، 9119، )عفانة كالجيش

ػ تنفيذ المشركع: كىي المرحمة التي تنتقؿ بيا الخطة إلى حيز الكجكد كىي مرحمة النشاط 1
كدكر  ،حيث يبدأ التبلميذ الحركة كالعمؿ كيقـك كؿ تمميذ بالمسؤكلية المكمؼ بيا، كالحيكية

المعمـ تييئة الظركؼ كتذليؿ الصعكبات كما يقـك بعممية التكجيو التربكم كيسمح بالكقت 
 المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كؿ منيـ. 

فالمتعمـ ىك الذم يقـك ، يقـك كؿ متعمـ بيذه الخطكة بالعمؿ حسب ما خطط لو
عاالن، فالخبرات التي بتنفيذ المشركع كيسعى لتحقيؽ أىدافو، كىك الذم يككف فيو نشطان كف

 (. 473ص  ،9115شبر كجامؿ كابك زيد، )  يتعمميا تنمي قدراتو كمياراتو كاستعداداتو.
ػ التقكيـ: تقكيـ ما كصؿ إليو المتعمميف أثناء تنفيذ المشركع كالتقكيـ عممية مستمرة مع 5

عرض المتعمـ سير المشركع منذ البداية كأثناء المراحؿ السابقة، إذ في نياية المشركع يست
التي عادت عميو مف ىذا المشركع. )الفتبلكم، ، ما قاـ بو مف عمؿ، كبعض الفكائد

 (.445ص ،9113
حيث يجتمع المتعممكف بعد تنفيذ المشركع كيتـ عرض المشركع عمى باقي 
المتعمميف في الصؼ مف أجؿ تقكيـ آرائيـ كمقترحاتيـ كما ىي األخطاء التي كقع فييا 

 9119، قامكا بالمشركع كما ىي النقاط التي أتقنكىا. )عفانة كالجيش المتعممكف الذيف
  (.913،911ص، 

كالتبلميذ عمييـ أف يقَكمكا المشركع أف يصدركا حكميـ عميو؛ ليعرفكا مدم ما 
 (.914، ص 9118 حققكه مف غايات كما اكتسبكه مف خبرات. )الصيفي،

 : شركط اختيار المشركع 3-6
  المختار قيمة تربكية معينة، كيجب أف تككف ىذه القيمة يجب أف يككف لممشركع

 التربكية ذات عبلقة معينة باحتياجات المتعمـ. 
  االىتماـ بتكفير المادة البلزمة لتنفيذ المشركع، ككذلؾ يجب مبلحظة المكاف الذم

 ينفذ فيو المشركع. 
 مشركع. يجب أف يككف الكقت الذم يصرؼ في تنفيذ مشركع ما متناسبان مع قيمة ال 
  .يجب أال يككف المشركع معقدان كأال يستغرؽ كقتا طكيبلن 
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  يجب أف يككف المشركع متناسبان مع قابمية الطمبة في تصميمو كتنفيذه، كيجب أال
 (.84،89ص ، 9119، )مرعي كالحيمة يتطمب ميارات معقدة.

 -: خصائص أسمكب المشركع 3-7
 : لتاليةيمكف تحديد خصائص أسمكب المشركع في النقاط ا

  .حرية الطفؿ في اختيار المحتكم التعميمي 
  .يجعؿ فرص التعمـ مشتركة بيف جميع األطفاؿ 
 كتترجـ مف خبلؿ األنشطة المنكعة. ، األىداؼ يبدأ مف حيث 
  .تنمية الثقة كالعبلقات المتبادلة بيف المشاركيف فيو 
  .يقسـ المسئكلية بيف جميع المشاركيف 
 ج عيكب المنيج التقميدم.كيعال، يجعؿ التعمـ متعة  
 (.78، ص 9141، )عبد المطيؼ كآخركف  العممي السميـ. يساعد األطفاؿ عمى التفكير 

  :الدراسات السابقة
عرضان لبعض الدراسات العربية كاألجنبية المرتبطة بمكضكع  جزءيتناكؿ ىذا ال

تراتيجية الدراسات العربية كاألجنبية المتعمقة باس كسكؼ يتـ عرض البحث الحالي،
 المشركع. 

 : الدراسات المتعمقة باستراتيجية المشركع
 الدراسات العربية:-أ

  ،( "أثر طريقة المشركع في السػمكؾ التكيفػي كالنمػك 9144دراسة )العزاكم كعمي
 الحركي لدل أطفاؿ الرياض ".

 التعرؼ عمى اثر طريقػة المشػركع فػي السػمكؾ التكيفػي كالنمػك الحركػي  :ىدؼ الدراسة
ىػػدؼ البحػػث اعتمػػدت التصػػميـ التجريبػػي لممجمػػكعتيف أحػػدىما  طفػػاؿ كلتحقيػػؽلػػدل أ

 درست كفؽ طريقة المشركع كاألخرل ضابطة درست كفؽ الطريقة االعتيادية. 
 ( طفػػبل كطفمػػة تػػـ اختيػػارىـ بصػػكرة51كتككنػػت العينػػة مػػف) ( طفػػبل 91قصػػدية بكاقػػع)

 المجمكعة الضابطة.  ( طفبل كطفمة مثمكا96كطفمة مثمكا المجمكعة التجريبية ك)
  كأثبتت نتائج الدراسػة كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات أطفػاؿ

المجمػػكعتيف فػػي السػػمكؾ التكيفػػي كالنمػػك الحركػػي لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي 
 درست بطريقة المشركع. 
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 الدراسات األجنبية:-ب
   ،2010دراسػة ) ( Benekeألطفػاؿ فػي الفصػكؿ "تػأثير نيػج المشػركع عمػى ا

 الدراسية الشاممة في مرحمة الطفكلة المبكرة ".
التعػػرؼ عمػػى تػػأثير نيػػج المشػػركع عمػػى التفاعػػؿ االجتمػػاعي، كالتطػػكر   :ىػػدؼ الدراسػػة

كالتعػرؼ عمػى اتجاىػات المعممػيف  المغكم لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقات ك المعرضيف لمخطػر،
 نحك تطبيؽ المنيج.
 استخداـ األساليب المختمطة لدراسة تأثير المنيج عمى العينة تـ  منيج كعينة الدراسة:

)اثنػيف مػف كػؿ  IEPsأربعػة مػف المصػابيف ب  حيث شارؾ في ىذه الدراسة ثمانية أطفػاؿ،
صػػؼ دراسػػي( كأربعػػة مػػف المعرضػػيف لمخطػػر )اثنػػيف مػػف كػػؿ صػػؼ دراسػػي(. ككػػاف مػػف 

تنفيذ نيج المشركع فػي مركػز المشاركيف ستة مف المينييف الذيف تمقكا دعـ عالي الجكدة ل
 التعمـ المبكر.
كشفت أف التفاعؿ االجتماعي، التطكر المغكم تأثر بشكؿ إيجابي بعد تنفيذ  :نتائج الدراسة

  نيج المشركع عمى األطفاؿ.
 حيػث  تمكنت الدراسة مف فيـ ك معرفة شػعكر المعممػيف تجػاه تطبيػؽ مػنيج المشػركع

 تطبيؽ ىذا المنيج.أثرت خمفيتيـ التاريخية عمى ممارسة ك 
  كلكف بعدما تعرفكا عمػى نتػائج الدراسػة حيػث كانػت ايجابيػة دفعيػـ ذلػؾ لئليمػاف بفكػرة

  التطبيؽ. 
 ( دراسػةHwang ،2005 حالػة لتقيػيـ معتقػدات كممارسػات المعممػيف القػائميف" )

 بتطبيؽ نيج المشركع في ركضة األطفاؿ في جميكرية ككريا".
عمميف عمى تطبيؽ كممارسة نيج المشػركع كأسػمكب تعمػيـ مساعدة الم ىدفت الدراسة إلى:

فػػي مرحمػػة الطفكلػػة المبكػػرة فػػي جميكريػػة ككريػػا، كمػػا تػػـ التركيػػز عمػػى فيػػـ المعممػػات 
 الستخداـ أسمكب التقييـ في نيج المشركع. 

اسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج دراسػػة الحالػػة كمػػف أجػػؿ فيػػـ التقيػػيـ  مػػنيج كعينػػة الدراسػػة:
 عمميف المختمفة في نيج المشركع في جميكرية ككريا.المتعمؽ بتجارب الم

تـ اختيار اثنيف مف معممي رياض األطفاؿ ممف قامكا بتنفيذ نيػج المشػركع، أحػدىما كػاف  
عمػػى مسػػتكل عػػاؿ مػػف الخبػػرة مػػع نيػػج المشػػركع كاآلخػػر عمػػى مسػػتكل قميػػؿ مػػف الخبػػرة 

ع كػػؿ مػػف المعممػػيف السػػابقة مػػع الػػنيج. كقػػد تػػـ جمػػع البيانػػات خػػبلؿ فتػػرة المشػػركع مػػ
مراجعػػػة السػػػجبلت القصصػػػية لممعممػػػيف، كالمبلحظػػػات  المقػػػاببلت، باسػػػتخداـ المبلحظػػػات،

 الميدانية.
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أشػػارت إلػػى أف معممػػي ريػػاض األطفػػاؿ الػػذيف شػػارككا فػػي ىػػذه الدراسػػة قػػد  :نتػػائج الدراسػػة
شػتت الرسػكمات، كمن استخدمكا أشكاؿ مختمفة مف التقييـ في نيج المشركع مثؿ الكتابات،

 المشركع بأكممو كمكاد لتقييـ كتحديد قدرات األطفاؿ. 
  دراسػػػة(WILLIAMS،  1998) نيػػػج  تقيػػػيـ كتقػػػكيـ -"تكثيػػػؽ تعمػػػـ األطفػػػاؿ

 المشركع".
 القياـ بالتقكيـ كالتقييـ في منيج الشركع.  إلى معرفة كيؼ يمكف لممعمميف: ىدفت الدراسة

لتقكيـ كتقيػيـ أعمػاؿ المتعممػيف فػي نيػج كما ىي األدكات كالتقنيات التي يمكف استخداميا 
 المشركع.

تـ استخداـ المنيج الكصفي كمػا تػـ اسػتخداـ تصػميـ دراسػة الحالػة،  :منيج عينة الدراسة
مػػف طػػبلب الصػػؼ الثالػػث كمعممػػييـ مػػف مجتمػػع شػػبو  98ككػػاف المشػػارككف فػػي الدراسػػة 

متابعػػة اىتماماتػػو كيتػػيح العمػػؿ القػػائـ عمػػى المشػػركع لمطفػػؿ ريفػػي فػػي كسػػط " ألبرتػػا"، 
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تكصمت إلػى أف أدكات التقػكيـ كالتقيػيـ كالتقنيػات المسػتخدمة فػي المشػركع  نتائج الدراسة:
تثبت أف العمؿ في المشركع جيد، كاألىـ مف ذلؾ ىك جعؿ األطفاؿ متعممػيف حػكؿ أنفسػيـ 

 (.أم يتيح المنيج فرص)التعمـ الذاتي
يب التقػػكيـ كالتقيػػيـ إنيػػا تقػػدـ بعػػض األفكػػار حػػكؿ أدكات كأسػػال :تفيػػد نتػػائج ىػػذه الدراسػػة

لممعمميف الذيف يطبقكف منيج المشركع كذلؾ المعممػيف الػذيف يشػكككف فػي مزايػا  الممكنة،
 العمؿ في المشركع، عمى أف العمؿ في المشركع يمكف تقكيمو كتقييمو عمى نحك فعاؿ.

 : التعميؽ عمى الدراسات السابقة
ي تمنح الطفؿ الحرية تشير دراسات الطفكلة إلى أىمية الطرؽ التعميمية الت

كالحركة ك تعتمد عمى النشاط الحر في التعميـ كالتعمـ حيث أكدت دراسة )العزاكم كحسف، 
(.أف طريقة المشركع مف الطرائؽ المبنية عمى الحرية كالنشاط التي تحقؽ بيئة 9144

تعمـ طبيعية لمطفؿ تراعي اىتماماتو كحاجاتو، كلذلؾ تكصي الدراسة بتدريب معممات 
، Hwangكضة عمى استخداـ طريقة المشركع، كتأتي ىذه التكصية متفقو مع دراسة)الر 

حيث تحدد ىدفيما إلى مساعدة المعمميف عمى  ((Benke ،2010( كدراسة)2005
ممارسة كتطبيؽ منيج المشركع في مجاؿ التعميـ في مرحمة الطفكلة المبكرة، كما ركزت 

اـ التقييـ في منيج المشركع، كذلؾ كاف عمى عممية فيـ معممات رياض األطفاؿ الستخد
كيؼ يمكف لممعمميف تقكيـ كتقييـ أعماؿ األطفاؿ في  ((Wiliams ،1998  ىدؼ دراسة

نتائج دراستو إلى أف أدكات التقكيـ كالتقييـ كالتقنيات المستخدمة في  المشركع كقد أثبتت
المنيج ك يجعؿ المشركع تثبت أف العمؿ في المشركع يمكف تقكيمو حيث يحقؽ أىداؼ 

 فيك يتيح فرص التعمـ الذاتي.  األطفاؿ متعمميف حكؿ أنفسيـ
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  ركػػزت معظػػـ الدراسػػات السػػابقة فػػي عينتيػػا عمػػى أطفػػاؿ الركضػػة كمػػا فػػي دراسػػة )آؿ
( 9144كدراسػػػة )العػػػزاكم كعمػػػي،  (،9141دراسػػػة )داغسػػػتاني،  (،9141سػػػعكد، 

 (،Wanzhen ،2014كدراسػػة ) (،9115كدراسػػة ) نسػػيـ،  (،9117دراسػػة)محمد، 
كتختمػؼ عػف عينػة  كىك ما تتفؽ معيا الدراسة الحالية، (، Benke ،2010كدراسة )

(، حيػث كانػػت Hwang ،2005كدراسػة ) (،willams ،1998دراسػات أخػرل دراسػة )
 عينتيا عمى المعمميف الركضة.

  ،( 9115اسػػتخدمت معظػػـ الدراسػػات المبلحظػػة كػػأداة لمدراسػػة كمػػا فػػي دراسة)نسػػيـ
حيث كانت المبلحظة عمى األطفاؿ كىك ما اتفقت معيا الدراسػة  (9141سعكد، ك)آؿ 

 الحالية حيث استخدمت بطاقة مبلحظة القيـ األخبلقية.
  ،كأخػػرل اسػػتخدمت مقيػػاس القػػيـ األخبلقيػػة كػػأداة لمدراسػػة كمػػا فػػي دراسػػة )بمقػػيس

معيا الدراسة الحالية  ( كتتفؽ9115دراسة )نسيـ،  (،9117( كدراسة)احمد، 9141
 (.حيث استخدمت مقياس الجانب الخمقي )قيـ

جراءاتيا  :منيجية الدراسة كا 
 : المقدمة 1-4

اإلجراءات المنيجية لمدراسة مف خبلؿ تحديد مجتمعيا ككصفا  جزءيتناكؿ ىذا ال
لعينتيا كطريقة اختيارىا كما تطرؽ ىذا الفصؿ ألدكات الدراسة ككيفية بنائيا كاإلجراءات 

لتطبيقيا كأساليب المعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا في بيانات إتباعيا  التي تـ
 الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا كفركضيا.

 : منيج الدراسة 9 -1
كفقان لطبيعة الدراسة كأىدافيا كالمعمكمات المراد الحصكؿ عمييا في معرفة مدل 

أطفاؿ الركضة تـ لدل  فاعمية استراتيجية المشركع في تنمية بعض القيـ األخبلقية
يقـك عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف  الذماستخداـ المنيج شبو التجريبي كىك: المنيج 

 (.371، ص 9143عمى ما ىما عميو في الكاقع دكف التحكـ في المتغيرات".)الحسيني، 
 

 مجتمع الدراسة كعينتيا: 3 -1
 دينػػة "بريػػدة" الدراسػػة عمػػى أطفػػاؿ الركضػػة التاسػػعة كالعشػػركف بم اقتصػػر مجتمػػع

سػػنكات لمفصػػؿ الثػػاني 6-5القصػػيـ المسػػتكل الثػػاني  التابعػػة لػػكزارة التعمػػيـ بمنطقػػة
 ىػ. 4135/4136عاـ 
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  تمثمػػت عينػػة البحػػث فػػي مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة مجمكعػػة تجريبيػػة مككنػػة
 (طفبل كطفمة . 45كمجمكعة ضابطة مككنة مف )، (طفبل كطفمة45)

 : أدكات الدراسة 1 -1
منيجيتيا قامت الباحثة باستخدـا عدد مف األدكات  معألىداؼ الدراسة كاتساقان تحقيقان 

 : كىي
 ( سػػنكات مػػف إعػػػداد 6-5بطاقػػة مبلحظػػة لتنميػػة بعػػػض القػػيـ األخبلقيػػة لؤلطفػػاؿ مػػػف )

 الباحثة
 ( سنكات مف إعداد الباحثة 6-5إعداد أنشطة لتنمية بعض القيـ األخبلقية لؤلطفاؿ مف ) 
 ( كالمستخدـ مػف قبػؿ 9119قي )قيـ ( المعد مف قبؿ )الدىاف، مقياس الجانب الخم

 (.9117)آؿ حسك كآؿ مراد، 
 : إعداد كاختيار ىذه األدكات لطريقةكفيما يمي شرح 

 : بطاقة المبلحظة -أ
تعد المبلحظة مف أنكاع القياس ككسيمة أساسية مف كسائمو كمف خبلليا يتـ 

 ممارستيـ لمقيـ األخبلقية. جمع البيانات الخاصة بسمكؾ األطفاؿ كمدل 
عداد بطاقة المبلحظة كفقا لمخطكات اآلتية  : كقد تـ تصميـ كا 

 تحديد ىدؼ بطاقة المبلحظة: -
ىدفت البطاقة إلى تقييـ مدل ممارسة األطفاؿ لمسمككيات المرتبطة ببعض القيـ 

 األخبلقية.
 تحديد محتكل البطاقة: -

راسات السابقة، تـ تقسيـ البطاقة إلى بعد االطبلع عمى األدبيات التربكية كالد
كؿ محكر تضمف مجمكعة  ثبلثة محاكر: محكر التسامح، محكر التعاكف، محكر الرحمة

 مف العبارات تصؼ السمككيات المرتبطة بالقيـ المراد مبلحظاتيا، كتضمنت محاكر البطاقة
 ( عبارة.97)

 : تـ مراعاة اآلتي كعند صياغة العبارات التي تصؼ السمككيات المرتبطة بالقيـ
 العبارات محددة بشكؿ إجرائي ككاضح.  أف تككف 
  .أف تككف العبارات قصيرة 
  .أف تصؼ العبارات األداء السمككي المراد مبلحظتو 
  .أف ال تحتمؿ العبارة أكثر مف تفسير لمحكـ عمى األداء 
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 : أسمكب تسجيؿ المبلحظة -
حظة ألداء الطفؿ لمسمكؾ الذم تـ كضع تدرج ثنائي أماـ مفردات بطاقة المبل

( في العمكد الذم يدؿ عمى ممارسة الطفؿ لمسمكؾ تحتكيو العبارة حيث تكضع عبلمة )
 : ثـ ترجـ ىذا التدرج في األداء إلى درجات عمى النحك التالي

  .نعـ درجة 
 .ال صفر 
 : إعداد األنشطة -ب

قية كخصائص نمك بعد االطبلع عمى األساليب المختمفة في تنمية القيـ األخبل
طفؿ الركضة كفي ضكء السمككيات التي تضمنتيا بطاقة المبلحظة كالمرتبطة ببعض القيـ 

 التي اقتصرت الدراسة عمييا تـ إعداد ىذه األنشطة. 
 : اليدؼ العاـ لؤلنشطة -

 تقديـ أنشطة منكعة لتنمية بعض القيـ األخبلقية لطفؿ الركضة.
 محتكل األنشطة أىدافيا:-

 ( مف األنشطة.9( أنشطة لكؿ قيمو عدد )6نت )كقد تضم
 : الرحمة :أكال

 (.نشاط فني، نشاط لغكم المكقؼ األكؿ تضمف )تمييد،
 اليدؼ مف األنشطة:

 .أف يتعرؼ األطفاؿ عمى مفيكـ الرحمة 
 .أف يتعرؼ األطفاؿ عمى أىمية الرحمة بالحيكاف 
 مات. باستخداـ الخا أف يعبر األطفاؿ فنيان عف الرحمة بالحيكاف 
 أطفاؿ كؿ مجمكعة في )حكاية( قصة سمعكىا عف الرحمة. أف يتشارؾ 

 : التعاكف :ثانيان 
 (.تضمف )تمييد، نشاط فني، نشاط لغكم المكقؼ الثاني
 اليدؼ مف األنشطة: 

  .أف يتعرؼ األطفاؿ عمى مفيكـ التعاكف، كاالنتماء لمجماعة 
  .أف يتعاكف األطفاؿ في العناية ببيئة الركضة  
 تشارؾ األطفاؿ في تصميـ شعارات عف التعاكف.أف ي 
 

 : التسامح: ثالثان 
 نشاط فني(.، نشاط حركي تضمف )تمييد، :المكقؼ الثالث

  .إكساب األطفاؿ مفيـك التسامح 
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  .تشجيع األطفاؿ عمى التسامح مع اآلخريف 
 باستخداـ الخامات. أف يعبر األطفاؿ فنيان عف التسامح 
 كمات تعبر عف االعتذار.أف يكتب عبارات أك يرسـ رس 
 : مقياس الجانب الخمقي -ج

( 6-5تـ استخداـ مقياس الجانب الخمقي)قيـ( لدل أطفاؿ الرياض بعمر )
( كالمستخدـ في دراسة )آؿ حسك كآؿ مراد، 9119سنكات، المعد مف قبؿ )الدىاف، 

9118.) 
الصدؽ، األمانة، التعاكف : قيـ أخبلقية ( محاكر6يتككف المقياس مف )

( فقرة 35المساعدة، االلتزاـ بالنظاـ، المحافظة عمى الممتمكات العامة كالخاصة (، كمف )ك 
صيغت عمى شكؿ مكاقؼ كلكؿ مكقؼ سؤاؿ يتصؿ بو يجيب الطفؿ عف كؿ سؤاؿ إذ ىناؾ 

 : ثبلث احتماالت لئلجابة
أف تككف اإلجابة صحيحة كيعطي معيا تبرير مناسب، الثانية تككف  :األكلى

كالثالثة تككف اإلجابة خاطئة كال  يحة لكف ال يتمكف مف إعطاء تبرير مناسب،اإلجابة صح
  تدؿ عمى تكافر القيمة لديو.

تككف أعمى  ، صفر( عمى التكالي كعمى ذلؾ9، 4يعطى عند التصحيح الدرجات )
 (درجة.35( درجة كأقؿ درجة )صفر ( كبمتكسط نظرم مقدراه )71درجة كمية لممقياس )

باستخراج الصدؽ الظاىرم كالثبات  اف )آؿ حسك كآؿ مراد(،كقد قاـ الباحث
 لممقياس. 

 : إجراءا ت الضبط العممي ألدكات البحث 1-5
 : بطاقة المبلحظة

 )صدؽ البطاقة(: -أ
تـ عرض البطاقة عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج 

 : كطرؽ التدريس الطفكلة، كرياض األطفاؿ لمتحقؽ مف
 ة صياغة العبارات. مدل سبلم 
  .مدل كضكح العبارات التي تصؼ األداء 
 .مدل إمكانية مبلحظة السمكؾ 

 : كقد تمخصت آراء المحكميف فيما يمي
 ( 9المتضمنة في كؿ محكر كتـ االتفاؽ عمى العدد ) تحديد تكحيد عدد العبارات

 (.97عبارات لكؿ محكر، كبذلؾ يككف مجمكع العبارات )
 لى حذؼ بعض العباراتشار بعض المحكميف إأ : 
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في محكر التسامح تـ حذؼ عبارتيف كذلؾ لعدـ إمكانية قياسيا كىما: يتجنب 
تأنيب ذاتو عندما يفشؿ في فعؿ شيء ما، ال يمـك نفسو عندما يرتكب خطأ في حؽ 

 اآلخريف.
 :أما في محكر الرحمة تـ حذؼ عبارة لعدـ إمكانية مبلحظتيا داخؿ الركضة

 مع الحيكانات األليفة.يتعامؿ بعطؼ كرحمة 
مكانية قياسيا.   كفي محكر التعاكف أجمع المحكمكف عمى كضكح العبارات كا 

ذكره تـ إجراء التعديبلت، كركعي اإلبقاء عمى العبارات التي  كبناء عمى ما سبؽ
 % فأكثر.81تـ االتفاؽ عمييا بنسبة 

 : حساب ثبات بطاقة المبلحظة -
مف غير  ظة تـ تطبيقيا عمى عينة استطبلعيةبعد التأكد مف صدؽ بطاقة المبلح

( سنكات، ثـ تـ حساب 6-5( طفبل كطفمو في عمر )45أطفاؿ عينة البحث بمغ عددىا)
.( كىي تدؿ عمى أف 83النتائج باستخداـ معامؿ ألفا كر كنباخ كقد بمغ معامؿ الثبات )

ظة صالحة كبذلؾ أصبحت بطاقة المبلح نسبة األداة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات.
 الدراسة األصمية.  لمتطبيؽ عمى عينة

 الصدؽ الظاىرم لؤلنشطة )صدؽ المحكميف(: –ب 
لتحديد مدل الصدؽ الظاىرم لؤلداة تـ عرض األنشطة عمى خمسة مف 

 المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس الطفكلة، كرياض األطفاؿ:
 فردات)معضمة أخبلقية(كأشار المحكميف عمى تعديؿ صياغة بعض الم 

في المكقؼ األكؿ لمتسامح  كما أشار البعض إلى اختيار سمكؾ أقؿ حدة
 )فانكسرت قدمو(.

 إجراءات البحث: 1-6
 : سارت الدراسة كفقا لمخطكات التالية

  االطػػػبلع عمػػػى األدبيػػػات كمراجعػػػة البحػػػكث كالدراسػػػات السػػػابقة المرتبطػػػة بمكضػػػكع
 البحث.

 مناسػػبة لطفػػؿ الركضػػة كالتػػي يجػػب غرسػػيا كتنميتيػػا لػػدل تحديػػد القػػيـ األخبلقيػػة ال
 طفؿ الركضة.

  إعداد بطاقة مبلحظة السمككيات المرتبطة ببعض القيـ األخبلقية التي اقتصر عمييػا
 البحث.

 .إعداد األنشطة المرتبطة ببعض القيـ األخبلقية التي اقتصر عمييا البحث 
 ) (.9119ف )إعداد الدىا اختيار مقياس الجانب الخمقي )قيـ 
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  عػرض أدكات البحػث عمػػى مجمكعػة مػػف المحكمػيف المتخصصػيف لمتأكػػد مػف صػػدؽ
 ىذه األدكات.

  إجػػراء التعػػديبلت عمػػى أدكات البحػػث فػػي ضػػكء اقتراحػػات المحكمػػيف لتصػػبح األدكات
 في صكرتيا النيائية. 

  تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى عينة استطبلعية غير عينة البحث كذلؾ لمعرفػة مػدل
بطاقػػة عمػػى قيػػاس كتقيػػيـ السػػمككيات المحػػددة فييػػا كبعػػد ذلػػؾ تػػـ حسػػاب قػػدرة ال

 النتائج باستخداـ معامؿ الفا لمتأكد مف ثباتيا لتصبح جاىزة لمتطبيؽ. 
 ،اختيػػػار عينػػػة البحػػػث مػػػف إحػػػدل الركضػػػات التابعػػػة لػػػكزارة التعمػػػيـ بمدينػػػة بريػػػدة 

 كتقسيميا إلى مجمكعتيف مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية.
  البػػدء بتطبيػػؽ األدكات عمػػى عينػػة البحػػث تػػـ مراعػػاة العمػػر لمتأكػػد مػػف تجػػانس قبػػؿ

المجمػػكعتيف كذلػػؾ بػػالرجكع إلػػى سػػجبلت المجمػػكعتيف مػػف عينػػة البحػػث كتبػػيف أف 
 ( سنكات.6-5مف ) أعمارىـ

  تطبيػػػػؽ أدكات البحػػػػث )بطاقػػػػة المبلحظػػػػة، مقيػػػػاس الجانػػػػب الخمقػػػػي قبميػػػػا عمػػػػى
 المجمكعة التجريبية(.

 شػػطة التػػي تػػـ إعػػدادىا عمػػى المجمكعػػة التجريبيػػة حيػػث اسػػتغرقت مػػدة تنفيػػذ األن
 التطبيؽ ثبلثة أسابيع بكاقع يكميف مف كؿ أسبكع. 

  تطبيؽ أدكات البحث )بطاقػة المبلحظػة، مقيػاس الجانػب الخمقػي بعػديان عمػى عينتػي
 البحث المجمكعة التجريبية كالضابطة(.

  .تحيؿ النتائج إحصائيان كمناقشتيا 
 تكصيات كالمقترحات تقديـ ال 
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة 1-7

 : استخدـ البحث األدكات اإلحصائية التالية
 ( تـ استخداـ اختبارt-eats لعينتيف غير مستقمتيف لممجمكعة التجريبية، كبيف )

 عينتيف مستقمتيف لممجمكعة التجريبية كالضابطة. 
 لحسابية لفقرات المبلحظة. التكرارات كالنسب المئكية لحساب المتكسطات ا 
 الفا كرك نباخ ( لحساب ثبات أداة البحث بطاقة المبلحظة.  معامؿ االرتباط ( 
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 :عرض نتائج البحث
عرضان لنتائج البحث كمناقشتيا، فبعد التأكد مف صدؽ كثبات  جزءيتضمف ىذا ال

لباحثة بجمع النتائج كبعدىا قامت ا أدكات البحث تـ القياـ بتطبيؽ أدكات البحث عمى عينتو،
لئلجابة عف أسئمة البحث كمناقشتيا في ضكء  كتفريغ البيانات، كتـ التكصؿ إلى أىـ النتائج

 كيختـ بتقديـ التكصيات كالمقترحات.  اإلطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة،
 عرض نتائج مقياس الجانب الخمقي:  5-4

 نتائج الفرض األكؿ:
األكؿ كالذم ينص عمى "ال تكجد فركؽ ذات داللة  لئلجابة عف الفرض الصفرم

( بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية التي 15، 1إحصائية عند مستكل داللة )
الضابطة في مقياس  طبقت عمييا استراتيجية المشركع ك متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة

 ".الجانب الخمقي
كر مف محاكر المقياس ألطفاؿ تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات كؿ مح

باستخداـ االختبار التائي ، المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
 كفيما يمي عرض نتائج كؿ محكر: %.5لعينتيف مستقمتيف كعند مستكل داللة 

 الصدؽ: -4
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر الصدؽ ألطفاؿ المجمكعة 

بمغ  %،5عند مستكل داللة ، ة كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطةالتجريبي
( كبمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة 9.18متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية )

(، كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف 9.43الضابطة )
أقؿ مف الجدكلية البالغة  ( كىي-5.451بة )مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسك 

 %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5 مستكل الداللة % عند14( كىي 1.141)
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط 

عمى محكر  متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطةرجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك د
 لصدؽ لصالح المجمكعة التجريبية".ا
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 (4جدكؿ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

 كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة عمى المقياس في محكر الصدؽ

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 لتائيةالقيمة ا المعيارم

 الجدكلية المحسكبة 1.49651 9.1833 45 التجريبية
 1.141 5.451- 1.41891 9.433 45 الضابطة

 : األمانة -9
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر األمانة ألطفاؿ المجمكعة التجريبية 

بمغ متكسط درجات  %،5عند مستكل داللة ، كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
(كبمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة 9.57طفاؿ المجمكعة التجريبية )أ
كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، إذ  (،9.18)

( كىي 1.139اكبر مف الجدكلية البالغة ) ( كىي4.178بمغت القيمة التائية المحسكبة )
كنقبؿ الفرض البديؿ  ، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم%5مستكل الداللة  % عند3.9

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة  الذم ينص عمى"
التجريبية ك متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة في محكر األمانة لصالح المجمكعة 

 التجريبية".
 (9جدكؿ )

رؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية نتائج استخداـ االختبار التائي لمف
 كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة عمى المقياس في محكر األمانة

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 القيمة التائية المعيارم

 الجدكلية المحسكبة 1.43455 9.5767 45 التجريبية
 1.139 4.319 1.41891 9.1833 45 الضابطة
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  :النظافة -3
لدل أطفاؿ  تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر النظافة: النظافة

 %،5عند مستكل داللة ، المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
( كبمغ متكسط درجات أطفاؿ 9.35بمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية )

كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي  (،4.85ضابطة )المجمكعة ال
أكبر مف الجدكلية  ( كىي-5.93لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة )

%، كبيذا فأننا نرفض الفرض 5مستكل الداللة  % عند14.3( كىي 1.143البالغة )
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  "كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى الصفرم

 متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
 في محكر النظافة لصالح المجمكعة التجريبية".

 (3جدكؿ رقـ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

 فاؿ المجمكعة الضابطة عمى المقياس في محكر النظافةكمتكسط درجات أط

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 القيمة التائية المعيارم

 الجدكلية المحسكبة 1.48566 9.3581 45 التجريبية

1.41955 4.8533 45 الضابطة
. -5.935 1.143 

 :التعاكف كالمساعدة -1
يف متكسط درجات التعاكف كالمساعدة ألطفاؿ المجمكعة التجريبية تـ القياـ بالمقارنة ب

بمغ متكسط درجات أطفاؿ  %،5عند مستكل داللة ، كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
كعكلجت  (،9.33( كبمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة ) 9.13المجمكعة التجريبية )

بار التائي لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة ىذه البيانات إحصائيان باستخدـا االخت
%، 5مستكل الداللة  % عند 19.7( كىي 1.197أكبر مف الجدكلية البالغة ) ( كىي4.17)

تكجد فركؽ ذات داللة  كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم
كعة التجريبية ك متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ المجم

 لصالح المجمكعة التجريبية". محكر التعاكف كالمساعدة في الضابطة
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 (1جدكؿ رقـ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

محكر التعاكف لمقياس الجانب الخمقي في  كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
 كالمساعدة

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 القيمة التائية المعيارم

 الجدكلية المحسكبة 1.91167 9.1399 45 التجريبية
 1.197 4.178 1.43333 9.3333 45 الضابطة

 : بالنظاـ االلتزاـ -5
ألطفاؿ المجمكعة  بالنظاـ تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر االلتزاـ

بمغ  %،5عند مستكل داللة ، التجريبية كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة
درجات أطفاؿ المجمكعة  ( كبمغ متكسط9.11) التجريبيةمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة 

( كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف 9.45الضابطة )
اكبر مف الجدكلية البالغة  ( كىي3.55ف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة )مستقمتي

 %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5مستكل الداللة  % عند 11.1( كىي 1.111)
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط 

ت أطفاؿ المجمكعة الضابطة في محكر درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك متكسط درجا
 االلتزاـ بالنظاـ لصالح المجمكعة التجريبية".

 (5جدكؿ رقـ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 
 كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة عمى المقياس في محكر االلتزاـ بالنظاـ

اد عدد أفر  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 القيمة التائية المعيارم

 الجدكلية المحسكبة 1.43688 9.1147 45 التجريبية

 1.111 3.551 1.41314 9.4511 45 الضابطة
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 : المحافظة عمي الممتمكات الخاصة كالعامة -6
امة تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر المحافظة عمى الممتمكات الع

عند ، درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة كمتكسطألطفاؿ المجمكعة التجريبية  كالخاصة
( كبمغ متكسط 9.53بمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ) %،5مستكل داللة 

(، كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ 9.41درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة ) 
أكبر  ( كىي 1.55تقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة )االختبار التائي لعينتيف مس
%، كبيذا فأننا 5مستكل الداللة  % عند13.7( كىي 1.137مف الجدكلية البالغة ) 
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد فركؽ ذات داللة  نرفض الفرض الصفرم

ط درجات أطفاؿ إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك متكس
في محكر المحافظة عمى الممتمكات العامة كالخاصة لصالح  المجمكعة الضابطة
 المجمكعة التجريبية".

 (6جدكؿ رقـ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

ظة عمى كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة عمى المقياس في محكر المحاف
 الممتمكات العامة كالخاصة

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 القيمة التائية المعيارم

 الجدكلية المحسكبة 1.46867 9.5311 45 التجريبية
 1.137 1.559 1.49449 9.4167 45 الضابطة

 مف خبلؿ ما تـ عرضو مف نتائج الجداكؿ السابقة يتضح رفض صحة الفرض
الصفرم األكؿ كقبكؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

( بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية التي طبقت 15، 1عند مستكل داللة )
عمييـ استراتيجية المشركع ك متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة في مقياس 

 بية".الجانب الخمقي لصالح المجمكعة التجري
 : عرض نتائج الفرض الثاني

لئلجابة عف الفرض الصفرم الثاني كالذم ينص عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة 
( بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 15، 1إحصائية عند مستكل داللة )

التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع في التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس الجانب 
  ". الخمقي
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تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات كؿ محكر مف محاكر المقياس ألطفاؿ 
خبلؿ األنشطة، عند  المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ استراتيجية المشركع مف

 كفيما يمي عرض نتائج كؿ محكر:  %5مستكل داللة 
 : محكر الصدؽ -4

ألطفاؿ المجمكعة  تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسطي درجات محكر الصدؽ
درجات  بمغ متكسط %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة  التجريبية

كعكلجت ىذه  (،9.98( كبمغ متكسط درجات التطبيؽ البعدم )4.91التطبيؽ القبمي )
البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية 

مستكل  % عند14.9( كىي 1.149اكبر مف الجدكلية البالغة ) ( كىي3.91بة )المحسك 
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى"  %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5الداللة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ 
 طبيؽ البعدم ".لصالح الت عمى محكر الصدؽ القبمي كالبعدم

 (7جدكؿ رقـ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في 

 التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي في محكر الصدؽ

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 4.9147 1.41959 المحسكبة الجدكلية
 بعدم 45 9.9833 4.95918 3.911 1.149

 محكر األمانة:  -9
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسطي درجات محكر األمانة ألطفاؿ المجمكعة 

بمغ متكسط درجات  %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة  التجريبية
(، كعكلجت ىذه 9.57البعدم ) لتطبيؽ( كبمغ متكسط درجات ا4.98القبمي ) التطبيؽ

البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية 
مستكل  % عند14.4( كىي 1.144( كىي اكبر مف الجدكلية البالغة )99.8المحسكبة )

لذم ينص عمى" كنقبؿ الفرض البديؿ ا %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5الداللة 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ 

 القبمي كالبعدم في محكر األمانة لصالح التطبيؽ البعدم ".
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 (8) جدكؿ رقـ
 نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ

 ياس الجانب الخمقي في محكر األمانة. القبمي كالبعدم لمق

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي  45 4.9851 1.16979 المحسكبة  الجدكلية
 بعدم  45 9.7567 1.43455 99.895 1.144

 : محكر النظافة -3
في  طفاؿ المجمكعة التجريبيةتـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط قياس النظافة أل

بمغ متكسط درجات االختبار القبمي  %،5التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة 
كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان  (،9.35( كبمغ متكسط درجات االختبار البعدم )4.48)

كبة باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحس
مستكل الداللة  % عند14.3( كىي 1.143)  ( كىي اكبر مف الجدكلية البالغة91.15)
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" يكجد  %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في االختبار 
 ة لصالح التطبيؽ البعدم".محكر النظاف القبمي كالبعدم في

 (9جدكؿ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ 

 القبمي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي في محكر النظافة.

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 4.4891 1.18679 محسكبةال الجدكلية
 بعدم 45 9.3581 1.4856611 91.153 1.143
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 : التعاكف -1
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسطي درجات محكر التعاكف ألطفاؿ المجمكعة  
درجات  بمغ متكسط %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة  التجريبية

كعكلجت ىذه  (،9.33ط درجات التطبيؽ البعدم )( كبمغ متكس4.97التطبيؽ القبمي )
البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية 

 % عند19.9( كىي 1.199أكبر مف الجدكلية البالغة ) ( كىي-41.11المحسكبة )
رض البديؿ الذم ينص كنقبؿ الف %، كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم5مستكل الداللة 

عمى" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في 
 عمى محكر التعاكف لصالح التطبيؽ البعدم". التطبيؽ القبمي كالبعدم

 (41جدكؿ رقـ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في االختبار 

 ي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي في محكر التعاكفالقبم

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 4.9718 1.91639 المحسكبة الجدكلية
 بعدم 45 9.3333 1.43333 -41.111 1.199

 : االلتزاـ بالنظاـ -5
 رجات محكر النظاـ ألطفاؿ المجمكعة التجريبيةتـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط د

بمغ متكسط درجات التطبيؽ القبمي  %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة 
كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان  (،9.11( كبمغ متكسط درجات التطبيؽ البعدم )4.93)

مة التائية المحسكبة باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، إذ بمغت القي
مستكل الداللة  % عند 11.9( كىي 1.119( كىي أكبر مف الجدكلية البالغة )91.15)
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد  %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي 
 كر النظاـ لصالح التطبيؽ البعدم ".كالبعدم في مح
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 (44)جدكؿ 
 نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ

 القبمي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي في محكر النظاـ

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 4.9311 1.43688 المحسكبة الجدكلية
 بعدم 45 9.1147 1.46993 91.157 1.119

 المحافظة عمى الممتمكات العامة الخاصة: -6
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر المحافظة عمى الممتمكات العامة 

مستكل داللة  في االختبار القبمي كالبعدم، عند كالخاصة ألطفاؿ المجمكعة التجريبية
( كبمغ متكسط درجات االختبار البعدم 4.93بمغ متكسط درجات التطبيؽ القبمي ) %،5
كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير  (،9.53)

( كىي أقؿ مف الجدكلية البالغة 1.491مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة )
 %، كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم5مستكل الداللة  % عند19.5( كىي 1.195)

كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي 
درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم محكر المحافظة عمى محكر 

 لصالح التطبيؽ البعدم.  الممتمكات العامة كالخاصة
 (49)جدكؿ 

 نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ
 القبمي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي محكر المحافظة عمى الممتمكات العامة كالخاصة 

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 4.9381 1.1887 ةالمحسكب الجدكلية
 بعدم 45 9.5311 1.46867 1.49158 1.195

مف خبلؿ ما تـ عرضو مف نتائج الجداكؿ السابقة يتضح رفض صحة الفرض 
 الصفرم الثاني كقبكؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى:
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( بيف متكسطي 15، 1"يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
ة التجريبية التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع في التطبيؽ درجات أطفاؿ المجمكع

 القبمي كالبعدم لمقياس الجانب الخمقي لصالح التطبيؽ البعدم ".
 : عرض نتائج بطاقة المبلحظة :9 -5
 نتائج الفرض الثالث: 

لئلجابة عف الفرض الصفرم الثالث كالذم ينص " تكجد فركؽ ذات داللة 
ات أطفاؿ المجمكعة التجريبية التي طبقت عمييا استراتيجية إحصائية بيف متكسط درج

 المشركع كأطفاؿ المجمكعة الضابطة عمى بطاقة مبلحظة القيـ األخبلقية ". 
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات كؿ محكر مف محاكر بطاقة المبلحظة 

كسط درجات أطفاؿ ألطفاؿ المجمكعة التجريبية التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع كمت
% 5باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كعند مستكل داللة ، المجمكعة الضابطة

 كفيما يمي عرض لنتائج كؿ محكر:
 : التسامح -4

تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر التسامح ألطفاؿ المجمكعة التجريبية 
بمغ متكسط درجات  %،5ستكل داللة عند م، كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة

 .(،999( كبمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة )4.11أطفاؿ المجمكعة التجريبية )
كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت القيمة 

مستكل  % عند13.6( كىي.136أكبر مف الجدكلية البالغة ) ( كىي4.11التائية المحسكبة )
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" يكجد  %، كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم5الداللة 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك متكسط درجات 
 ية.في محكر التسامح لبطاقة المبلحظة لصالح المجمكعة التجريب أطفاؿ المجمكعة الضابطة

 (43جدكؿ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

 كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة لبطاقة المبلحظة في محكر التسامح

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 التجريبية 45 4.1111 1.11111 المحسكبة الجدكلية
 الضابطة 45 1.9996 1.1993 4.111 1.136
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 : التعاكف -9
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر التعاكف ألطفاؿ المجمكعة التجريبية 

بمغ متكسط درجات  %،5المجمكعة الضابطة عند مستكل داللة   كمتكسط درجات أطفاؿ
.(، 785كبمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة ) .(888أطفاؿ المجمكعة التجريبية )

كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت القيمة 
مستكل  % عند 1.( كىي 115أقؿ مف الجدكلية البالغة ) ( كىي-4.54التائية المحسكبة ).

كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد  %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5الداللة 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك متكسط درجات 

 في محكر التعاكف لبطاقة المبلحظة لصالح المجمكعة التجريبية. أطفاؿ المجمكعة الضابطة
 (41جدكؿ )

جات أطفاؿ المجمكعة التجريبية نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط در 
 كمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة لبطاقة المبلحظة في محكر التعاكف

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 التجريبية 45 1.8889 1.16665 المحسكبة الجدكلية
 طةالضاب 45 1.7859 1.49379 -4.548 1.115

 الرحمة: -3
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر الرحمة ألطفاؿ المجمكعة  

بمغ متكسط  %،5المجمكعة الضابطة عند مستكل داللة  التجريبية كمتكسط درجات أطفاؿ
.( كبمغ متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة 111درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية )

بيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف كعكلجت ىذه ال (،1.448الضابطة )
اقؿ مف الجدكلية البالغة  ( كىي-1.176مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة )

 %، كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم5مستكل الداللة  % عند 14.7( كىي 1.147)
ئية بيف متكسط كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" تكجد فركؽ ذات داللة إحصا

في محكر  متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطةرجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية ك د
 الرحمة لبطاقة المبلحظة لصالح المجمكعة التجريبية".
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 (45جدكؿ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

 لبطاقة المبلحظة في محكر الرحمة الضابطةكمتكسط درجات أطفاؿ المجمكعة 

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 التجريبية 45 1.1111 1.41911 المحسكبة الجدكلية
 الضابطة 45 1.4485 1.94319 -1.176 1.147

حة الفرض مف خبلؿ ما تـ عرضو مف نتائج الجداكؿ السابقة يتضح رفض ص
 : كقبكؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمىالصفرم الثالث 

"تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 
كمتكسط درجات أطفاؿ  التي طبقت عمييا استراتيجية المشركع مف خبلؿ األنشطة

 جمكعة التجريبية".المجمكعة الضابطة عمى بطاقة مبلحظة القيـ األخبلقية لصالح الم
 نتائج الفرض الرابع:

لئلجابة عف الفرض الصفرم الرابع كالذم ينص" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى بطاقة 

 مبلحظة القيـ األخبلقية". 
ف محاكر المبلحظة ألطفاؿ تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات كؿ محكر م
خبلؿ األنشطة باستخداـ  المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ استراتيجية المشركع مف

% كفيما يمي عرض نتائج 5االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، عند مستكل داللة 
 كؿ محكر:
 

 : التسامح-4
المجمكعة  تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر التسامح ألطفاؿ

بمغ متكسط درجات  %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة  التجريبية
كعكلجت ىذه  .(،9996.( كبمغ متكسط درجات التطبيؽ البعدم )7333التطبيؽ القبمي )

البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف غير مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية 
 % عند 1.3( كىي  1.131( كىي أقؿ مف الجدكلية البالغة )- 8.554المحسكبة )

كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص  %، كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم5مستكل الداللة 



 لدل طفؿ الركضة  فاعميَّة استراتيجيَّة المشركع في تنمية بعض القيـ األخبلقيَّة
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عمى" يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 
 لح التطبيؽ البعدم"في التطبيؽ القبمي كالبعدم في محكر التسامح لصا

 (46جدكؿ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في 

 التطبيؽ القبمي كالبعدم لبطاقة المبلحظة في محكر التسامح.

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 1.7333 1.18891 بةالمحسك  الجدكلية
 بعدم 45 1.9996 1.19993 - 8.554 1.131

 : التعاكف -9
تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر التعاكف ألطفاؿ المجمكعة 

بمغ متكسط درجات  %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة  التجريبية
كعكلجت ىذه  .(،888التطبيؽ البعدم ).( كبمغ متكسط درجات 3859التطبيؽ القبمي )

البيانات إحصائيان باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية 
 % عند14( كىي  1.141( كىي أقؿ مف الجدكلية البالغة )- 46.99المحسكبة )

م ينص كنقبؿ الفرض البديؿ الذ %، كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم5مستكل الداللة 
عمى" يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

 في التطبيؽ القبمي كالبعدم في محكر التعاكف لصالح التطبيؽ البعدم".
 (47جدكؿ )

نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في 
 دم لبطاقة المبلحظة في محكر التعاكفالتطبيؽ القبمي كالبع

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 1.3859 1.43914 المحسكبة الجدكلية

 بعدم 45 1.8889 1.16665 -46.998 1.141
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  الرحمة:-3
 المجمكعة التجريبية تـ القياـ بالمقارنة بيف متكسط درجات محكر الرحمة ألطفاؿ

بمغ متكسط درجات التطبيؽ القبمي  %،5في التطبيؽ القبمي كالبعدم، عند مستكل داللة 
كعكلجت ىذه البيانات إحصائيان  .(،111.( كبمغ متكسط درجات التطبيؽ البعدم )999)

-9.898باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة )
%، 5مستكل الداللة  % عند13.5( كىي  1.135( كىي اقؿ مف الجدكلية البالغة )
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى" يكجد فركؽ ذات  كبيذا فأننا نرفض الفرض الصفرم

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي 
 ."يؽ البعدمكالبعدم في محكر الرحمة لصالح التطب

 (48جدكؿ )
نتائج استخداـ االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في 

 التطبيؽ القبمي كالبعدم لبطاقة المبلحظة في محكر الرحمة

االنحراؼ  القيمة التائية
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

عدد أفراد 
 المجمكعة العينة

 قبمي 45 1.9999 1.41513 المحسكبة الجدكلية
 بعدم 45 1.1111 1.94319 -9.898 1.135

مف خبلؿ ما تـ عرضو مف نتائج الجداكؿ السابقة يتضح رفض صحة الفرض 
 : الصفرم الرابع كقبكؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى 

"تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة 
كالبعدم عمى بطاقة مبلحظة القيـ األخبلقية لصالح التجريبية في التطبيؽ القبمي 

 المجمكعة التجريبية".
 مناقشة نتائج الدراسة: 3 -5

بيف نتائج  حققت نتائج البحث تطكران في نمك القيـ األخبلقية عند المقارنة
القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية، كعند مقارنة نتائج أطفاؿ المجمكعة 

كيمكف تفسير ىذا النمك كالتطكر إلى األسباب ، ئج المجمكعة الضابطةالتجريبية بنتا
 : اآلتية

 في الدراسة ساىمت في نمػك كتعػديؿ السػمككيات المرتبطػة  استخداـ األنشطة المختمفة
بػػبعض القػػيـ، كمػػا يمكػػف إرجػػاع ذلػػؾ لطبيعيػػة األنشػػطة حيػػث تيػػدؼ فػػي ظاىرىػػا إلػػى 



 لدل طفؿ الركضة  فاعميَّة استراتيجيَّة المشركع في تنمية بعض القيـ األخبلقيَّة
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ؽ بطرؽ غير مباشرة ما يػراد إكسػابو لمطفػؿ المتعة كالترفيو كالتركيح لمطفؿ، كىي تحق
فاألنشطة تعد مػف األسػاليب التربكيػة التػي تػكفر الكثيػر مػف  كالقيـ. كتنمية االتجاىات

كسػػاب الطفػػؿ القػػيـ األخبلقيػػة، كىػػذا مػػا أكدتػػو نتػػائج الدراسػػة  الجيػػد كالكقػػت لتعمػػيـ كا 
 محمد، ة )صفاء(كدراس9141الحالية، كاتفقت معيا نتائج دراسة )بمقيس داغستاني، 

( التػػي أكضػػحت فاعميػػة األنشػػطة المنكعػػة فػػي 9115 (كدراسػػة )سػػحر نسػػيـ،9117
 تنمية القيـ األخبلقية. 

  سػػاعد اسػػتخداـ الباحثػػة ألسػػمكب الحػػكار كالمناقشػػة مػػع األطفػػاؿ أثنػػاء األنشػػطة إلػػى
إقناعيـ بأىميػة السػمككيات المرتبطػة بػالقيـ كأثرىػا الػذم سػيعكد عمػييـ بػالنفع، كذلػؾ 
لطبيعػػة النمػػك األخبلقػػي لؤلطفػػاؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة، حيػػث يػػرتبط سػػمككيـ بالمنفعػػة 

كىػػذا األثػػر لػػكحظ فػػي اخػػتبلؼ  الشخصػػية كرغبػػتيـ فػػي الحصػػكؿ عمػػى رضػػا الكبػػار،
تبريرات األطفاؿ في التطبيؽ القبمي عف البعدم في المقياس. كتتفػؽ ىػذه النتػائج مػع 

مػا أثبتتػو نظريػة " كػكلبرج " مػف  كىػك(  wanzhen ،2014ما أثبتتػو نتػائج دراسػة )
 أف أخبلؽ األطفاؿ يمكف تنميتيا كتطكيرىا. 

  كمػػا اتضػػح مػػف أف فيػػـ االطفػػاؿ لممعػػايير كاألحكػػاـ األخبلقيػػة يػػزداد كضػػكحان مػػع تقػػدـ
الطفػػؿ بػػالعمر كىػػك مػػا تػػـ مبلحظتػػو مػػف خػػبلؿ اجابػػات األطفػػاؿ عمػػى اسػػئمة المقيػػاس 

تيجػػػة السػػػمكؾ فأطفػػػاؿ ىػػػذه المرحمػػػة تػػػرتبط فكانػػػت احكػػػاميـ مرتبطػػػة بػػػالحكـ عمػػػى ن
احكػػاميـ عمػػى فعػػؿ معػػيف بحجػػـ النتػػائج المترتبػػة عميػػو كىػػذا مػػا جػػاءت بػػو نظريتػػي 
بياجيػػػو ككػػػكلبرج مػػػف مرحمػػػة الخمقػػػي ألطفػػػاؿ ىػػػذه المرحمػػػة. كىػػػك مػػػا أثبتتػػػو نتػػػائج 

( اقػؿ معرفػو كفيػـ 6-3(.حيث أظيػرت نتػائج إجابػات االطفػاؿ )(Iwuji ،2014دراسة
 (.44-8ف األكبر عمران أطفاؿ عمر )كصحة م

 تػػػـ مػػػف خػػػبلؿ قيػػػاـ األطفػػػاؿ بػػػأداء  إف تطبيػػػؽ األنشػػػطة كفػػػؽ اسػػػتراتيجية المشػػػركع
األنشػػطة كمجمكعػػات صػػغيره كىػػذا جعميػػـ ينػػدمجكف فػػي العمػػؿ مػػا سػػاىـ فػػي نمػػك 

ما تـ مبلحظتو مف تصرفات األطفاؿ في عدد مػف  لمغير كذلؾ التعاكف كحب المساعدة
 التطبيؽ.  المكاقؼ أثناء

 نمػػك ركح  التػػي يقكمػػكف بيػػا أدل إلػػى كمػػا أف اشػػتراؾ األطفػػاؿ باألنشػػطة الجماعيػػة
التفاعؿ االجتماعي كاالستماع إلى آراء بعضيـ كخمؽ فرصان لمتفاكض كحؿ النزاع ممػا 

قيمػػة  أدل إلػػى تقميػػؿ المشػػاحنات بيػػنيـ ك ىػػك األمػػر الػػذم يمكػػف أف يكسػػب األطفػػاؿ
( التػي أثبتػت أف 9144ؽ مػع دراسػة )آؿ حسػك كآؿ مػراد، ىذه النتػائج تتفػ، التسامح

 يسيـ فػي إكسػاب الطفػؿ السػمكؾ التكيفػي، كدراسػة ) اشتراؾ األطفاؿ بالعمؿ الجماعي
Beneke ،2014 .التي أثبتت نمك التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ العمؿ الجماعي ) 
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 مػنح لؤلطفػاؿ المشػركع حيػث  مركنة األنشطة المستخدمة التي طبقت كفؽ استراتيجية
بتنفيػذ اعمػاليـ بأنفسػيـ ممػا  أثناء تنفيذىا الحرية الكاممة في اختيار الخامات كالقياـ

كىػػك مػػا يحقػػؽ اليػػدؼ مػػف  حفػػز كشػػجع األطفػػاؿ عمػػى أداء ىػػذه األنشػػطة بحمػػاس،
 تطبيؽ ىذه االستراتيجية. 

 : ػ تكصيات الدراسة كمقترحاتيا 5-5
  تكصيات الدراسة:

 : أكصت الدراسات بالتكصيات اآلتية في ضكء نتائج الدراسة
  .استخداـ استراتيجية المشركع كطريقة تعميـ في رياض األطفاؿ 
  إقامػػة دكرات تأىيميػػة لمعممػػات ريػػاض األطفػػاؿ لتطبيػػؽ اسػػتراتيجية المشػػركع فػػي

 رياض األطفاؿ.
  .تضميف مناىج رياض األطفاؿ ألنشطة تطبيقية في تنمية القيـ األخبلقية 
  بكية لمقيـ ترعاىا منظمات عالمية لمطفكلة.تبني برامج تر 
  .تصميـ برمجيات كتطبيقات إلكتركنية تنمي القيـ األخبلقية لدل األطفاؿ 
 : مقترحات الدراسة 5-5

 : استكماالن ليذا البحث فإنو يقترح القياـ بالبحكث التالية
  ضة. فاعمية استراتيجية المشركع في تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طفؿ الرك 
 .فاعمية استراتيجية المشركع في تنمية المفاىيـ الحياتية لدل طفؿ الركضة 
  برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح لمعممػػات ريػػاض األطفػػاؿ فػػي تطبيػػؽ اسػػتراتيجية المشػػركع

 لمرحمة رياض األطفاؿ.
  إجراء دراسات أخرل مماثمة ليذه الدراسة عمى عينات مف أطفاؿ الرياض لكي يمكف

 تعميـ النتائج. 
  اء المزيػػد مػػف البحػػكث الستقصػػاء أثػػر إحػػدل االسػػتراتيجيات الحديثػػة فػػي تنميػػة إجػػر

 القيـ األخبلقية لدل طفؿ الركضة. 
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 المراجع:
 أػ العربية:

 ( .دكر ريػػاض األطفػػاؿ المطبقػػة لطريقػػة منتسػػكرم فػػي 9141آؿ سػػعكد، الجػػكىرة .)
دكتػػكراه. جامعػػة  اكتسػػاب القػػيـ األخبلقيػػة لػػدل طفػػؿ الركضػػة بمدينػػة الريػػاض. رسػػالة

 .469ص  الممؾ سعكد، كمية التربية،
 ،(. الػػػذكاء الكجػػػداني كعبلقتػػػو بنمػػػك الحكػػػـ الخمقػػػي لػػػدل 9141أسػػػرار.) ضػػػكيحي

المراىقات بمدينة الريػاض. رسػالة ماجسػتير. جامعػة الممػؾ سػعكد، كميػة التربيػة، ص 
445. 

 ،مؤسسة : القاىرة(.القيـ التربكية كاألخبلقية. 9143طارؽ. ) المصرم، إيياب كمحمد
 طيبة لمنشر كالتكزيع.

 ( .اسػػػتراتيجيات التػػػدريس بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ. 9143الكيشػػػي، السػػػيد فتحػػػي .)
  دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر. :اإلسكندرية

 (.النمػػك الخمقػػي لػػدل الطمبػػة كعبلقتػػو بػػالتكيؼ 9143كأحمػػد، أحمػػد. ) الزبػػكف، سػػميـ
 .4916-4495(.1)11مجمد  ية،االجتماعي. دراسات العمكـ التربك 

 (.اسػػتراتيجيات تػػدريس القػػيـ. عمػػاف9149أبػػك لطيفػػة، رائػػد كالعسػػاؼ، جمػػاؿ .):  دار
 قنديؿ لمنشر التكزيع.

 ،(. تصػميـ المكاقػؼ التعميميػة فػي المكاقػؼ 9144حمدم ك فػكدة، فػاتف. ) عبدالعزيز
 الصفية التقميدية كااللكتركنية. عماف: دار الفكر ناشركف كمكزعكف.

 ( .أثػػر طريقػػة المشػػركع فػػي السػػمكؾ التكيفػػي 9144العػػزاكم، إسػػراء كعمػػي خشػػماف.)
كالنمػػك الحركػػي لػػدل أطفػػاؿ الريػػاض. مجمػػة ابحػػاث كميػػة التربيػػة االساسػػية جامعػػة 

 .418-491(.4)44المكصؿ، مجمد 
  ( .تنميػػػػة المفػػػػاىيـ الدينيػػػػة كالخمقيػػػػة 9144الضػػػػبع، ثنػػػػاء ك غبػػػػيش، ناصػػػػر .)

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.  :فاؿ. عمافكاالجتماعية لدل األط
 ،(.منػػػاىج البحػػػث فػػػي العمػػػكـ النفسػػػية كالتربكيػػػة. 9144رجػػػاء محمػػػكد.) أبػػػك عػػػبلـ

 القاىرة: دار النشر لمجامعات. 
 ( أثػػر برنػػامج9141الشػػبيمي، عبػػداهلل .)  مقتػػرح لتػػدريس التربيػػة البدنيػػة عمػػى تعزيػػز

فػي مدينػة الريػاض. رسػالة ماجسػتير. القيـ األخبلقية لدل طبلب الصػؼ األكؿ ثػانكم 
 .415جامعة الممؾ سعكد، كمية التربية، ص 

 ،.(. 9141الصػرايرة، باسػـ.، الشػمالية، نسػريف.، ك الصػرايرة، خالػد. ) طكالبة، ىػادم
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.: طرائؽ التدريس. عماف
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 ( .9119العناني، حناف عبد الحميد.)  كاألخبلقيػة كالدينيػة تنمية المفاىيـ االجتماعية
 في الطفكلة المبكرة. عماف: دار الفكر ناشركف كمكزعكف. 

 ،دار الكفػاء  :نظػرة نقديػة. اإلسػكندرية :(.الفمسػفة الخمقيػة كالعمػـ9119سناء.) خضر
 لمطباعة كالنشر.

 .(.بػػػرامج األطفػػػاؿ رؤيػػػة نظريػػػة كأمثمػػػة تطبيقيػػػة. 9119) سػػػميماف، شػػػحاتو سػػػميماف
 منشر كالتكزيع.دار الزىراء ل: الرياض

 ،(.التػػػدريس كالػػػتعمـ بالػػػدماغ ذم الجػػػانبيف. 9119عػػػزك كالجػػػيش، يكسػػػؼ. ) عفانػػػة
 عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 ( .نمك فاعميات األنػا كقػدرتيا التنبؤيػة بنمػك التفكيػر األخبلقػي 9118العمرم، عمي .)
أبيػػا بمنطقػػة لػػدل عينػػة مػػف الػػذككر كاإلنػػاث مػػف سػػف المراىقػػة كحتػػى الرشػػد بمدينػػة 

 .417عسير. رسالة ماجستير. جامعة أـ القرل، كمية التربية، ص
 ،(. المعمـ كاستراتيجيات التعميـ الحػديث. عمػاف: دار أسػامة 9118عاطؼ. ) الصيفي

 لمنشر. 
 ( .األخػبلؽ9118رشكاف، حسيف عبد الحميػد.):  .دراسػة فػي عمػـ االجتمػاع األخبلقػي

 اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 
 ،(. أثر استخداـ برنامج القصػص الحركيػة فػي 9118) مؤيد. أؿ مراد، نبراس ك حسك

(العػػدد 45مجمػػة التربيػػة كالعمػػـ، المجمػػد ) الجانػػب الخمقػػي لػػدل أطفػػاؿ الريػػاض. تنميػػة
(4 .)938- 958 . 

 ( .فاعميػة المػدخؿ القصصػي فػي تنميػة القػيـ األخبلقيػة 9118محمد، صػفاء أحمػد .)
 -96(.9حكلية كمية البنػات لػآلداب كالعمػـك كالتربيػة، ) الركضة.كالتفكير الناقد لطفؿ 

495. 
 (.أثػر نػكع القصػة كأسػمكب ركايتيػا فػي تنميػة 9118كطو، شحاتو. ) فرماكم، فرماكم

الحكـ الخمقي لدل أطفػاؿ مرحمػة ريػاض األطفػاؿ. مجمػة البحػكث النفسػية ك التربكيػة، 
(4.)455-483  . 

 ،طػػػػرابمس مػػػػيـ بػػػػيف النظريػػػػة كالممارسػػػػة.(. طرائػػػػؽ التع9118يكسػػػػؼ. ) مػػػػاركف: 
 المؤسسة الحديثة لمكتاب.

 ،دار الزىػراء : (.برامج أطفاؿ مػا قبػؿ المدرسػة. الريػاض9118ابتياج محمكد. ) طمبة
 لمنشر كالتكزيع.

 .دار أسامة  :عماف المعمـ كاستراتيجيات التعميـ الحديث. (.9118)  الصيفي، عاطؼ
   لمنشر.
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 ( .البػػ9118الجعفػػر، عمػػي.) رامج الفضػػائية المفضػػمة لػػدل عينػػة مػػف األطفػػاؿ بدكلػػة
 .79-19(.88الككيت كعبلقتيا بالتفكير الخمقي. المجمة التربكية، )

 ( .دكر المعمػػػـ فػػػي تنميػػػة القػػػيـ الخمقيػػػة لػػػدل طػػػبلب 9117الصػػػائغ، عبػػػدالرحمف .)
 . 461المرحمة الثانكية. رسالة ماجستير. جامعة الممؾ سعكد. كمية التربية، ص 

 الجركانػػػػي، ىالػػػػة.،  مصػػػػطفى، مشػػػػيرة.،، المشػػػػرفي، انشػػػػراح. المطيؼ، فػػػػاتف.،عبػػػػد
(. مشركع إكساب ميارات السػبلـ لطفػؿ 9117كرحاب، شرقاكم.)، البكاتكشي، جنات.

 .445-81(.81الركضة. مجمة عالـ التربية، )
 (. أساسػػػػيات 9115عبػػػػدالباقي. ) عبػػػػدالرحمف.، كأبػػػػك زيػػػػد، خميػػػػؿ.، جامػػػػؿ،، شػػػػبر

 دار المناىج لمنشر كالتكزيع. :عماف التدريس.
 (.تنميػػة بعػػض السػػمككيات المرتبطػػة بػػالقيـ الخمقيػػة لػػدل طفػػؿ 9115نسػػيـ، سػػحر .)

الريػاض فػي ضػػكء مكاقػؼ مػف حيػػاة الرسػكؿ صػمى اهلل عميػػو كسػمـ كصػحابتو. مجمػػة 
 .  936-919القراءة كالمعرفة، 

 (.سػػػػيككلكجية الػػػػتعمـ بػػػػيف المنظػػػػكر االرتبػػػػاطي 9111الزيػػػػات، فتحػػػػي .) كالمنظػػػػكر
 دار النشر لمجامعات. : المعرفي. القاىرة

 ( .المػػػدخؿ إلػػػى التػػػدريس. عمػػػاف9113الفػػػتبلكم، سػػػييمة.) : دار الشػػػركؽ لمنشػػػر
 كالتكزيع.

 .(. طرائؽ التدريس العامة. عماف: دار المسيرة 9119الحيمة، محمد. ) مرعي، تكفيؽ
 لمنشر كالتكزيع. 

 ( .دراسػػػة تقكيم9111عبػػػد المطمػػػب، أـ ىاشػػػـ.) يػػػة ألناشػػػيد المقدمػػػة لطفػػػؿ ريػػػاض
األطفػاؿ فػي ضػػكء معػايير أدب األطفػاؿ. رسػػالة ماجسػتير. جامعػة عػػيف شػمس، كميػػة 

 .959البنات لآلداب كالعمكـ التربكية، ص
 ( .نمػك التفكيػر األخبلقػي لػدل عينػة مػف الػذككر السػعكدييف 9111الغامدم، حسيف.)

 .689-615(، 46في سف المراىقة كالرشد. حكلية كمية قطر، )
 .(. مدل فاعمية تطبيؽ بعض اسػتراتيجيات 9111)  عبد الفتاح، فكقية ك بدكل، منى

 .949-467مجمة كمية التربية ببنيا،  التفكير لدل أطفاؿ الركضة.
 ( .النمك الركحي كالخمقي4995عيسكم، عبدالرحمف.) ،،الييئػة : مصػر . االسػكندرية

 المصرية العامة لمكتاب.
 ،نقػػػد كفكػػػر كأراء : (.التربيػػػة االخبلقيػػػة فػػػي ريػػػاض األطفػػػاؿ4999بيػػػك. ) تشػػػنككيتى

 تربكية. القاىرة: دار الفكر العربي. 
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