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 ملخص الدراسة:

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى فعالية دور معممة قسم الطفولة في استخدام الرسوم 
الدراسة ،طبقت 0202المتحركة لتعزيز القيم واليوية الوطنية لطفل الروضة في ضوء رؤية 

( طفال من الذكور الممتحقين ببرنامج برياض االطفال بمدينة الطائف، 02عمى عينة قواميا)
( درجة ذكاء ،وتم 771-722(سنة ،وبمغت درجة ذكائيم بين)2-0تراوحت أعمارىم ما بين )

( طفال، والثانية ضابطة 02تقسيميم إلى مجموعتين األولى تجريبية وقواميا)
شتممت أدوات الدراسة عمى قائمتي القيم االخالقية واليوية الوطنية (طفال، وا02وقواميا)

وجميعيم من إعداد الباحثين ومقياس ستانفورد بينية لمذكاء   وبرنامج الرسوم المتحركة
( ، وأسفرت نتائج الدراسة عن تعزيز وتدعيم القيم 0220)الصورة الرابعة(.  )تقنين حنوره، 

يجابية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج مقارنة االخالقية واليوية الوطنية اال
بالمجموعة الضابطة، واستمر األثر االيجابي لمبرنامج عمى المجموعة التجريبية خالل فترة 

 المتابعة. 

       The study aimed to identify the effectiveness of the role of the teacher of 

the Department of Childhood in the use of animation to promote the values and 

national identity of kindergarten children in the light of Vision 2030, the study 

applied to a sample of (40) male children enrolled in kindergarten program in 

Taif city, the ages ranged between (3-6) They were divided into two 

experimental groups consisting of (20) children and the second officer (20) 

children. The study tools included lists of ethical values, national identity and 

animation program. Researchers and the Stanford Interface Scale for 

Intelligence (photo For a fourth). The results of the study resulted in 

strengthening and strengthening the moral values and positive national identity 

among the experimental group members after applying the program compared 

to the control group. The positive impact of the program on the experimental 

group continued during the follow-up period. 
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 المقدمة:

أن تحديات العصر وثورة المعمومات واالتصاالت ووسائل االعالم جعمتنا في امس        
القيم واليوية تحديات، فالحاجة الى تعزيز القيم االخالقية، واليوية الوطنية ألطفالنا لمواجية ال

الوطنية لطفل الروضة ضرورة اجتماعية ألي مجتمع ألنيا سبب في تماسك المجتمع وتقدمو 
 ودوام حضارتو ونموىا وىي ينبوع السعادة ومصدر النجاح.

فتعد مرحمة الطفولة المبكرة من أىم المراحل التي يمر بيا الفرد ألنيا النواة الحقيقية      
تكوينا سميما في كافة الجوانب، فمن خالليا ترسي دعائم بناء الشخصية  لتكوين الشخصية

المعرفي والنفسي  وونضج ،والتأثير في المحيط الذي يعيش فيو مما يساعد عمى تنميتو
ومتوازن ومتوافق ومتفاعل مع  ،ليصبح قادرا ومؤىال لمعيش كمواطن صالح ،واالجتماعي

في ىذه المرحمة يكتسب القيم واالتجاىات وتكوين مجتمعو يسيم في رقيو وتنميتو ،فالطفل 
 (0273: 711العادات وتنمو لديو الميول واالستعدادات)الحازمي،

الطفل في مرحمة  يمكن ان يكتسبيا   ال يستطيع أي مّنا إنكار أىمية الخبرات التي      
يع التأثر بما فيو في ىذه المرحمة يكون سر  المستقبمية،الطفولة المبكرة وأثرىا عمى حياتو 

 لذلك فإن لمرعاية في ىذه المرحمة أىمية كبرى.   ،يحيط بو
األسرة بشكل رئيسي في بناء القاعدة النفسية والمعرفية األساسية لمطفل، حيث تتشارك       
، فمينتيا غاية في الحساسية ة الثانية بعد األسرة تبفي المر معممة رياض األطفال    وتأتي

ع الثقة في نفوس األطفال، وارساء القواعد التي تضبط سموكيم داخل يي المسؤولة عن زر ف
الفصل الدراسي وخارجو. وتغرس معاني التوحيد عند الطفل منذ صغره، وتعميم الطفل األدب، 

  (701: 0272،واألخالق الحميدة، وتعميمو التفريق بين الصواب والخطأ )زيد
شابًا قويًا ليصبح صالٍح يبني وطنو تيتم ببناء مواطٍن  فمعممة رياض األطفال     

بالمستقبل، فتيتم ببناء شخصية الطفل من كافة النواحي الجسدية والعقمية والحركية والمغوية 
بيئتو، وتعممو أّن لو حقوقًا وواجبات مع تساعده عمى االندماج و  واالنفعالّية واالجتماعية،

وتأّىمو لمرحمة التعميم المدرسي، كحق الممكية العام والخاص، تساعده عمى حل المشكالت، 
، وتنمية المعرفة والميول والمثل وتعزيز القيم واليوية الوطنيةوتكسبو المفاىيم والميارات 

والقدرات والميارات في كل طفل حتي يصل الى اقصي ما تسمح بو امكانياتو 
 (.022: 0273،عمي؛770:0270المدخمي،)
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ليس ىو المعمم الخبير في تخصصو والمتقن لممادة  فالمعمم الناجح، في العصر الحالي،     
نما الماىر في دمج التكنولوجيا في المواقف التعميمية أيضًا  التي يدرسيا فقط، وا 

(Weinbugh ,collier & Rivera , 2003:43) ذا كان المعمم مطالبًا في مراحل .وا 
إدارة الفصل وغيرىا فإن التعميم المختمفة بأن يتقن المادة التعميمية التي يدرسيا، ويحسن 

الموقف مختمف مع معممة رياض األطفال، فالتربية في رياض األطفال ذات أىمية خاصة في 
 ، )الجراححد ذاتيا ، باإلضافة إلي أىميتيا بالنسبة لإلعداد لممرحمة التالية في سمم التعمم 

 (. 722: 0270،العجموني
في تدريسيا عمى الحواس المختمفة لدى  ينبغي عمى معممة رياض االطفال ان تركزلذا     

يتعرف من خالليا عمى البيئة المحيطة بو،   ،تعتبر نافذتو لمعام  والطفل الن حواس
(Jerger etal,2017) فكمما ازداد عدد الحواس التي يمكن استخداميا في تمقي فكرة معينة.

ج بعض البحوث الى وتشير نتائ ،ادى ذلك الى دعميا وتقويتيا وتثبيتيا في ذىن المتمقي
ن استيعاب الفرد لممعمومات 54 % من معرفتنا نكتسبيا عن طريق حاستي البصر والسمع وا 

% عند استخدام الصورة والصوت وان مدة احتفاظو بيذه المعمومات تزداد 01يزداد بنسبة
  (.00: 0270،عبد القادر %)11بنسبة
اليوية الوطنية لدي الطفل أمر ميم و االخالقية  فان تعزيز القيم  ومن ىذا المنطمق      

لمغاية خاصة في ىذه المرحمة العمرية التي توضع فييا البذور األولي لشخصيتو وتعد احد 
أىم الركائز االساسية في تربية الطفل وتوجيو سموكو وممارستيم بصورة قابمة في تعزيز القيم 

ئل واألساليب المحببة لدي الطفل واليوية الوطنية في نفسية الطفل والعمل عمى تعزيزىا بالوسا
 ومن ىذه األساليب الرسوم المتحركة.

وتكمن قوة تأثير افالم الرسوم المتحركة الى اعتمادىا عمى حاستي السمع والبصر        
وامتالكيا امكانيات الحركة والمون والصوت وجميعيا تشد انتباه الطفل وتجذبو لممشاىدة 

(Ryan et al,2016) عممية عرض سريعة لسمسمة من  بأنيام المتحركة تعرف الرسو ،و
الصور الثابتة والتي تختمف عن بعضيا بشكل بسيط بحيث تعطي االنطباع بالحركة المستمرة 

كما أن الرسوم المتحركة عبارة عن مجموعة من الصور التي تعرض .(0:0275)ابو الشيخ،
يا تتحرك، ثم يتم إضافة بشكل متتالي وبسرعة معينة بحيث تظير لمعين المجردة عمى أن

 بعض الوسائط عمييا مثل الصوت والموسيقى وغيرىا.
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فتوصمت العديد من الدراسات الى ان مشاىدة أفالم الرسوم المتحركة يزيد تعزيز        
)محمد،  القيم الخمقية واالجتماعية والدينية والقيم العقدية لألطفالو تدعيم القيم التربوية و 

؛ 0270؛ أبو ناصر، 0270؛ صــالح ،صــبيح ،0225عرفان ،؛ 0224؛ الغفيص،0224
  .( 0275؛ الشريف،0274؛ حسـين، محمد ،0272الراشد،
ومما ال شك فيو أن الرسوم المتحركة تحمل في طياتيا عوامل الجذب والتشويق واالثارة      

ا قبل من خالل الصور وااللوان والشكل فتؤثر في نمو االطفال وسموكيم وخاصة في عمر م
فانيم في مرحمة بناء شخصياتيم ومستقبميم فيي مرحمة ذات أثر فعال لتنمية  ،المدرسة

 .(Hsu,2016:7;Zhang,2009:12)قدرتيم عمى االنتباه واإلدراك والفيم  
من تحسين مستوى المشاركة مشاىدة أفالم الرسوم المتحركة يزيد كما أن زيادة        

 ,.Nicolle et al, 2012) واليوية الوطنية  قيماالجتماعية والتواصل وتعزيز ال
Ghani,(2015., Mahmoud , 2017) . كما إن بعض الرسوم المتحركة التعميمية من

شأنيا توجيو األطفال، لمعديد من اآلداب االجتماعية واألخالق الحميدة، والتي ربما يعجز 
ة عن طريق الرسوم اآلباء عن توصيميا بطرق التوجيو والتمقين. فمن خالل قصة ممتع

،  المتحركة، تنجح في توصيل رسائل إيجابية: كطاعة الوالدين، والتزام الصدق واألمانة
؛عبد القادر، 0224)محمد، والتحدث بأسموب الئق وراٍق، ومساعدة الضعيف أو المحتاج.

وىذا ما دفع الباحث الى  (.0274، حسـين ،  محمد ،5،0273، العمراوي،0270ىيثم ،
ر معممة قسم الطفولة في استخدام الرسوم المتحركة لتعزيز القيم واليوية الوطنية دراسة دو 

 .0202لطفل الروضة في ضوء رؤية 
 مشكلة الدراسة:

في العالم العربي والمممكة العربية  الروضةمرحمة وتأسيسيا عمى ما سبق فإن        
عادة  لذا فمن الضروري ،خاصة ما زالت في دور التطوربصفة السعودية  تكثيف الجيود وا 

وصقل  ،والذي يعد الحجر األساسي في إعداد المواطن الصالح ،النظر بيذا الركن األساسي
مع تطور وسائل االتصال وزيادة السيولة في عممية مشاىدة افالم و  ،جوانب شخصيتو

الرسوم المتحركة التي اصبحت االن جزء مؤثر في تنشأة االطفال، فمم تعد وسيمة لمتسمية 
وخاصة لفئة  ،فقط، بل أصبحت أداة ميمة من أدوات التعمم والتطبيع االجتماعي والمتعة

تأثير  ادرجة تفضيل عالية من جانب األطفال وليبالرسوم المتحركة  حظىأطفال الروضة، فت
 األطفال ويحبو جّذاب وسيط إلى بحاجة الروضة فمربيةلمطفل،  النمائيةالجوانب كافة عمى 
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 يصعب مثل القيم واليوية الوطنية التي الصعبة والمجردة المفاىيم بعض إيصال عمى قادر
 العمرية األكبر، والمراحل المستويات مع نتبعيا التي التقميدية بالطرق الروضة ألطفال تعميميا

 لكونيا الحواس، طريق عن التعمم في تسيم التي المصادر أبرز من وتعد الرسوم المتحركة
 أكثر وتخاطب تعميمي، وسيط من أكثر فتستخدم والمون، ة والحركةوالصور  الصوت بين تجمع
 المعمومة بناء في يسيم بما والتشويق، باإلثارة والحركة نفسو الوقت في وتتسم حاسة، من

 . األطفال أذىان في وفاعميتيا وترسيخيا
عم دفي متحركة الرسوم البرامج  فعالية استخدام اليفتوصمت العديد من الدراسات       

 واالىتمام والطاعة، والتعاون، والمساعدة واألدب، الصدق،، وتدعيم قيم اليوية الوطنية
نجازو  الذات، عمى واالعتماد البمد، وحب الرياضية، والروح باآلخرين،  دون المنزلية الفروض ا 

؛  (Nicolle et al, 2012 طفل الروضة،والنظافة لدى  والدقة الوالدين، تدخل أو تذمر
  (0225مغاري،
ذا أمر المواطنة قيم عمى المحافظة عمى الصغر منذ األطفال تربيةوينبغي        ما ضروري، وا 

 بالدىم تنمية في المشاركة بفاعمية يستطيعون فإنيم طفولتيم في سميماً  إعداداً  أعددناىم
 مع الذيالمجت في وتوجياتو الفرد سموك تحديد في ميّماً  دوراً واقتصاديًا، فالقيم ليا  اجتماعياً 
 القيم اكتساب وتشجيع إرساء في لمبدء ممحة ضرورة أن ىناك نجد لذلك  .فيو يعيش

  .األخالقي الوعي تكوين إلى بذلك مما يؤدى وتطورىا اليوية الوطنيةو  األخالقية
مفاىيم القيم واليوية  تنمية إلى يؤدي قد الرسوم المتحركة استخدام أن ينالباحث فافترض    

ليذه  اكتسابيم تعميق إلى يؤدي قد وتشويق جاذبية من ليا أفضل، لما بصورة الوطنية
الرسوم  استخدام طريق عن تقديم القيم واليوية الوطنية فكرة ملديي تولدت ىنا ومن المفاىيم،
 . المتحركة

دور معممة قسم الطفولة في استخدام الرسوم ىذا البحث بموضوع  اىتمامولذا كان     
، ولم يجد 0202قيم واليوية الوطنية لطفل الروضة في ضوء رؤية المتحركة لتعزيز ال

دور معممة دراسة عربية اىتمت بدراسة  –في حدود ما أتيح ليما من دراسات  - ينالباحث
قسم الطفولة في استخدام الرسوم المتحركة لتعزيز القيم واليوية الوطنية لطفل الروضة في 

 السؤال الرئيس في الحالية الدراسة مشكمة تتحدد تقدم ما ضوء ،وفي0202ضوء رؤية 
 :اآلتي
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ما دور معممة قسم الطفولة في استخدام الرسوم المتحركة لتعزيز القيم واليوية الوطنية لطفل 
 .0202الروضة في ضوء رؤية 

 وعميو تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:
عة التجريبية والمجموعة الضابطة في ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجمو  -7

   القيم واليوية الوطنية ؟ لقائمتيالقياس البعدي 
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي  -0

 واليوية الوطنية ؟لقائمتي والبعدي 
ين البعدي ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس -0

 القيم واليوية الوطنية ؟ لقائمتيوالتتبعي 
 أهداف الدراسة:

 :يميالحالية إلى ما  الدراسةتيدف 
الكشف عن مدي فعالية دور معممة قسم الطفولة في استخدام الرسوم المتحركة لتعزيز  -7

، والتحقق من مدي 0202القيم واليوية الوطنية لطفل الروضة في ضوء رؤية المممكة 
 لية برنامج الرسوم المتحركة في تحقيق اليدف. فعا

 أهمٌة الدراسة:

يتم من خالليما التعرف عمى مستوي اكتسـاب اطفـال الروضـة لـبعض القـيم  قائمتيناعداد  -7
 واليوية الوطنية.

كما تقترح الدراسة برنامج قائم عمى الرسوم المتحركة لتعزيز القـيم واليويـة الوطنيـة لطفـل  -0
يمكـن تطبيقـو، واالسـتفادة منـو فـي مجـال تنميـة  0202رؤية المممكـة  الروضة في ضوء

 القيم واليوية الوطنية لدي ىذه الفئة من أطفال الروضة.
 أىمية االثر الذي تتركو الرسوم المتحركة في حياة طفل الروضة. -0
تنميــة القــيم واليويــة الوطنيــة لــدي طفــل الروضــة مــن أىــم مكونــات شخصــيتو وليــا نتــائج  -0

 جابية عمى كافة افراد المجتمع فيجب العمل عمى تنميتيا.اي
الدراسة تمفـت نظـر المختصـين فـي االجيـزة الحكوميـة والـوزرات المعنيـة الـى أىميـة إيجـاد  -1

 دراسات عممية تنمي القيم واليوية الوطنية لطفل الروضة.



 ........................................................... المتحركةدور معلمة قسم الطفولة في استخدام الرسوم 

- 7740 - 

يم فــي وضــع نظمــة التعمــأن يســتفيد مــن ىــذه الدراســة المســؤولين والقــائمين عمــى أيمكــن  -2
ساليب تنمية وتدعيم القيم واليوية الوطنيـة أالخطط التربوية والمناىج الدراسية في معرفة 

 في مرحمة الطفولة المبكرة.
تفسح ىذه الدراسة المجال أمـام الميتمـين بمجـال القـيم و اليويـة الوطنيـة لطفـل الروضـة  -3

مــة لمدراســة الحاليــة فــي ن تكــون مكممــة وداعأإلجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي يمكــن 
الكشــف عــن مــواطن الســمبية وااليجابيــة فــي غــرس وتــدعيم القــيم واليويــة الوطنيــة لطفــل 

 الروضة.
يمكـــن ان تضـــيف ىـــذه الدراســـة عـــددا مـــن التوصـــيات والمقترحـــات لتنميـــة وتعزيـــز القـــيم  -4

 واليوية الوطنية لطفل الروضة.
ة وسـموكو يعتبـر إضـافة ونقمـة مـن أن تحقيق َاي تقـدم إيجـابي فـي شخصـية طفـل الروضـ -5

 طفل معتمد عمي الغير إلي طفل طبيعي يعتمد عمي نفسو. 
  :اإلجرائٌة ةمصطلحات الدراس

 وتقـوم االبتدائيـة المدرسـة قبل مامرحمة  تقوم بتربية الطفل في ىي التي: معلمة قسم الطفولة
 وتنميـة ورعايتـو الطفـل ةتربيـ عمـى ، وتعمـلخارجيا في غرفة النشاط و وتنظيمو بإدارة النشاط

 . ودينياً  وسموكياً  ولغوياً  واجتماعياً  وانفعالياً  وعقمياً  جسمياَ  شاممة تنمية شخصيتو
سمسـمة مـن الصـور والرسـوم الثابتـة والمعـدة مسـبقا لعرضـيا عمـى شاشـة  :الرسوم المتحركة

والتــي الكمبيــوتر فــي تتــابع وســرعة منتظمــة ينــتج عنيــا ايحــاء بالحركــة المصــحوبة بالصــوت 
يـتم عرضـيا لتعزيـز القـيم واليويـة الوطنيـة لطفـل الروضـة يتضمن محتواىا موضوعات مختارة 

 بشكل قصصي.
ــادئمجموعــة مــن  :القييٌم االخيقٌيية ــايير المب ــنظ م  والمع  داخــل وتضــبط ســموك الطفــل التــي ت

مـن  وتكـون ليـا وغير المقبول المقبول السموكجماعٍة ما ، ويتخذون منيا معايير لمحكم عمى 
وأي خـروج عمييـا يصـبح خروجـًا  ،القوة والتأثير عمى الجماعـة بحيـث يصـبح ليـا صـفة اإللـزام

التــي تــم  ومــن األمثمــة عمــى القــيم األخالقيــة التــي ينتمــي إلييــا، عــن مبــادئ وأىــداف الجماعــة
والتعـــاون،  االخـــرين،الصـــدق، واألمانـــة، ومســـاعدة  تصـــميميا فـــي برنـــامج الرســـوم المتحركـــة

 تحمل المسؤولية، وقيمة االستئذان، والقيم الجمالية، واالجتماعية.والتنافس، و 
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القـــيم  قائمـــةوتعـــرف إجرائيـــا بأنـــو: الدرجـــة التـــي يحصـــل عمييـــا طفـــل الروضـــة فـــي 
 في الدراسة الحالية. ةاالخالقية المستخدم
ىــو اتجــاه ايجــابي يستشــعره طفــل الروضــة اتجــاه وطنــو ويؤكــده ارتباطــو  الهوٌيية الوطنٌيية:

و لوطنــو بوصــفو عضــوا فيــو يشــعر نحــوه بــالفخر والــوالء وممتزمــا بالمعــايير والقــوانين وانتســاب
 والقيم االيجابية

اليويــة  قائمــةوتعــرف إجرائيــا بأنــو: الدرجــة التــي يحصــل عمييــا طفــل الروضــة فــي 
 في الدراسة الحالية. ةالوطنية المستخدم

نيايـة العـام الثالـث حتـى نيايــة ىو الطفـل فـي المرحمــة العمريــة الممتـدة مـن : طفل الروضة
 .الطفولة المبكرة مرحمة مرحمةال ي ىذه عمالبعض ويطمق العـام الخـامس ، 

الروضــة بالمممكــة العربيـــة الســعودية  ممــن تتـــراوح طفــال أىـــم  ويعــرف إجرائيــا بأنــو
 ( سنوات. 2-0اعمارىم ما بين)
 اإلطار النظري

 معلمة الروضة: 

 المدرســة، قبـل مــا أطفـال لتربيــة الحقيقـي المفتـاح ىــي الروضـة معممــة أن القـول يمكـن       
   المجتمع. ومع التراث مع المتوافقة شخصياتيم تكوين عن المسؤولة وىي
 لـو، المقـربين تـأثير مـن أكبـر يكـون قـد الطفـل شخصـية في بالغاً  تأثيراً  الروضة ولمعممة      

 مباشـرة غيـر أو مباشـرة بصـورة فييم روالتأثي السموك، آداب فييم وتبث عاداتيا عمى فتطبعيم
 المســــــئولية روح وتغــــــرس فــــــييم والقــــــدوة، والــــــتقمص والمواجيــــــة اإليحــــــاء طريــــــق عــــــن

 المناســب واإلرشــاد المناســبة البيئــة تعمــل عمــي تــوفيرو (.020:0277،والمثابرة.)ســميم،عمي
 لمواىـبوا القـدرات ليـذه والسـماح ومواىبـوو قدراتـ استكشـاف السـميم، فتعمـل عمـى لنمو الطفـل

شاعة والظيور، بالنمو  بحريتـو ليشـعر الطفـل نفـس فـي واالطمئنـان بـاألمن الشـعور من جو وا 
 ,.Grant, 2005., Hornsby, 2006)نفســو عــن والتعبيــر العمــل عمــى وقدرتــو

Cugmas, 2011.,Abu Taleb, 2013).  
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يعتمــد ففــي عمميــا يعــد نجاًحــا لمروضــة فــي تحقيــق أىــدافيا ،  معممــة الروضــةنجــاح 
نجاح مؤسسات رياض األطفال فـي تحقيـق أىـدافيا عمـى مـدى وجـود معممـات مـؤىالت تـأىيال 

معممــة تقــوم فتربوًيــا متخصًصــا لمعمــل مــع األطفــال فــي ىــذه المرحمــة الحساســة مــن حيــاتيم.  
دور واضــح فــي تييئــة المجــال لمطفــل الكتســاب خبــرات تزيــد مــن قدرتــو عمــى توجيــو بــ الروضــة

كــان ذلــك مــن خــالل تفاعميــا مــع األطفــال، أو مــن خــالل تنظيميــا لمبيئــة  مســار حياتــو، ســواء
وتخطيطيا لألنشطة، فـاألدوار التـي تقـوم بيـا معممـة ريـاض األطفـال تختمـف عـن األدوار التـي 
تقوم بيا المعممة في المراحل العمرية األخرى، نظرًا ألىمية مرحمة ما قبل المدرسة، ومـا تتركـو 

المســتقبمية فــدورىا يتعــدى تعمــيم األطفــال إلــى كونيــا مســئولة عــن مــن أثــر عمــى حيــاة الطفــل 
توجيو عممية نمو كل طفل من األطفال في مرحمة شـديدة الحساسـية مـن حيـاتيم، وذلـك يعنـي 

الناشـف، ؛02:0223)الشـريف،بأنيا مسئولة عن جميـع جوانـب النمـو  التـي يمـر بيـا الطفـل 
0270 :7 .) 

 أدوار معلمة رٌاض االطفال:
 تقوم معممة الروضة بأدوار عديدة ومتداخمة وتؤدي مياًما كثيرة، لعل من أبرزىا ما يمي:     
مساعدة لعممية النمو الشامل لمطفل: وىذا ما يمكن أن تقوم بو المعممة من خالل  -

توفير المناخ النفسي الذي يشعر األطفال باألمان واالستقرار العاطفي، والعمل عمى 
العقمية والنفسية واالجتماعية. والتعامل مع المشكالت إشباع حاجاتيم الجسمية و 

السموكية لألطفال، واستخدام ميارات التعزيز اإليجابي لتشجيع السموكيات المقبولة 
لألطفال وتثبيتيا. وتشجيع األطفال عمى التفاعل االجتماعي، ومساعدة الطفل عمى 

 الخروج من دائرة الذات إلى الحياة االجتماعية األوسع. 
خطيط و إعداد األنشطة التعميمية التي تساعد في تحقيق األىداف: وذلك من خالل ت -

تحديد الوسائل التعميمية المناسبة لمنشاط، واختيار أساليب العرض المناسبة ليذه 
الوسائل، واختيار المكان الذي سيقام فيو النشاط. وتحديد أسموب العمل خالل النشاط 

ا، وتحديد أساليب توجيو األطفال والتفاعل معيم سواء كان عمال فردًيا أو جماعيً 
 ومالحظة سموكيم أثناء النشاط.

تقويم األطفال : يساعد تقويم األطفال معممة الروضة في التعرف عمى مستوى   -
قدرات الطفل من جميع النواحي، والتعرف عمى استعداداتو واحتياجاتو، واتخاذىا 

 الفردية الفروق عمى التعرفالمعممة عمى  نقطة بدء لتعمم جديد، كما يساعد التقويم
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األنشطة  وتخطيط التعميمية العممية أثناء مراعاتيا من تتمكن حتى بين األطفال
  .الروضة في المستخدمة

 المجتمع، و السائدة في القيم والمفاىيم تعزيز إلى تسعى المعممة :لممجتمع ممثمة  -
 المظير في    الحسنة القدوة مثيلوت اإليجابية، السموكية العادات تكريس إلى تسعى

 مع من خالل التواصل االجتماعي .لقيمو متمثال لمجتمعو محًبا الطفل لينشأ والسموك
 يتحقق أن ومن الميم البيت، من تبدأ االجتماعية التنشئة إن حيث الطفل أسرة

 فرماوي) والروضة البيت من كل في المتبعة التنشئة أساليب بين والتكامل التوافق
 ،35 : 0275 ؛ فيمي،75،7:  0270 ؛ الناشف،042 : 0220 المجادي،و 

020)  
 أهداف مؤسسات رٌاض االطفال 

 وحسب الفمسفة المجتمع طبيعة حسب بمد كل في األطفال رياض أىداف تختمف 
 فييا تشترك أىداف عامة إلى التوصل يمكن أنو إال فيو، التربوية العممية عمييا ترتكز التي
 :ومنيا العالم في طفالاأل رياض معظم

 والمغوي واالجتماعي والعقمي والحسي الجسمي المتكامل النمو عمى الطفل مساعدة -
 .واالنفعالي والخمقي

 يعود عمييم بما االستطالع وحب بالمعب الفطرية ىتماماتيمأو  األطفال رغبات تمبية -
 .بالفائدة

مكاناتو لقدراتو اكتشافو خالل من لذاتو الطفل تحقيق -  في من الرفاق مجموعة طوس وا 
 .الروضة سنو في مثل

 مع خالل تفاعمو من المقبولة االجتماعية والعادات والقيم االتجاىات الطفل اكتساب -
 .الروضة في اآلخرين األطفال

 .العممي التفكير ميارات الطفل اكتساب -
 والقدرة عمى النفس عمى االعتماد فيو تغرس التي األساسية بالميارات الطفل تزويد -

 .والمبادأة االستقاللية
 : 0220 قناوي،) االبتدائية بالمدرسة لاللتحاق وتربوًيا واجتماعًيا نفسًيا الطفل تييئة -

774).  
 الرسوم المتحركة:
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 الرسوم إنتاج كان يتم (.فقد7544إلى عام) مبكر وقت في المتحركة الرسوم تاريخ يعود     
 تجميعيا الصور ثم من الكثير رسم األمر مبيتط فكان وتقميدي، يدوي بشكل قديما المتحركة
العرض  آلة تدار وعندما الواحد، الثانية في إطار (00) عرض يمزم حيث الفيديو، إلنتاج

ابو ( فعميا تتحرك أنيا عمى العين توىم بحيث كبيرة بسرعة اإلطارات تتحرك السينمائي
  (.72:0275الشيخ،

 بين ما فترة في إدخال الصوت خالل من حركةالمت الرسوم إنتاج فن وقد حدث تطور في    
 بوالت" ىذا العصر اسم وارتبط الذىبي، بالعصر الفترة ىذه سميت حيث7512 إلى 7502
الرسوم  صناعة مجال في أدخمو الذي الكبير التقدم في مؤثر بشكل ساىم الذي "ديزني

 م،7522 عام وفي .المتحركة الرسوم إنتاج في ساىموا الذين من العديد ظير ثم المتحركة،
 وكرواتيا واليابان كندا مثل الدول من العديد في المتحركة الرسوم لفن خصصت ميرجانات

 تستخدم وأصبحت والصغار لمكبار أصبحت فقد المتحركة الرسوم تشعب استخدام ثم .وغيرىم
 تطورا أكثر المتحركة الرسوم إنتاج أصبح حديثا انتشار التكنولوجيا ومع اإلعالنات في

 المتحركة الرسوم أصبحت النياية وفي عممية إنتاجيا سيمت التي البرامج من العديد باستخدام
ابو  (وغيرىا والتعميم اإلعالم، والثقافة، مثل المجاالت من العديد في فعال أساسي عنصر
 .(70-70:  0275،الشيخ
ور فعال في تعزيز الوسائط المتعددة في عممية التعمم أىمية كبيرة لما ليا من د وتحتل     
 التعمم

واإلدراك الذىني، وتقوم عمى مبدأ انشاء رسالة تعميمية متعددة الوسائط بحيث تتوافر فييا 
الصوت والصورة والفيديو والصور والرسوم بأنواعيا بحيث يستقبميا المتعمم بحواسو ثم يقوم 

من أىمية الوسائط المتعمم عقميا بتنظيم معموماتو وتخزينيا مما يعزز مبدا التعمم، وتك
المتعددة في استخدام الوسائل السمعية والبصرية، وتعتبر الرسوم المتحركة من أىم أنواعيا. 

(Wiley & Ltd,2017) 
ولمرسوم المتحركة أىمية كبيرة في العممية التعميمية بشكل عام فيي تعمل عمى تثقيف    

 الطفل
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م بتصحيح لغتو وتعميمو النطق بمعمومات مختارة بعناية، وتساعده عمى الحوار، وتقو 
الصحيح، وتساعده عمى التركيز وتنشيط ذىنو وتطوير قدراتو اإلبداعية، وتشبع غرائزه 

 (.0273المختمفة كحب االستطالع واالكتشاف والمنافسة وغيرىا )المغرا وي، 
ة فقد صممت عمى أنيا شكل من أشكال الترفيو التعميمي، فيي أداة تعميمية سيمة بالنسب    

لممعممين وتساعدىم في خمق المزيد من اإلبداع وىي أيضا ممتعة لدى األطفال وتساعدىم 
 (Hidayat et al,2019 )عمى االحتفاظ بالمعمومات لمدة أطول.

 الصوت مع الصور دمج خالل من والبصر السمع حاستي عمى المتحركة وتعتمد الرسوم    
 التي التعميمية األىداف تحقيق في حركةالمت الرسوم نجاح عمى يساعد ذاتو في حد وىذا
 سريع بشكل المقدمة والمعمومات المعرفة تثبيت في الطمبة فيي تساعد المعمم، إلييا يسعى
 .بسيولة استرجاعيا يتم وبالتالي المعمومات مضاعفة تخزين خالل من البعيد، المدى عمى
 ( Wafi,2013)  نيةالتق اتجاه ىذه وتفاعميم وحماسيم تعمممل الطمبة دافعية بسبب
وتعد مرحمة ما قبل المدرسة ىي مرحمة لمتنمية الشاممة لحواس الطفل ، وقدراتو ،     

ومياراتو ، وميولو ، واتجاىاتو؛ وذلك عن طريق اإلعداد الشامل ، والتنمية العقمية والحسية ، 
ياراتو المختمفة ، واالنفعالية ، واالجتماعية ، والبيئية لمطفل التي تنبو حواسو ، وقدراتو وم

 : 0227وتزوده بالخبرات األساسية في حدود إمكانياتو واستعداده ومستوى نضجو. )محمد،
01.) 

 : التعلٌمٌة العملٌة لألطفال فً المتحركة الرسوم استخدام مزاٌا

 سواء  تفاعمية بيئة خمق عمى ساعدت التي السمات من المتحركة بالعديد الرسوم تميزت -
 خارجيا . أو الصفية الغرفة داخل كان

 .معيا والتفاعل االنخراط من المشاىد يتمكن حتى اليومية حياتنا في مواقف تعبر عن -
 لممشاىد مجال ترك يجب حيث ، المتحركة واحدة بالرسوم دفعة األفكار عرض يتم أال -

 .والمشاىد المعروضة الحوار في لتفكير
 إذا الطمبة بمفردىم يستخدميا ىحت وذلك وأعمارىم، مطمبةل مناسبة بسيطة سيمة تيالغ -

 (Naylor&Keogh,2012).لذلك بحاجة أنيم المعمم شعر
 جديدة. اىتمامات فييم وتثير مبكر سن في والمعارف الخبرات الطمبة كسب تساعد عمى -
 تصرفات من حوليم يدور ما فيم عمى األطفال تساعد ومشاىد تحتوي عمى قصص -

 اآلخرين. ومساعدة لنظافةوا آداب الحديث، مثل اجتماعية وعالقات
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 متنوعة. بأساليب وتنميتو إثراء خياليم عمى األطفال تساعد -
 (Awad, 2013 ) .أكثر التعمم في يستمتعون الطمبة ويجعل الميارات من حسنت -
 جماعيا. أم تقييما فرديا تقييما أكان سواء األطفال تقييم -
 فيي وبذلك األطفال لدى خاطئةال والمفاىيم المعمومات حول بتغذية راجعة تزود المعممين -

 لدى الخاطئة والمفاىيم والمعمومات األفكار في تغيير تفاعال أكثر ليكون المعمم تجذب
  .( Chin &Teou, 2009 )األطفال

 عمى أكثر قدرة يكون أن في المعمم تساعد الخاطئة واألفكار والمعمومات المفاىيم كما أن -
 ,Ekici  etal ) .تدريسو  خالل من ميياع والتركيز الحسبان في األمور ىذه أخذ

2007) 
  وجاذبية تفاعال أكثر نظام إلى التقميدي التعميمي النظام حررىم منتو  الطمبةتخرج  -

Birisci e al ,2010:78)                                                     ) 
 .األخرى التقميدية لطرقا مع بالمقارنة % 33 بمعدل الوقت وتقمل التعميم جودة من ترفع -

( Stephenson,1994)  
ومن جية أخرى فإن الرسوم المتحركة تراعي الفروق الفردية لدى الطمبة حيث أن الطمبة  -

المنخفضو التحصيل يخافون من طرح أفكارىم بشكل مباشر إذا كانت خاطئة ولكنيم من 
اىدة الرسوم خالل دور المحكم يستطيعون إصدار الحكم عمى أفكارىم من خالل مش

المتحركة، وىذا أدى إلى استقاللية في التعميم حيث يكون دور المعمم ىنا ىو الموجو 
 (Awad, 2013فقط ) 

 .المشاركة و التعاون و كالصدق اإليجابية القيم من مجموعة الطفل وتعميم تمقين -
حب  غريزة مثل لديو عديدة غرائز تشبع و النفسية الطفل احتياجات بعض تمبي -

 و المنافسة غريزة لديو وتنمي جديدة، أشياء يوم كل يستكشف فتجعمو طالع،االست
 لمفوز ويسعى لمنجاح يطمح التي تجعمو المسابقة

 قد أخرى أنشطة من أقل إيذاء أو فائدة أكثر أحيانا تكون أن يمكنيا ترفييية وسيمة -
 (.75:0275رفاقو)الشريف، مع يقضييا

 القٌم والهوٌة الوطنٌة:

األساس لمقواعد والقوانين التي يتوافق عمييا الناس نتيجة التزاميم  يم بانيا:الق تعرف   
التامة بضرورة التمسك بتمك القيم وتطبيقيا في حياتيم لتستقيم الحياة  بتعاليم دينيم وقناعتيم



 ........................................................... المتحركةدور معلمة قسم الطفولة في استخدام الرسوم 

- 7757 - 

بالسعادة، والوحدة واالنتماء، فيكون المجتمع متماسكًا، قويًا،  ويتحقق لدييم الرضا، والشعور
في ىذا المجتمع يبتغي من ذلك اهلل عز وجل في كل  ، يسمو فوق الضغائن، وكل إنسانراقياً 

 (3:0275) الشريف،أمر من أمور حياتو 
تطبيقيًا لألفكار  فيي تقوم عمى تصورانظرية الغرس الثقافي تنطمق ىذه الدراسة من    

ن خالل المالحظة، الحقائق االجتماعية، والتعمم م الخاصة بعمميات بناء المعنى، وتشكيل
الرسوم المتحركة في التأثير قدرة  و؛ حيث تؤكد فكرة الرسوم المتحركةواألدوار التي تقوم بيا 

دراكيم لمعوالم المحيطة بيم، خصوصًا بالنسبة لألطفال الذين  عمى معرفة أطفال الروضة وا 
 يتعرضون لمرسوم المتحركة بكثافة كبيرة. 

 خصائص القٌم:

 ،وُتعتبر دينية عقيدة أو تصور أو فمسفة من االنسان يستمده أخالقي رتعبي القيم       
وغير  المقبول السموك بين وتفرق المختمفة المواقف في السموك وتوجو تحدد عامة قواعد

 فيي ثم من و المجتمع في المقبولة واالتجاىات والمبادئ باألفكار القيم ترتبط و ،المقبول
 أىدافو يحقق حتى االنسان ضوئيا في يسمك أن يجب التي المختمفة والوسائل الطرق توضح
 أو أخرى إلى ثقافة من أو آخر إلى فرد من اختالقيا حيث من القيم بنسبية البعض ،ويأخذ
 صدق في اعتقادنا حيث من القيم بثبات قوياُ  كافياً  إيمانا نؤمن ونحن زمان إلى زمان من

 االنسان يصنعيا التي البعيدة باألىداف القيم تيتم كما قيمنا، نأخذ طريقو عن الذي المصدر
 لمقياس قابمة القيم أن إلى إضافة(، 75: 0221 السيد،.) الفرعية باألىداف ال بنفسو
 متدرج بشكل تترتب أنيا أي ىرمية وىي عميو يدل الذي المالحظ السموك طريق عن والتقويم

 (71: 0277 الصاحب،) شخص كل عند األىمية في
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 مصادر القٌم:

 المؤسسات أكثر وتعد الفرد تحتضن التي األولى البيئة األسرة تعتبر   األسرة
 عن تميزىا خصائص من بو تتمتع لما االجتماعية، التنشئة عممية تأثيرا في االجتماعية

 .المؤسسات من غيرىا
 المعتقدات من الكثير بتدعيم تقوم حيث األسرة، لدور مكمالً  دورىا المدرسة ويعتبر

 . البيت في الطفل لدى تكونت التي الحميدة والقيم اتواالتجاى
 عمى التأثير في واألىمية الحساسية بالغ ا ردو  الرفاق جماعة تؤدي  الرفاق جماعة

  فييا    حيث يبحث الطفل  الطفل، نمو حل ار م من حاسمة مرحمة في تنشأ كونيا ادىار أف
 إلى فيمجأ األسرة، محيط من رفضاً  مقىت التي والدوافع الحاجات إلشباع األسرة خارجعن ذاتو 
 وبذلك رغباتو، تحقيق من وتمكينو الطفل الحتضان المناسب البديل تكون التي رفاقلا جماعة
 . واتجاىاتو وقيمو الطفل شخصية صياغة في أساسي بشكل تسيم

 والجماعات، االفراد حياة في حيوية وظيفة المؤسسات ىذه تؤدي: الدينية المؤسسة
 أساليب لمقيم غرسيا في وتتبع األخالقية، القيم وخاصة معينة قيم غرس عمي بتأكيدىا
 .والترىيب الترغيب، مثل متعددة

 والسياسية اليومية حياتنا في محورياً  رً  ا دو االعالم وسائل تمعب: االعالم وسائل
 تأتي ابيةواإليج السمبية مواقفنا إن. الوجدانية واالتجاىات السموك عمى ممحوظاً  ا أثر وتترك
 نشاىده ما خالل من أذىاننا في تكون التي النمطية الصور تمك من أغمب األحيان في

؛ 720 : 0277 ؛ الصاحب، 05 : 0220 )نعيمة،. المختمفة االعالم في وسائل ونسمعو
  (70- 70 ،0275؛الشريف،071 – 070 : 0270 الدليمي،؛ 47 : 0270 رشوان،

 :الروضة لطفل نٌةالوط الهوٌة تعزز التً المكونات

 الوطنية اليوية تعزيز عمى تعمل أساسية مكونات أو أسس من الوطني االنتماء يتكون      
 وأفراده الوطن ممتمكات عمى بالحفاظ يمتزم الذي ىو المنتمي فالفرد وتدعيمو الفرد لدي
 قوقووح وشئوونو بوطنو المتعقمة بالمعمومات الفرد تزويد ويعنى: المعرفي االساس: اوال

 األخرى بالمجتمعات وعالقتو وأمالو وأىدافو وطموحاتو ومعتقداتو العميا ومثمو وواجباتو
 .وحاضره ماضيو في
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 وطنو نحو وقيم اتجاىات لوطنو المنتمي المواطن يمتمك أن ينبغي: الوجداني  االساس: ثانيا
 الخير وحب تووقاد الوطن رموز وتقدير احترام مثل المجتمع بيا يؤمن التي القيم وكذلك

 القول فى والصدق بالمسؤولية والتحمي بالنفس والثقة والتعاون االخر مع والتسامح
 .وممارستو المواطن سموك عمى تنعكس ان يجب التي القيم من وغيرىا والعمل

 ونفسية وعقمية اجتماعية ميارات تعمم عنو ينتج المعرفة تعمم ان: العممي االساس: ثالثا
 المجتمع نشاطات فى الفاعمة المشاركة عمى قادر منتميا مواطنا نيكو أن الفرد تؤىل
 االخرين مع والتفاعل والتواصل االتصال ميارات اكتساب خالل ومن اليو ينتمي الذي

 .(01-00:  0277،وغيرىا)حمايل والتعاون
 الطفولية مرحلية فيً والهوٌية الوطنٌيةالقيٌم اخخيقٌية  تنمٌية فيً الروضية دور معلمية 

 :المبكرة
 ؛ 0277العناني،( :اآلتي في وأخالقّياً  اجتماعّياً  الطفل تنمية في الروضة دور يتضح    

 .(20 :0274؛ حسـين، محمد،714:0273؛الحازمي،0277، سميمان
 االجتماعي الطفل نمو دعم يعني وىذا النواحي؛ جميع من الطفل تنمية عمى العمل -

 .واألخالقي
 .األخالقية والمعايير االجتماعية ابواآلد القيم الطفل إكساب عمى العمل -
 .االجتماعي دوره الطفل تعميم -
 .اآلخرين مع طيبة وعالقات إيجابية ميول تكوين عمى األطفال مساعدة -
 األطفال، مع التفاعل ميارة اآلخرين، مع السميمة االجتماعية العالقات الطفل تعميم -

  .والتعاون المسئولية تحمل عمى القدرة المساواة والعدل،
 الدراسات السابقة:

(ىدفت الدراسة إلى تحديد أىم القيم األخالقية واالجتماعية ألطفال 0224دراسة محمد ) -
الروضة ؛ من خالل تقديم برنامج قصصي لتنمية القيم األخالقية واالجتماعية ، والكشف 

 ( طفاًل من السنة الثانية ، تم تقسيميم 22عن فاعميتيا  ، وقد بمغت عينة الدراسة) 
(إناث كمجموعة تجريبية وضابطة ، وذلك في مدينة الطائف ،  02(ذكور و ) 02إلى )

وكانت أداة الدراسة المستخدمة ىي اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء ، ومقياس القيم 
األخالقية واالجتماعية المصور،  وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج القصصي 

 . مية القيم األخالقية واالجتماعيةالمقدم ألطفال الرياض في تن
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لمكشف عن أثر الرسوم المتحركة عمى القيم  ( ىدفت الدراسة 0224دراسة الغفيص) -
، وذلـك مـن خالل تحميل المضمون لعدد من أفالم الرسوم المتحركة في  العقدية لألطفال

ودي، وعينـة عدد مـن قنـوات األطفال المتخصصـة، والقنـاة األولى فـي التمفزيـون السـع
منتقـاة مـن أفالم الفيـديو وتوصـمت الدراسـة إلـى جممـة مـن النتائج اإليجابية تتمثل في 

 31جانب اإليمان باهلل، واإليمان بالمالئكة، والكتب، وتعمق األطفال بوسائل اإلعالم بمغ 
 ات.%لـدى الـذكور عنـد عمـر خمـس سـنو  32%لـدى اإلناث عنـد عمـر ثـالث سـنوات و.

البرنامج المقترح  استخدام (ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى 0225دراسة عرفان ) -
باستخدام القصص اإللكترونية في تنمية المفاىيم االجتماعية لدي أطفال مرحمة ما قبل 
المدرسة. وكذلك الكشف عن مدى وجود اختالفات بين المفاىيم االجتماعية لدي أطفال 

من حيث درجة تأثرىا باستخدام القصص اإللكترونية من خالل مرحمة ما قبل المدرسة 
البرنامج المقترح ، واقتصرت عينة الدراسة عمىٰ  مجموعة تجريبية واحدة مكونة من ) 

(سنوات بروضة األطفال الممحقة بمدرسة  1- 0( طفاًل تراوحت أعمارىم ما بين) 01
عن مقياس المفاىيم االجتماعية  تمة االبتدائية بمدينة المنيا. وأدوات الدراسة عبارة

المصور ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة، وبرنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيم 
االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة، وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعمية استخدام 
القصص اإللكترونية في تعميم أطفال ما قبل المدرسة بصفة عامة وفي تنمية المفاىيم 

 اعية لدييم بصفة خاصة.االجتم
(. ىدفت الدراسة لمكشف عن اثر برامج الرسوم المتحركة 0225دراسة مغاري) -

بالتميفزيون الفمسطيني لدعم اليوية الوطنية لدى الطفل، واسفرت نتائج الدراسة 
المسحية لمتعرف عمى أراء عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميات ،أقسام التربية، 

ئمين باالتصال بالتميفزيون الفمسطيني من أىم القيم التي يجب أن أقسام االعالم، القا
تعكسيا ىذه البرامج، ىي: طاعة االىل، التعاون، حب الوطن، المحافظة عمى المرافق 

 .العامة، العمل، القراءة وَالطالع، الصدق، النظافة
ال ىدفت الدراسة لمكشف عن الرسوم المتحركة بقنوات األطف (.0277دراسة الجندي) -

العربية المتخصصة وما تعكسو من ميارات اجتماعية لطفل ما قبل المدرسة ،واعتمدت 
 mbc3 الدراسة عمى منيج المسح لعينة من برامج الرسوم المتحركة المقدمة عمى قناة
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لمدة ثالث شيور وتكونت ادوات الدراسة من استمارة لمتحميل مضمون  spacetoon و
، واسفرت النتائج  .spacetoonو mbc3 بقناتي عينة من برامج الرسوم المتحركة

التي توصمت إلييا الدراسة كمتا القناتين تستخدم اإلنسان بأكبر نسبة لتقديم الميارات 
 االجتماعية ضمن برامج الرسوم المتحركة المعروضة بيما.

 محتوى ومقارنة وتحميل الدراسة لوصف ،ىدفت Nicolle et al, ( 2012)دراسة، -
 لدى القيم بتكوين يتعمق فيما شبكات التميفزيون الخاص باألطفال في األطفال عروض
 الصدق،( الفمبين وىي في التعميم وازرة حددتيا التي العشرة لمقيم استناداً  األطفال
وحب  الرياضية، والروح باآلخرين، واالىتمام والطاعة، والتعاون، والمساعدة واألدب،
نجاز الذات، عمى واالعتماد البمد، الوالدين،  تدخل أو تذمر دون المنزلية الفروض وا 
،اسفرت نتائج الدراسة عن فعالية برامج الرسوم المتحركة في تنمية  )والنظافة والدقة

 الفمبين في التعميم وزارة  حددتيا التي القيم العشرة
(ىدفت الدراسة لمكشف عن دور الفضــائيات ووسائل  0270) دراسة صــالح ،صــبيح  -

 ، ــي تــدعيم القــيم لــدى األطفال بمحافظة غزة من وجية نظر أولياء األموراالعالم ف
وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىـدافيا، كمـا طبق اسـتبيانًا 
يتكـون مـن سـتة مجاالت تمثـل القـيم األساسية عمـى عينـة عشـوائية مـن أولياء أمور 

غزة ،اسفرت نتائج الدراسة عن قنـاة طيـور الجنـة أن مـن أكثـر األطفال في محافظة 
القنـوات الفضـائية التـي يقبـل عمـى مشـاىدتيا األطفال حيـث حصمت عمى المرتبة األول 

أن الغالبيـة العظمـى مـن األطفال الفمسـطينيين فـي محافظـة غـزة يميمـون إلـى  كما
سـاعات فـي المتوسـط ، وأكثـر البـرامج التـي ( 0-0) مشـاىدة التمفـاز مـدة تتـراوح مـن 

يقبـل الطفـل الفمسـطيني عمى مشاىدتيا ىي الرسوم المتحركة حيث حصمت عمى المرتبة 
 األولى.

(. ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور فضائيات األطفال 0270دراسة أبو ناصر) -
من وجية نظر معممات المرحمة  التمفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدييم

األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة، طبقت الدراسة عمى عينة ممثمة من 
 5- 2المعممات األميات في المرحمة األساسية الدنيا ممن لديين أطفال في عمر ) 
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فضائيات  اسفرت نتائج الدراسة عن فعالية برامج الرسوم المتحركة عمى  .(سنوات
 فزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لألطفال.األطفال التم

(. ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فاعمية استخدام الوسائط 0270دراسة الحارثي) -
المتعددة في تعميم المسئولية االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية في  

،تم تقسيميم الى مجموعتين طفال( 00مدينة الطائف، طبقت الدراسة عمي عينة قواميا)
( طفال، واسفرت نتائج الدراسة عن وجود أثر 07ضابطة وتجريبية قوام كل منيما)

إيجابي الستخدام الوسائط المتعددة في تعميم المسئولية االجتماعية بصفة عامة وبصفة 
خاصة فيما  يتعمق بعنصر االىتمام والفيم لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية في 

 ينة الطائف.مد
(  ىدفت الدراسة لمكشف عن دور مربيات رياض 0271دراسة باصرة، و باحارثة  ) -

( من 12أطفال مدينة المكال في تنمية القيم، طبقت الدراسة عمى عينة قواميا )
أىمية المعب ومسرح العرائس في تنمية القيم  سفرت نتائج الدراسة عنأو  المعممات،

 فية واالجتماعية.االيمانية واالخالقية والثقا
ىدفت الدراسة لمكشف عن تأثير الرسوم المتحركة في فيم  Ghani,(2015دراسة) -

ثقافة  والقيم الماليزية والقيم اإلسالمية، وركزت الدراسة عمى الخمفيات وأنماط الحياة 
وأنماط الشخصيات من خالل السرد  القصصي لبرنامج الرسوم المتحركة، اسفرت 

الرسوم المتحركة في تعزيز فيم ثقافة  والقيم الماليزية والقيم نتائجيا عن فعالية 
 اإلسالمية.

( ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فعالية برنامج مقترح 0272دراسة الراشد ) -
باستخدام القصص واألناشيد اإللكترونية في تنمية بعض القيم األخالقية والدينية لدى 

طفاًل وطفمة من األطفال في المرحمة العمرية  (720طفل الروضة، وتكونت العينة من )
( سنوات ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تقدير الذكاء لجودإنف وىاريس، 0.2من )

واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة ، ومقياس القيم األخالقية 
، وأسفرت النتائج عن والدينية، ومجموعة من القصص واألشعار واألناشيد اإللكترونية

وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد 
تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي، كما وجدت فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي 
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درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة 
، كما دلت النتائج أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في التجريبية

اكتساب القيم األخالقية، وقد انتيى البحث بمجموعة من التوصيات التي تدعو إلى 
االىتمام بالبرامج التربوية التي تعتمد عمى األساليب الحديثة في تنمية القيم وتثقيف 

 .الطفل
ت الدراسة لمكشف عن تأثير الرسوم المتحركة عمى ىدف.Mahmoud (2017دراسة) -

طفل الروضة ايجابيا، وسمبيا، اسفرت نتائجيا عن فعالية الرسوم المتحركة في تعزيز 
 فيم ثقافة  والقيم وتنمية حب االطالع وتعزيز وتنمية الحس الجمالي

(. ىدفت الدراسة لمكشف عن أثر استخدام القصص 0274دراسة حسـين، محمد ) -
ترونية في تنمية بعض القيم الخمقية واالجتماعية لطفل الروضة دراسة تجريبية، اإللك

( طفال من الذكور واالناث ممن تراوحت اعمارىم ما 02طبقت الدراسة عمي عينة قواميا)
(سنوات، وتم تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل 2-1بين )
ختبار تقدير الذكاء لجودإنف وىاريس، (، وتكونت أدوات الدراسة من ا71منيما)

ومقياس القيم األخالقية واالجتماعية، ومجموعة من القصص واألشعار واألناشيد 
اإللكترونية ، اسفرت نتائج الدراسة عن فاعمية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية 

 بعض القيم الخمقية واالجتماعية لطفل الروضة.
 في األطفال رياض (.ىدفت الدراسة لمكشف عن دور0274العوامرة ) دراسة معموف ، -

 في المعممات والمديرات  نظر وجية من أطفاليا لدى األخالقية التربية قيم غرس
( من المعممات ومدراء 042، طبقت الدراسة عمى عينة قواميا)العاصمة عمان محافظة

 التربية يمق غرس الروضات، واسفرت نتائج الدراسة عن أىمية دور رياض االطفال في
 األطفال. لدى األخالقية

( ىدفت الدراسة لمكشف عن القيم في برامج الرسوم المتحركة 0275دراسة الشريف) -
المدبمجة لمعربية ومدى توافقيا مع قيم المجتمع العربي والتي تمثمت بكل من القيم 

جتمع العربي، الدينية، االجتماعية، الوطنية، السياسية، العممية، والقيم المخالفة لقيم الم
اسفرت نتائج الدراسة عن أىمية دور برامج الرسوم المتحركة في تنمية القيم الدينية، 

 .االجتماعية، الوطنية، السياسية، العممية



 ........................................................... المتحركةدور معلمة قسم الطفولة في استخدام الرسوم 

- 7754 - 

 قةالتعلٌق العام على الدراسات الساب
ىدفت غالبية الدراسات إلى الكشف عن دور معممة رياض األطفال في من حٌث الهدف:  -3

الي القيم  تتطرق سوم المتحركة لتعزيز القيم واليوية الوطنية لطفل الروضة ولم استخدام الر 
واليوية الوطنية معا ولعل ذلك يبرر ىدف الدراسة الحالية حيث تسعى لتعزيز القيم واليوية 

 الوطنية لطفل الروضة باستخدام برنامج قائم عمى الرسوم المتحركة.
الدراسات عمى العينات الصغيرة والتي تتراوح ما بين  يالحظ اعتماد جميعمن حٌث العٌنة:  -2
( عمى كبيرة عددىا 0274العوامرة ) (، في حين اعتمدت دراسة معموف ،02( إلى )71)
( ، أما الدراسة الحالية فسوف تعتمد عمى العينة صغيرة العدد والتي تناسب طبيعة 042)

والضابطة. كما يالحظ اعتماد معظم  البحث شبو التجريبي المعتمد عمى المجموعتين التجريبية
الدراسات عمى مرحمة ما قبل المدرسة، في حين اعتمدت القميل من الدراسات عمى أطفال 

( ، ولعل ىذا منطقيا حيث إن االىتمام بتعزيز 0270المرحمة االبتدائية مثل دراسة أبو ناصر)
 المدرسة. وتعميم القيم واليوية الوطنية غالبا ما يكون  في مراحمة ما قبل

برنامج الرسوم المتحركة في عمى العربية اعتمدت معظم الدراسات من حٌث االدوات:  -1
(؛ 0224؛الغفيص)(0224محمد ) تحسين )القيم والمسؤولية االجتماعية واليوية الوطنية

صــالح ؛ Nicolle et al, ( 2012)، (؛0277(؛الجندي)0225؛مغاري)(0225عرفان )
   ؛(0271)  باحارثة و باصرة، (؛0270الحارثي) (؛0270؛أبو ناصر)( 0270)،صــبيح 

(Ghani,(2015؛(0272الراشد ) ؛  (Mahmoud (2017 ،(؛0274) محمد؛حسـين 
اعتمدت معظم  البامنو  استفادوىذا ما ( 0275(؛الشريف)0274العوامرة ) معموف ،
م والمسؤولية االجتماعية برنامج الرسوم المتحركة في تحسين )القيعمى العربية الدراسات 

 (؛0225مغاري) ؛(0225عرفان )(؛ 0224الغفيص) ؛(0224محمد ) واليوية الوطنية
؛أبو ( 0270)صــالح ،صــبيح ؛ Nicolle et al, ( 2012)، (؛0277الجندي)
 ؛Ghani,(2015)   ؛(0271)  باحارثة و باصرة، (؛0270الحارثي) (؛0270ناصر)

العوامرة  معموف ، (؛0274) محمد؛حسـين، Mahmoud (2017)  ؛(0272الراشد )
ومقياسي  لمبرنامج، ماعند إعدادىالباحثين منو  استفادوىذا ما ( 0275(؛الشريف)0274)

 القيم االخالقية واليوية الوطنية. 
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 من حٌث النتائج : -4
وية فعالية برامج الرسوم المتحركة لتعزيز القيم والياتفقت معظم الدراسات السابقة عمى    

لتعزيز القيم واليوية الوطنية ، ولعل ذلك يبرر ىدف الدراسة الحالية  الوطنية لطفل الروضة
 لطفل الروضة باستخدام برنامج قائم عمى الرسوم المتحركة.

يالحظ ندرة الدراسات  :الدراسات التً سعت لتعزٌز القٌم والهوٌة الوطنٌةمن حٌث  -6
يوية الوطنية معا غالبية الدراسات اشارت الى فاعمية العربية التي اىتمت بتعزيز القيم وال

في حدود عمم  -الرسوم المتحركة في تنمية القيم ولم تترق الى اليوية الوطنية وال توجد 
دراسة عربية جمعت بين  تعزيز القيم واليوية الوطنية لدى أطفال الروضة –الباحثين 

 باستخدام برنامج قائم عمى الرسوم المتحركة 
 و الشبو واالختالف بين البحث الحالي والبحوث السابقة )الشتقاق الفروض(:أوج -
تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اعتمادىا عمى برنامج قائم عمى  -

تتفق الدراسة الحالية  -الرسوم المتحركة لتعزيز القيم واليوية الوطنية لدى أطفال الروضة 
 ة أطفال الروضة. مع بعض الدراسات في عين

تختمف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اعتمادىا عمى دور معممة الطفولة  -
 باستخدام برنامج قائم عمى الرسوم المتحركة في تعزيز القيم واليوية الوطنية ألطفال الروضة.

عداد البرنام - ج التدريبي واستفاد الباحثين من الدراسات السابقة في صياغة الفروض وا 
 وأدوات الدراسة. 

  الفروض:
القيم واليوية الوطنية قائمة توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات  -7

 لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 ية الوطنيةالقيم واليو قائمة توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات  -0

 لممجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لصالح البعدي.
 القيم واليوية الوطنيةقائمة ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات  -0
لممجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور شيرين من إجراء القياس  

 .البعدي 
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  ـراءاتالطرٌقـــة واإلجــ

 وفيما يمي بيان ذلك بالتفصيل:
اعتمــد الباحــث فــي الدراســة الحاليــة عمــى المــنيج شــبو التجريبــي،  أوخً : منهـييـج الدراسـييـة:

ــي ذي المجمــوعتين  ــين التصــميم التجريب ــذي يجمــع ب ــي المخــتمط ال واســتخدم التصــميم التجريب
لقيــاس البعــدي(في المتغيــرات المتجانســتين)التجريبية، والضــابطة( لمتعــرف عمــى اثــر البرنامج)ا

التابعــة لمدراســة، والتصــميم ذي المجموعــة الواحــدة لمقارنــة القيــاس القبمــي والبعــدي والبعــدي 
 والتتبعي لممجموعة التجريبية.

 ثانٌاً : عٌنة الدراسة ومجانستها: 

 تية : تحديد عينة الدراسة: قام الباحثين بتحديد عينة الدراسة من خالل القيام بالخطوات اآل -أ
قام الباحثين باختيار عينة الدراسة من أطفال الروضة برياض األطفال بمدينة الطائف  -7

 ( سنوات. 2-0تراوحت أعمارىم الزمنية ما بين )
قام الباحثين باالستعانة بالمعممات بعد تدريبيم عمى ادوات الدراسة بتطبيق قائمة قائمة  -0

( من أطفال الروضة. تم 01عمى عينة قواميا ) القيم واليوية الوطنية إعداد )الباحثين(
( 02( من األطفال دائمي الغياب وعدم االنتظام، فأصبحت العينة المتبقية )1استبعاد )

( سنوات، لدييم قيم وىوية وطنية سمبية ،وبمغت 2-0أطفال، تراوحت أعمارىم ما بين )
موعتين األولى ( درجة، وتم تقسيميم إلى مج771-722درجة الذكاء لدييم ما بين)

( من أطفال 02( من أطفال الروضة، والثانية ضابطة وقواميا)02تجريبية، وقواميا)
الروضة ، وتم تطبيق مقياس ستانفورد بينية لمذكاء )الصورة الرابعة(.  )تقنين حنوره، 

( ،وتم التجانس بين أفراد المجموعة التجريبية في متغيرات العمر الزمني، ونسبة 0220
القيم واليوية الوطنية قيد البحث في التطبيق القبمي. وتكونت عينة الدراسة الذكاء، و 

الثبات(  –( طفال وذلك لحساب المعامالت العممية )الصدق 02االستطالعية من )
 لالختبارات المستخدمة في البحث، وأيضًا لتجريب برنامج الرسوم المتحركة المقترح. 



 ........................................................... المتحركةدور معلمة قسم الطفولة في استخدام الرسوم 

- 7027 - 

 (1جدول)

 للتكافؤ بُه المجمىعة التجزَبُة والضابطة Mann-Whitney(Uوَتىٍ) -اختبار مان

متىسظ  ن المجمىعة المتغُزات

 الزتب

مجمىع 

 الزتب

U Z الداللة 

العمز 

 بالشهىر

 022.22 02.02 02 التجزَبُة
102.22 2.121 

غُز 

 012.22 02.02 02 الضابطة دال

درجة 

 الذكاء

 010.22 02.02 02 التجزَبُة
102.22 2.120 

غُز 

 022.22 02.02 02 الضابطة دال

المُم 

 االخاللُة 

 202.22 10.02 02 التجزَبُة
122.22 2.002 

غُز 

 002.22 01.02 02 الضابطة دال

الهىَة 

 الىطىُة

 022.22 02.2 02 التجزَبُة
102.22 2.002 

غُز 

 010.22 02.02 02 الضابطة دال

بين المجموعتين التجريبية  فروق دالة إحصائيايتضح من الجدول السابق عدم 
والضابطة في العمر، والذكاء، والقيم االخالقية، واليوية الوطنية ، مما يحقق تكافؤ 

 المجموعتين.
 ثالثا : أدوات الدراسة: 

 استخدم الباحث في الدراسة الحالية األدوات اآلتية : 
   .قائمة القيم االخالقية. إعداد )الباحثين( -7
  .)الباحثين( دوطنية. إعداقائمة اليوية ال -0
 (0220،حنورة  تقنين ( لمذكاء المعرب بينيو -ستانفورد  مقياس  -0
 برنامج الرسوم المتحركة لألطفال )إعداد /الباحثين(.مادة المعالجة التجريبية  -0

 وفيما يمي وصف لكل أداة قام الباحث باستخداميا: 
 قائمة القٌم اخخيقٌة. إعداد )الباحثٌن( -3

إلعداد ىذا المقياس اطمع الباحثين عمى المراجع والدراسات العممية التي تناولت  أطفال -
 الروضة والقيم االخالقية.

االطالع عمى مقاييس القيم االخالقية ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر)مقياس الدىان؛  -
0273؛البطيخي،0272؛الراشد،0270؛محمد،0270؛ابوناصر،0270؛الحارثي،0220،
 (0275؛الشريف،0274؛حسين ومحمد،0273العمراوي،؛
تطبيق استبيان مفتوح عمى بعض معممات األطفال برياض األطفال يتضمن سؤالين حول  -

القيم االخالقية التي يفضل تعزيزىا من خالل برنامج الرسوم المتحركة عمى أطفالين داخل 
 الصف وخارجة.
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( عبارة تمثل 00قية في صورتو األولية من)في ضوء ما سبق تم إعداد قائمة القيم االخال -
 القيم االخالقية لطفل الروضة.

تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من المتخصصين في عمم النفس  -
والصحة النفسية والتربية الخاصة، إلى جانب معممات رياض األطفال بمدينة الطائف، وتم 

  كمون وحذف العبارات غير المناسبة.األخذ بالمرئيات التي أتفق عمييا المح
( مفردة لكل منيا أربعة 04تتكون القائمة في صورتيا النيائية من) وصف القائمة:

صفر( عمى الترتيب، وبناءًا  -7-0-0أحيانا(،تأخذ درجات )-اختيارات)دائما، غالبا، نادرا،
( درجة 40،  04عميو تكون النيايتان الصغرى والعظمي لدرجة الفرد عمى المقياس ىما  )

عمى الترتيب. ويدل ارتفاع الدرجة عمى ارتفاع مستوي درجة القيم االخالقية عند الطفل 
 وانخفاضيا عمى  تدني مستوي درجة القيم االخالقية عند الطفل.

 الخصائص السٌكو مترٌة:

تم تطبيق صدق المحكمين وتم عرضو من قبل، كما قام الباحثين بحساب  صدق المقٌاس: -
لمحك فتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات عينة التقنين عمى صدق ا

القائمة الحالية ودرجاتيم عمى مقياس القيم االخالقية لطفل الروضة أعداد 
( ،وىو دال إحصائيا 2.34( ،كمحك خارجي، وقد بمغ معامل االرتباط )0273الحازمي)

 درجة عالية من الصدق.(. مما يدل عمى تمتع القائمة ب2.27عند مستوى)
حيث بمغ معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق المقياس بعد تطبيقو عمى  ثبات المقٌاس: -

( ،وذلك من خالل معممييم بفاصل زمني قدره أسبوعان من 02العينة االستطالعية )ن= 
التطبيق األول، وحساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين 

( مما يدل عمى تمتع القائمة بدرجة 2.27(،وىو دال إحصائيا عند مستوى)2.345وبمغ)
 عالية من الثبات.
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 قائمة الهوٌة الوطنٌة لطفل الروضة.  )إعداد /الباحثٌن(  -2

إلعداد ىذه القائمة اطمع الباحثين عمى المراجع والدراسات العممية التي تناولت  أطفال -
 الروضة واليوية الوطنية.

ال الحصر: االطالع عمى مقاييس اليوية الوطنية لطفل الروضة ومنيا عمى سبيل المثال  -
؛ المميج 0270؛البصال،0277؛قنديل،0277؛حمايل0223)غزال،مقياس

 (.0275الشريف0273؛الكندري واخرون،0273وأخرون،
ل تطبيق استبيان مفتوح عمى بعض معممات األطفال برياض األطفال يتضمن سؤالين حو -

اليوية الوطنية واالنتماء الوطني التي يفضل تعزيزىا من خالل برنامج الرسوم المتحركة 
 عمى أطفالين داخل الصف وخارجة.

( عبارة تمثل 01في ضوء ما سبق تم إعداد قائمة اليوية الوطنية في صورتو األولية من) -
 اليوية الوطنية وقيم المواطنة  لطفل الروضة.

صورتو األولية عمى مجموعة من المتخصصين في عمم النفس  تم عرض المقياس في -
والصحة النفسية والتربية الخاصة، إلى جانب معممات رياض األطفال بمدينة الطائف، وتم 

  األخذ بالمرئيات التي أتفق عمييا المحكمون وحذف العبارات غير المناسبة.
فردة لكل منيا أربعة ( م07تتكون القائمة في صورتيا النيائية من) وصف القائمة:

صفر( عمى الترتيب، وبناءًا  -7-0-0أحيانا(،تأخذ درجات )-اختيارات)دائما، غالبا، نادرا،
( درجة 20،  07عميو تكون النيايتان الصغرى والعظمي لدرجة الفرد عمى المقياس ىما  )

المواطنة عمى الترتيب. ويدل ارتفاع الدرجة عمى ارتفاع مستوي درجة اليوية الوطنية وقيم 
 عند الطفل وانخفاضيا عمى  تدني مستوي درجة اليوية الوطنية وقيم المواطنة عند األطفال.

 :ةالخصائص السيكو متري
تم تطبيق صدق المحكمين وتم عرضو من قبل، كما قام الباحثين بحساب  صدق المقٌاس: -

تقنين عمى صدق المحك فتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات عينة ال
( 0270القائمة الحالية ودرجاتيم عمى مقياس اليوية الوطنية لطفل الروضة أعداد البصال)

(. 2.27( ،وىو دال إحصائيا عند مستوى)2.34،كمحك خارجي، وقد بمغ معامل االرتباط )
 مما يدل عمى تمتع القائمة بدرجة عالية من الصدق.

قة إعادة تطبيق المقياس بعد تطبيقو عمى حيث بمغ معامل الثبات بطري ثبات المقٌاس: -
( ،وذلك من خالل معممييم بفاصل زمني قدره أسبوعان من 02العينة االستطالعية )ن= 
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التطبيق األول، وحساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين 
لقائمة بدرجة ( مما يدل عمى تمتع ا2.27(،وىو دال إحصائيا عند مستوى)2.344وبمغ)

 عالية من الثبات.
 (2441،حنورة  تقنٌن ( للذكاء المعرب بٌنٌه -ستانفورد  مقٌاس  -1

 :ىي الثالثة والمحاور ،محاور ثالثة إلى فرعيا تنتمي اختبار (71من) المقياس يتكون    
 :مجالين ويتضمن المتبمورة، القدرات محور :االول المحور 

 والسخافات، والفيم، المفردات،( ىي (اختبارات،0) نويتضم المفظي، االستدالل مجال
 وسالسل الحساب،( ىي اختبارات، (0) ويتضمن ، الكمي مجال االستدالل.)المفظية والعالقات
 . )المعادالت وبناء األرقام،
 االستدالل ىو ، واحدا مجاال ويتضمن التحميمية، السيولة محور قدرات :الثانً المحور
 وطي والمصفوفات، والنسخ، النمط، تحميل( ىي (اختبارات،0) تضمنوي التجريدي، البصري
 .)الورق وقطع

 الخرز، ذاكرة( ىي اختبارات،( 0)ويتضمن المدى، قصيرة الذاكرة مجال محور :الثالث المحور
 األشياء(. وذاكرة األعداد، وذاكرة الجمل، وذاكرة

حيث تم استخدامو في البيئة   يتسم مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء بدرجة عالية من الصدق،
العربية بشكل موسع وأستخدم الباحثان بطارية المسح السريع والتي تضم اربعة اختبارات ىي: 

( 72:0220، حنورة)المفردات وذاكرة الخرز والحساب وتحميل النمط( لتحديد نسبة الذكاء)
 فلجود ان ( صدق المحك مع مقياس رسم الرجل0220) حنورة،ولمتحقق من صدق استخدم 

والمتاىات لبورتيوس ومقياس ويكسمر لذكاء األطفال ومقياس بينيو الطبعة الثالثة، والتي 
اظيرت وجود مؤشرات عالية عمى صدق المقياس فى البيئة العربية، كما قام الباحثان بحساب 
صدق المحك مع مقياس ويكسمر لمذكاء قبل المدرسي، بتطبيقيا عمى عينة التقنين المكونة 

( سنوات، واستخراج معامل 2-0( طالبا توحدي التي تراوحت أعمارىم ما بين)02) من
مما يؤكد صدق المحك. ولحساب  2.27وىى قيمة دالة عند  2.44االرتباط، حيث بمغت قيمة

( ودرجات الخطأ 02( باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون)0220) حنورةثبات المقياس قام 
،كما استخدم طريقة اعادة 2.52و2.30الثبات تراوحت بين  المعياري حيث ظير أن معامالت

، وقام الباحثان بحساب ثبات المقياس بطريقة 23التطبيق وجاءت معظم معامالت الثبات فوق
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يوما، وكانت معامالت  71اعادة االجراء وبتطبيقو مرتين عمى عينة التقنين بفاصل زمني 
(عمى الترتيب في االختبارات 2,234،2,233،2,244،2,250االرتباط بين التطبيقين ىى)

 (مما يؤكد ثبات المقياس2,27الفرعية االربعة وىذه القيم ذات داللة احصائية عند مستوي
 (.720-720:0220،حنورة 

 البرنامج التدرٌبً:-4

أشارت العديد من الدراسات والبحوث الى ان مشاىدة أفالم الرسوم المتحركة يزيد    
لألطفال )  العقائدية(ربوية والقيم الخمقية واالجتماعية والدينية والقيم تعزيز وتدعيم القيم الت

؛ صــالح ،صــبيح 0225؛ عرفان ،0224؛ الغفيص،0224واليوية الوطنية )محمد، 
 (.  0275؛ الشريف،0274؛ حسـين، محمد ،0272؛ الراشد،0270؛ أبو ناصر، 0270،

توجيو األطفال، لمعديـد مـن اآلداب  كما إن بعض الرسوم المتحركة التعميمية من شأنيا
االجتماعية واألخالق الحميدة، والتي ربما يعجز اآلبـاء عـن توصـيميا بطـرق التوجيـو والتمقـين. 
فمن خالل قصة ممتعة عن طريق الرسوم المتحركة، تنجح في توصيل رسائل إيجابية: كطاعـة 

ـــة ـــزام الصـــدق واألمان ٍق، ومســـاعدة الضـــعيف أو ، والتحـــدث بأســـموب الئـــق ورا الوالـــدين، والت
، حســـين ،  محمــد 5،0273، العمــراوي،0270؛عبــد القــادر، ىيــثم ،0224المحتــاج. )محمــد،

،0274.) 
، كما أن تدريب أطفال الروضة  باستخدام الرسوم المتحركة يزيـد تعزيـز وتـدعيم القـيم 

يـة الوطنيـة ،فـالتعميم التربوية والقيم الخمقية واالجتماعية والدينيـة والقـيم العقديـة لألطفـال واليو 
عـــن طريـــق الرســـوم المتحركـــة، يعـــد أمـــرًا حيويـــًا يتـــيح لمطالـــب القـــدرة عمـــى تمبيـــة احتياجاتـــو 
الشخصــية واالجتماعيــة ، وتنميــة ميــارات الفيــم والتفاعــل االجتمــاعي وخفــض مشــكالت ســوء 

 التوافق بينيم وبين اآلخرين. 
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 البرنامج : مصادر إعداد-

 ء محتوى البرنامج، عمى مصادر عديدة ىي: في بنا يناعتمدت الباحث 
عمى الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت برامج الرسوم المتحركة لتدريب أطفال الروضة -أ

لألطفال العقائدية تعزيز وتدعيم القيم التربوية والقيم الخمقية واالجتماعية والدينية والقيم 
 . الوطنية واليوية

القيم التربوية والقيم الخمقية والذي يمقى الضوء عمى كل من اإلطار النظري لمدراسة، -ب
 . واالجتماعية والدينية والقيم العقدية لألطفال واليوية الوطنية

 أهمٌـــة البرنامج :-

تكمن األىمية الحقيقية ليذا البرنامج في اىتمامو بعينة من أطفال الروضة والذين  
 نية مع أقرانيم ومعممييم ومع من يحيطون بيم. القيم واليوية الوط في فيميعانون من ضعف 

 االسس النظرٌة والنفسٌة والتربوٌة التً ٌقوم علٌها البرنامج الحالً : -

تستند األسس النظرية ليذا البرنامج عمى النظرية السموكية ، فاالىتمام الرئيسي لمنظرية     
ساسية التي ترتكز عمييا السموكية ىو السموك : كيف يتعمم وكيف يتغير ومن المبادئ األ

النظرية السموكية أن معظم سموك اإلنسان متعمم، ويمكن االستفادة من النظرية السموكية عن 
في تعمم سموك جديد من خالل عرض نماذج  الطفلطريق تعزيز السموك المتوافق، ومساعدة 

خالل مشاىدة  ايجابية تركز عمى القيم واليوية الوطنية، حيث يتم تدريب األطفال عمييا من
وتغذي قدراتو وتسيم في نمو القيم وتعزز اليوية  الطفلالرسوم المتحركة التي تنمي خيال 

 الوطنية.
 تعزيز القيم االخالقية واليوية الوطنية لطفل الروضة داخل الغرفة الصفية.  أهداف البرنامج:-
يب أطفال الروضة من ( جمسة، تم تدر 00مـــدة البرنامـــج: شمل البرنامج التدريبي عمى )-

خالليا عمى تعزيز وتدعيم القيم االخالقية واليوية الوطنية داخل الغرفة الصفية،  ومدة كل 
( أسبوعا بواقع ثالثة جمسات 77( دقيقة، عمى مدى )01- 02جمسة تتراوح ما بين )

 أسبوعيًا.
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 االدوات والوسائل المستخدمة فً البرنامج:-

 -وصور فوتوغرافية ممونة -وجياز تسجيل -جياز كمبيوتررسوم المتحركة تعرض عمى     
-اسطوانة أناشيد لتعزيز اليوية الوطنية -براجون ممون-صمصال -مكعبات فك وتركيب

معززات  -بالونات لمنفخ-ألوان فمو مستر-قص ولزق -اسطوانة لتعزيز القيم االخالقية 
 مادية وغيرىا(

 : االسالٌب والفنٌات المستخدمة فً البرنامج-

 -التعزيــز -لعب الدور وقمب الدور -تم استخدام الفنيات السموكية  التالية:)النمذجة     
 المناقشة والحوار(. -المحاضرة -القصص -الواجــب المنزلــي

: لمتحقق من صدق وصالحية البرنامج التحقق من صدق وصالحية البرنامج لمتطبيق 
ومناىج وطرق  لنفسية والتربية الخاصة( محكما من أساتذة الصحة ا77تم عرضو عمى )

، وقد طمب من المحكمين تقرير مدي صالحية البرنامج من حيث  تكنولوجيا التعميمالتدريس و 
)عدد الجمسات، وأىدافيا، ومحتواىا، وتسمسل عرض الجمسة، وفنياتيا، والوسائل التعميمية، 

ية، وقد تم تعديل البرنامج في والوقت المحدد لكل جمسة(، كما شمل التحكيم التعديالت المغو 
 ضوء تعديالت المحكمين، وبذلك تحقق لمباحثين صدق وصالحية البرنامج لمتطبيق.

 رابعا : الخطوات اإلجرائٌة للدراسة:
 إعداد البرنامج التدريبي باستخدام الرسوم المتحركة. -
 تحديد عينة الدراسة ومجانستيا . -
واليوية الوطنية عمى أطفال المجموعتين التجريبية  إجراء القياس القبمي لقائمتي القيم،-

 والضابطة.
 بتطبيق البرنامج التجريبي عمى أفراد المجموعة التجريبية. ينقام الباحث -
 إجراء القياس البعدي عمى أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة.-
 لبرنامج.بتطبيق القياس التتبعي بعد مرور شير من نياية تطبيق ا ينقام الباحث -
 بتصحيح االستجابات وجدولة الدرجات واستخالص النتائج ومناقشتيا .  ينقام الباحث -
 بتفسير نتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. ينقام الباحث -
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 خامسا : االسالٌب اإلحصائٌة : 

وذلك من خالل تمثمت األساليب اإلحصائية المستخدمة في األساليب الالبارامترية ،
 . Spss.V.13حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية والمعروفة اختصارا بـ

 نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتوصٌاتها
 أوخً : نتائــج الدراســة:

ينص الفرض عمى أنو توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي نتائج الفرض األول:  -7
الوطنية لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة رتب درجات القيم االخالقية و اليوية 

في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. والختبار صحة الفرض تم استخدام 
لداللة الفروق بين متوسطات المجموعات  Mann-Whitneyويتني   -اختبار مان

 الصغيرة المستقمة، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي
 (0جدول )

للفزوق بُه متىسطٍ رتب درجات المجمىعتُه  Mann-Whitneyوَتىٍ   -ج اختبار مانوتائ

 التجزَبُة والضابطة بعد تطبُك البزوامج فٍ المُم االخاللُة و الهىَة الىطىُة

 الداللة U Z 02الضابطة ن= 02التجزَبُة ن= المتغُز

متىسظ 

 الزتب

مجمىع 

 الزتب

متىسظ 

 الزتب

مجمىع 

 الزتب

 2.201 020.0 102 222.22 10.02 000.22 02.22 المُم 

الهىَة 

 الىطىُة

12.02 02.02 212.22 222.22 122 002.0 2.220 

بين ( 21,2ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
متوسطي رتب درجات القيم االخالقية و اليوية الوطنية لممجموعة التجريبية والمجموعة 

، وىو ما يحقق صحة الفرض  الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية
 األول. 

ينص الفرض عمى أنو توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي  نتائج الفرض الثانً:-2
رتب درجات القيم االخالقية و اليوية الوطنية لممجموعة التجريبية فى القياسين القبمي 

 Wilcoxonي.، والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار ويمكوكسون والبعدي لصالح البعد
كأحد األساليب الالبارامترية لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات الرتب  (Z)وقيمة 

في القياسين القبمي القيم االخالقية و اليوية الوطنية  قائمتيلدرجات المجموعة التجريبية في 
 وضحيا الجدول التالي.والبعدي. وكانت النتائج كما ي
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 (2جدول رلم )

لائمتٍ المُم االخاللُة و داللة الفزوق بُه متىسطات الزتب لدرجات المجمىعة التجزَبُة فً علً 

 فٍ المُاسُه المبلٍ والبعدٌ .الهىَة الىطىُة 

متىسظ  02التجزَبُة للٍ/بعدي= المتغُز

 الزتب

مجمىع 

 الزتب

 الداللة Zلُمة 

المُم 

 االخاللُة

 

 2.212 000.2 10.22 0.22 0 زتب السالبةال

 00.22 0.22 11 الزتب المىجبة

  0 التساوٌ

 02 اإلجمالٍ

الهىَة 

 الىطىُة

 2.222 2222 10.22 2.22 0 الزتب السالبة

 110.22 2.22 10 الزتب المىجبة

  0 التساوٌ

 02 اإلجمالٍ

( بين 21,2لة إحصائيا عند مستوى )ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دا
متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في قائمتي القيم 
االخالقية و اليوية الوطنية لصالح البعدي ،مما يدل عمى تحقق الفرض الثاني من فروض 

 الدراسة.
دالة إحصائية بين متوسطي  ينص الفرض عمى أنو ال توجد فروق نتائج الفرض الثالث: -2

رتب درجات القيم االخالقية و اليوية الوطنية لممجموعة التجريبية في القياسين البعدي 
والتتبعي بعد مرور شيرين من إجراء القياس البعدي، والختبار صحة الفرض تم استخدام 

مى داللة كأحد األساليب الالبارامترية لمتعرف ع (Z)وقيمة  Wilcoxonاختبار ويمكوكسون 
الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في القيم االخالقية و اليوية 

 الوطنية في القياسين البعدي والتتبعي. وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي.
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 (0جدول)

لُة و داللة الفزوق بُه متىسطات الزتب لدرجات المجمىعة التجزَبُة فٍ علً لائمتٍ المُم االخال

 الهىَة الىطىُة فٍ المُاسُه البعدٌ والتتبعٍ.

التجزَبُة بعدٌ/التتبعٍ  المتغُز

 02ن=

متىسظ 

 الزتب

مجمىع 

 الزتب

 الداللة Zلُمة 

المُم 

 االخاللُة

 2.222 102 صفز صفز صفز الزتب السالبة

 0.22 0.22 2 الزتب المىجبة

  10 التساوٌ

 02 اإلجمالٍ

الهىَة 

 ةالىطىُ

1.01 صفز صفز صفز الزتب السالبة

0 

2.120 

 2.22 1.22 0 الزتب المىجبة

  12 التساوٌ

 02 اإلجمالٍ

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الرتب 
و ا القيم االخالقية لدرجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  والتتبعي في قائمتي  

 ،مما يدل عمى تحقق الفرض الثالث من فروض الدراسة. اليوية الوطنية
 ثانٌاً : مناقشة النتائج وتفسٌرها: 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين أطفال الروضة أفراد     
بعد تطبيق  القيم االخالقية واليوية الوطنيةالمجموعة التجريبية و الضابطة في درجات 

نامج الرسوم المتحركة ،وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ، كما تأكدت ىذه بر 
النتيجة بما أسفرت عنو النتائج من وجود فروق دالة إحصائيا بين أطفال الروضة أفراد 

قبل وبعد تطبيق البرنامج  القيم االخالقية واليوية الوطنيةالمجموعة التجريبية في درجات 
اس البعدي، بما يعنى فعالية برنامج الرسوم المتحركة في تعزيز وتدعيم عمييم، لصالح القي

 قيم المواطنة والقيم االخالقية لدى أطفال الروضة أفراد المجموعة التجريبية 
تفسير ىذه النتيجة بأن البرنامج التدريبي القائم عمى الرسوم المتحركة لو ويمكن  

واليوية الوطنية لدى أطفال الروضة ، يعود إلى ما فاعميتو في تدعيم وتعزيز القيم االخالقية 
تم تدريب األطفال عميو من استراتيجيات تساعدىم في تدعيم القيم االخالقية واليوية الوطنية 
،فتدريب األطفال عمى العاب المتاىات والبازل الممون وبازل الحروف واالرقام والتموين 

زاء الناقصة ومتتابعة المثيرات المتحركة والصمصال والعاب خيال الظل والتعرف عمى االج
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والنفخ فى فقاعات الصابون ومتابعتيا وااللوان والقصص والحكايات القائمة عمى الرسوم 
  المتحركة كان ليا دورا كبير فى تدعيم القيم االخالقية واليوية الوطنية

أكثر  ( إلي أن الرسوم المتحركة منHo,2016وىذا يتفق مع ما اشار اليو )       
أدوات االتصال تأثيرا عمى األطفال، وذلك لما تحتويو من الوان مبيجة واصوات كرتونية 

، وتقوم بمخاطبة حاستي السمع والبصر، وبالتالي يكون الطفلوقصص شيقة ينجذب الييا 
، وتتفق ايضا مع ما وتغذي قدراتو وتنمي قدراتو الطفلفتنمي خيال   تأثيرىا أقوى وأسرع ،

في تنمية بعض عمي فاعمية الرسوم المتحركة كوسيمة فعالة  (. 0274، محمد )حسـين أكده
القيم الخمقية واالجتماعية لطفل الروضة من القصص والحكايات واالناشيد المتضمنة في 

من شأنو أن يكون لو األثر االيجابي في تحسين مستوى التكيف برنامج الرسوم المتحركة. 
 االجتماعي، 

ال الروضة في بعض جمسات البرنامج عمى كيفية إقامة حوار مع كما أن تدريب أطف
اآلخرين والتعرف عمييم والتعبير عن رغباتيم وحاجاتيم الشخصية مما زاد من تدعيم وتعزيز 

ولعل ما زاد من فعالية البرنامج التدريبي  قيم المواطنة واليوية الوطنية لدى ىؤالء األطفال.
االطفال يشعرون بدرجة أكبر من االنتباه واإلثارة ،مما جعميم  القائم عمى الرسوم المتحركة أن

أكثر حماسة ودافعية وقدرة عمى التعمم ،واالستفادة من التدريبات التي تقدم ليم. كما ترجع 
فعالية الرسوم المتحركة في تحسين مستوي القيم واليوية الوطنية إلى ما تقرره نظرية التعميم 

( من أن التعمم بالنمذجة يزداد فاعميتو كمما أقترب Bandura, 1986االجتماعي لباندورا)
النموذج في خصائصو من الفرد الذي يالحظو، ،مما زاد من فعالية التدريب ان المثيرات 

 والرسوم المتحركة كانت شيقة ومثيرة وراعت مستوي قدرات أطفال الروضة. 
ي ما قدمو  لألطفال من كما ترجع فاعمية البرنامج القائم عمى الرسوم المتحركة إل

التغذية الراجعة، ،مما انعكس ايجابيًا عمى تفاعميم مع األنشطة التدريبية المختمفة واكتساب 
 السموكيات اإليجابية، وأن تقديم التعزيز )اإليجابي أو السمبي( عقب كل سموك يصدر من 

السمبية التي تصدر لو أثره الواضح فى تحسن السموكيات اإليجابية وتعديل السموكيات  الطفل
كما كان لتدريب الباحثين ألطفال  ،وبالتالي تدعيم وتعزيز القيم واليوية الوطنية.الطفل  من 

الروضة مع اآلخرين من خالل إقامة حوارات معيم والتعبير عن رغباتيم وحاجاتيم الشخصية 
نية والقيم ومن خالل مشاركتيم في بعض األلعاب الجماعية زاد من تعزيز قيم اليوية الوط
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االخالقية لدييم لدييم. كما أن التزام الباحثين بالواجب المنزلي في كل جمسة من جمسات 
حتى يتم تنفيذ الميام التي تم تدريب  الطفلالبرنامج التدريبي جعل ىناك اتصال دائم بأسرة 

ك سموك إيجابي في موقف معين دل ذل الطفلعميو داخل المنزل مع أخوتو فكمما كرر  الطفل
 ،وىذا بفضل البرنامج التدريبي.  الطفلعمى استمرارية السموك الجديد لدى 

وترجع فاعمية الرسوم المتحركة طبقًا لنظرية التعميم االجتماعي    
(Bandura,1986  من أن التعمم بالنمذجة يزداد فاعميتو كمما أقترب النموذج في )

خالل لعب الدور وقمب الدور عمى  من الطفلخصائصو من الفرد الذى يالحظو، ولعل تدريب 
التحدث أمام اآلخرين والنظر واألصغاء الجيد الييم، السيما في المواقف المختمفة، قد أكسبو 
الثقة بالنفس، ومن ثم انتقمت ىذه الخبرة الى المواقف الحقيقية في الحياة اليومية في تدعيم 

فاعمية البرنامج التدريبي باستخدام القيم االخالقية واليوية الوطنية لدييم. ومما ساىم في 
من أداء الميارة بعد تدريبو بدون مساعدة من الباحثين سواء  الطفلالرسوم المتحركة تمكين 

كانت المساعدة لفظيا أو جسديا مما أدى إلى الوصول إلى االستقاللية التامة في أداء 
.وتتفق نتائج الدراسة الحالية السموكيات اإليجابية بالشكل المطموب والمحافظة عمييا وتعميميا

في فاعمية الرسوم المتحركة  في تدعيم وتعزيز القيم واليوية الوطنية لدى أطفال الروضة  
( ؛ 0225(؛ مغاري)0225(؛ عرفان )0224(؛الغفيص)0224محمد )مع دراسة كل 

( ؛ أبو  0270؛صــالح ،صــبيح ) Nicolle et al, ( 2012) (؛0277الجندي)
؛  Ghani,(2015( ؛  )0271(؛ باصرة، و باحارثة  )0270الحارثي) (؛0270ناصر)

 (؛ معموف ،0274دراسة حسـين، محمد ) ؛Mahmoud (2017(؛  )0272الراشد )
 ( 0275(؛ الشريف)0274العوامرة )
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 التوصٌات:

إرشاد المعممين وأولياء األمور بكيفية تدريب األطفال عمى تعزيز القيم االخالقية واليوية -7
 وطنية قيم المواطنة من خالل الدورات التدريبية والندوات الخاصة بذلك.ال
 تقديم أنشطة وبرامج جماعية مما يزيد من تعزيز قيم المواطنة داخل الغرفة الصفية.-0
 . الطفلتقديم المعززات المادية والمعنوية عن كل سموك إيجابي يصدر من -0
رار وتنفيذ السموكيات التي تم التدريب عمييا في التقارب  بين المدرسة واألسرة حتى يتم تك-0

 المدرسة في المواقف المختمفة .
االستفادة التربوية من نتائج الدراسة الحالية في تعزيز القيم االخالقية واليوية الوطنية قيم -1

 المواطنة من خالل المواقف المختمفة.) وقيم( 
م الخدمات البرمجية ليؤالء األطفال مما استخدام التقنيات الحديثة كالكمبيوتر في تقدي -2

 يسيم في تنمية جوانب من قدراتيم. 
تقديم أنشطة وبرامج جماعية مما يزيد من التواصل االجتماعي ،ويقمل من السموكيات  -3

 التي تصدر منيم في الغرفة الصفية. الالتوافقية
االخالقية واليوية أعتبار الرسوم المتحركة عنصرا محوريا في تعزيز وتدعيم القيم  -4

الوطنية لدي االطفال، وتعديل السموك بصفة عامة و في خفض السموك الالتوافقى و 
 السمبي بصفة خاصة  السموك الصفي

 بحـوث ودراســات مقترحـة :

 فعالية التدريب باستخدام الرسوم المتحركة في تحسين ميارات القراءة لدى أطفال الروضة -7
 ام الرسوم المتحركة في خفض السموك السمبي لدى أطفال الروضة فعالية التدريب باستخد-0
فعالية التدريب باستخدام الرسوم المتحركة في تعميم الميارات الحياتية لدى أطفال  -0

 الروضة
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 المراجع
 المراجع العربٌة:

(.أثر استخدام مقاطع الرسوم المتحركة في تنمية 0275) خميل داىود الشيخ ،مي أبو
األساسي في المدارس  الرابعبير الشفيي في مادة المغة اإلنجميزية لدى طمبة الصف ميارة التع

 الخاصة في محافظة العاصمة عمان، ماجستير، كمية العموم التربوية.
 أطفال رياض مربيات .دور (0271ىادي) زينب  ،و باحارثة عمر عمي باصرة، انتصار

،ص ص 72،مج2موم االنسانية واالجتماعية،العددالقيم، مجمة االندلس لمع تنمية في المكال مدينة
020-005. 

 المواطنة قيم بعض تنمية فى إرشادي برنامج (فعالية0270سادات) السيد البصال ،إيناس
 – التربية كمية ، مجمة سنوات 2-0 من)  بورسعيد بمحافظة العشوائية الروضة بالمناطق أطفال لدى

 .044-037،ص ص70بورسعيد،العدد جامعة
 األنشطة ممارسة خالل من المكتسبة التربوية لمقيم مقياس (.بناء0273يخي، نياد)البط

 .0050-0042،ص ص38، ،مج3التربوية، ع  العموم األردنية، دراسات، الجامعة لطمبة الرياضية
(. درجة استخدام معممات 0270سعد؛ العجموني، خالد ابراىيم) عمي عبد الميدي الجراح،

لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والعوائق التي تحول دون استخدامو، رياض األطفال في عمان 
-720،ص ص7،ع70والنفسية،مج التربوية العموم العممي، مجمة النشر مركز - البحرين جامعة
705. 

(. الرســوم المتحركــة بقنــوات األطفال المتخصصــة ومــا تعكسو 0277الجنــدي، رحــاب )
فل ما قبل المدرسة. دراسة تحميمية" ، رسالة ماجستير، معيد الدراسات العميا من ميارات اجتماعية لط

 . لمطفولة ، جامعة عين شمس، القاىرة
( فاعمية استخدام الوسائط المتعددة في 0720الحارثي، فاطمة بنت عبد اهلل سمطان )

الطائف، ماجستير، كمية تعميم المسئولية االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية في  مدينة 
 التربية، جامعة ام القري.

(. دور األسرة في تنمية القيم الخمقية لدي الطفل في 0273الحازمي، محمد بن عبد اهلل)
 .722-711،ص ص 2،ع2ضوء التربية اإلسالمية، المجمة التربوية المتخصصة،مج

ستخدام القصص (.فاعمية ا0274حسـين ،أسـماء ميرغنـي ؛ محمد ، ىويدا سيد أحمد )
ع -اإللكترونية في تنمية بعض القيم الخمقية واالجتماعية لطفل الروضة، مجمة الطفولة والتنمية 

 .47-11،ص ص00



 ........................................................... المتحركةدور معلمة قسم الطفولة في استخدام الرسوم 

- 7071 - 

(. دور أذاعو أمن اف ام في تعزيز االنتماء الوطني لدي 0277حمايل، عبد أحمد يوسف)
الم، جامعة الشرق االوسط، الطمبة الجامعين "جامعة الشرق االوسط انموذجا"، ماجستير، كمية االع

 االردن.
(.مقياس بينيو العرب لمذكاء الطبعة الرابعة. القاىرة: 0220حنورة، مصري عبد الحميد)

 مكتبة االنجمو المصرية.
(. مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد، عمان: دار  0270الدليمي، عبد الرزاق محمد) 

 المسيرة لمنشر والتوزيع.
 أطفال لدى الخمقي الجانب تنمية في القصة اثر.( 0220) غني رزاق لمى الدىان،
 .بغداد لمبنات، جامعة التربية ، كمية ماجستير الروضة، رسالة

(.فاعمية برنامج مقترح باستخدام القصص واألناشيد 0272الراشد، مضاوي عبدالرحمن)
 اإللكترونية في تنمية القيم األخالقية لطفل الروضة، المجمة الدولية التربوية

 .0002-0373،ص ص70،ع1المتخصصة،االردن،مج
( التنشئة االجتماعية والمجتمع، االسكندرية:  0270رشوان، حسين عبد الحميد أحمد) 

 دار الوفاء لمنشر والتوزيع.
 ماجستير رسالة .الطفل تنشئة عمى المتحركة الرسوم .تأثير ( 2016 ) حميمة زروقي،

 .الجزائر ورقمة، مرباح قاصدي امعةج واالجتماعية، اإلنسانية العموم ،كمية
(.الصعوبات التي تواجو معممات رياض األطفال بمدينة زليتين، 0272زيد، عمي منصور)

 .714-700،ص ص03مجمة كمية العموم االنسانية، الجامعة األسمرية،العدد
(. خصائص معممة الروضة وعالقتيا 0277سميم ،أمل داود ، و عمي ،رحاب حسين )

ل لمخبرات، مجمة البحوث التربوية والنفسية مجمة البحوث التربوية والنفسية، جامعة باكتساب الطف
 .023-020،ص ص  07،ع  4بغداد، مج 

 .الدولي النشر دار الرياض: الطفل، وأدب .ثقافة  )0277سميمان ) شحاتة سميمان،
عية واالنجاز، (. البناء القيمي وعالقتو بالتنشئة االجتماعية والداف 0221السيد، ابراىيم) 

دراسة ميدانية عمى عينة من الطالب اإلندونيسيون والماليزيين، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، 
 مصر.

 ومدى لمعربية المدبمجة المتحركة الرسوم امج بر في (. القيم0275الشريف، داليا معن)
، كمية األعالم، جامعة ، ماجستير)أنموذجاً  "جنجر حكايات" مسمسل(العربي المجتمع قيم مع توافقيا

 الشرق األوسط.
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(.دور بيئة الروضة في إكساب األطفال بعض ميارات 0223الشريف، سحر بنت ناصر )
 االستعداد لمقراءة، ماجستير، كمية التربية، جامعة الممك سعود

 (. أنماط الشخصية، عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع. 0277الصاحب، منتيى) 
(.دور الفضـائيات فـي تـدعيم القـيم لـدى األطفال 0270يح، )نجوى ولينا، صب صالح،

بمحافظـة غـزة مـن وجيـة نظـر أوليـاء األمور" ،" مــؤتمر الطفـل الفمسـطيني وتحــديات القــرن الحادي 
 .،جامعة القدس المفتوحة، غزة، فمسطين 0/7/70.0-.05والعشرون" ، المنعقد في الفترة من 

(.لغة الجسد في برامج الرسوم المتحركة، ماجستير، 0270صور)عبد القادر،ىيثم من
جامعة الشرق االوسط، دراسة تحميمية في النسخة العربية من برنامج مغامرات عدنان، كمية االعالم، 

 جامعة الشرق االوسط.
(. أثر استخدام القصص االلكترونية في تنمية بعض 0225عرفان ، إيمان سمير )

 لطفل ما قبل المدرسة ، رسالة ماجستير ، جامعة المنيا ، كمية التربية .المفاىيم االجتماعية 
(.دور معممات رياض األطفال في تنمية بعض ميارات االستعداد 0273عمي، خضر)

لمقراءة لدي أطفال الروضة. دراسة ميدانية في رياض أطفال مدينة الالذقية. مجمة جامعة دمشق، مج 
 .052-013،ص ص 7،ع00

 لمطفل القيم التربوية تشكيل في التمفزيون مشاىدة (. أثر0273أحالم)العمراوي، 
،رسالة ماجستير  عين البيضاء - بمدينة األطفال أولياء من عينة عمى ميدانية الجزائري، دراسة

 اإلنسانية. و االجتماعية العموم كمية -البواقي أم- مييدي بن العربي جامعة
 في والدينية واألخالقية االجتماعية المفاىيم ميةتن (.0277عبدالحميد ) حنان العناني،

 .عمان الفكر دار :األردن .الطبعة الثالثة المبكرة، الطفولة
(.أثــر الرســوم المتحركــة عمــى القــيم العقديــة لألطفال، المـــؤتمر 0224الغفــيص، ىــدى )

 .، الريـــاض، السعودية 0..70/0/3-3ن الـــدولي لمتربيـــة اإلعالمية، المنعقــد فــي الفتــرة مــ
(.مناىج وبرامج وطرق تدريس رياض 0220فرماوي، فرماوي محمد. المجادي، حياة) 

 األطفال وتطبيقاتيا العممية، الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.
  (.معممة الروضة، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.0275فيمي، عاطف عدلي) 

 (. الطفل ورياض األطفال، القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية.0220محمد ) قناوي، ىدى 
 االطفال لدى غرسيا في التربوية المعرفة ودور االنتماء (. قيم0277متولي) محمد قنديل،
 التربية ،كمية أنموذجاً  مصر - المعاصرة التربوية المعرفة حال  عشر الثاني العممي الصغار، المؤتمر

 .735-710،ص ص 7بالقاىرة،مج المعرفية الدراسات مركز و طنطا جامعة .
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الكندري، يعقوب يوسف؛ سير، عبد اهلل يوسف ؛البيمي، سيير؛ اليسر، سعاد؛ غنام، ميا 
(.قيم المواطنة واالنتماء في ثقافة المجتمع الكويتي ودور المؤسسات االجتماعية في 0273)

 تعزيزىا، مكتبة الكويت الوطنية.
، ماجستير، كمية األعالم، جامعة )أنموذجاً  "جنجر حكايات" مسمسل(يالعرب المجتمع
 الشرق األوسط.

(. فعالية برنامج قصصي لتنمية القيم األخالقية 0224محمد ، شحاتو سميمان )
-10،ص ص33،مج75واالجتماعية لطفل الروضة ، مجمة كمية التربية ، جامية بنيا ، مصر،ع

33 . 
.فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استخدام التمثيل (0270محمد، أحمد حسن حمدان) 

والمناقشة من خالل القصة في تدعيم المفاىيم االخالقية لدي أطفال ما قبل المدرسة، مجمة الطفولة 
 .01-77،ص ص 10العربية،الكويت،ع

(. الدور التربوي لمؤسسات رياض األطفال فى المممكة 0270المدخمي، محمد عمر أحمد)
-770،ص ص 4،ع0ودية.دراسة تقويمية.المجمة الدولية التربوية المتخصصة،مجالعربية السع

705. 
 قيم غرس في األطفال رياض (.دور0274فيد) السالم عبد العوامرة، ، ماجد معموف ،لينا

العاصمة،  عمان محافظة في المديرات  المعممات و  نظر وجية من أطفاليا لدى األخالقية التربية
 .750-735، ص ص01 ،مج0ية،عمجمة العموم التربو 

(.تصـور لبـرامج رسـوم متحركـة بـالتمفزيون الفمسـطيني لـدعم 0225مغـاري ، احمـد)
دراســـة ميدانيـــة، مجمــــة جامعــــة النجــــاح لألبحاث( العمــــوم  -اليويـــة الوطنيــة لـــدى الطفــل

 .721-701،ص ص0225،ع00اإلنسانية،مج
(. الرسوم المتحركة وأثرىا في اكتساب وتنمية ميارة الكالم  0273) المغراوي، عمر
 ، مكناس: المغرب.70ع  0لمناطقين بغير العربية. مج 

(. تعزيز قيم 0273المميج، عبد اهلل محمد؛ الجشعمي، نواف وبدان؛ عامر، قاسم احمد)
الخميج العربي، مركز  المواطنة ودورىا في تحصين األجيال من االنحراف بدول مجمس التعاون لدول

 ابحاث الشرطة.
 (. معممة الروضة، األردن: دار الفكر لمنشر والتوزيع.0270الناشف، ىدى محمود) 
( التنشئة االجتماعية وسمات الشخصيات، مصر: دار  0220نعيمة، محمد محمد) 

 الثقافة العممية.
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