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 هناء شبيب عبد المقصود/د.م.ا*
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 َعتبر القيم نوعتسعى للوصول إليها، كما ّطبقها أو ي يّ معينةوفق قيميعيش اإلنسان في هذه الحياة 

ّتؤشر على حسن ًجاح، وعالمة ًالوصول إليها نوعا من أنواع الن دات أو الغايات، ويعدواع المحدمن أن ُ
ّطلق عليه بالتغذية العكسية أو الراجعةّراحله السابقة، أو ما ير العمل في مَسي ّ ّ. 

وتأتي أهمية القيم في حياة الفرد من حيث مساهمتها مساهمة فعالة في بناء شخصيته وتشكيل 
 حياته الرتباطها عنده بمعني فيه واالرتقاء بإمكانياته وال تقتصر أهميتها عند هذا الحد بل تتغلغل تفكير

 )١٩: ١٦(.الحياة ذاتها كما انها تعمل بمثابة موجهات لالتزان بين مصالحة الشخصية ومصالح المجتمع
بة وبمجرد اكتساب تعتبر القيم احدي المحددات الهامة للسلوك االجتماعي فالقيم متعلمة ومكتسو

 نحو الموضوعات والمواقف هاتجاهات حد ذاتها معيار لتوجيه سلوكه وتكوين فيالفرد لهذه القيم تصبح 
 تكوينه النفسي وتشكل في لها عالقة بقيمة ما، كما ان تشبع الفرد بالقيم يؤدي الى انها تصبح دوافع التي

 )٢١: ١٠.(سلوكه وتحدد قواعد هذا السلوك
على ان القيمة هي ) م١٩٩٧("محمد الهادي عفيفي" و)م١٩٩٧("Melvinن ملفي"يتفق و

المجموعة من القوانين واالهداف والمثل العليا التي توجه االنسان سواء في عالقته بالعالم المادي او 
 )٢٨٦: ١٢(،)١١٣: ٢٢.(االجتماعي او السماوي

رغبة الفرد  وهي يم النظرية منها القة أنواعتصنف القيم حسب المجال الذي تعنى به إلى عدو
وتظهر من خالل رغبة  ، القيم االجتماعيةم وسعيه نحو اكتشاف المعلومات والبحث عن مصادرهابالتعل

ُالمستمر على أصل الوجود  الع اإلنسانل اطتضح من خال ، القيم الدينيةاإلنسان بتقديم العون لمن حوله
ح، واالهتمام ربائم عن اإلنتاج المفي البحث الدل مث ادية، القيم االقتصّوالكون، والتزامه بتعاليم الدين

ّيعبر عنها بالبحث عن الجمال في األشياء وتقدير الفن، ومن أمثلتها  ، القيم الجماليةّباألموال والثروات  ُ
ّالتفوق الفني وحب الفنون وتقدير الجمال ّ ّتظهر في حب القوة والتحكم، وفرض القوانين  ، القيم السياسيةّ ّ ّ

  والقواعد التي تنظم السلوك اإلنسانيالمبادئٌمجموعة من ، القيم االخالقية وهي على األشخاص واألفراد
)٣: ٩( 
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أهمية كل من القيم االخالقية والقيم الباحثة  الحظت المرجعيةطالع على الدراسات ومن خالل ا
اج بالدرجة االولي نسق من القيم وتربية االنسان ليس مجرد تزويده بكم من المعرفة ولكنه يحتالجمالية، 

ً تشكيل ضميره على هيئة الوازع الداخلي الذي يكون ضابطا لسلوكه، وتأتي اهمية القيم في تسهم التي
 الطالبة، بل إن تكوين القيم في تسع الى تحقيقها التي التربوية باألهدافاالخالقية من حيث انها تتصل 

كونت  للعمل ومتى تها طاقاتألنها بها، ا تزودهالتيات واالفكار  من المعلومً أهم بكثير جدالدي الطالبة
ي تقم به هذا حققها وتكون له بمثابة المعيار الذا تنطلق الي العمل الذي ت فإنهالقيم االخالقية لدي الطالبة

 )٦٨: ١٦( . لهااري مدي تحقيقهالعمل لت
قيم الجمالية هي اهتمام الفرد ان ال) م١٩٩٧ ("عبداهللا الرشدان، ونعيم جعنينى" كل من ذكروي

 ) ٢٠٩: ٧.(وميله الى ما هو جميل من نواحي الشكل والتوافق والتنسيق
ان القيم الجمالية ) م١٩٩٤("أمين الخولي ومحمود عبد الفتاح وعدنان درويش" من ًويضيف كال

تختلف عن لغة في الرياضة انما هي قيم اصيله من صميم طبيعتها ذلك الن للرياضة لغتها الخاصة التي 
الموسيقى او التصوير وهى اللغة التي تجذب المشاهدين والممارسين اليها االمر الذى يرقق المشاعر 

 )٢٦: ٨.(وينمى التذوق والمشاركة االنفعالية لجماليات الحركة بألوانها المختلفة
عايير وموازين  حياة الفرد والمجتمع حيث انها تستخدم كمفيكما ان للقيم االخالقية أهمية كبيرة 

 وسائل االتصال إحدىيقاس بها العمل ويقيم بمقتضاها السلوك وال تقتصر اهميتها عند هذا الحد بل انها 
 )٢٣: ٤(. على هدف واحد ولغة واحدة وقيم واحدةدالذي يجمع األفرا
ان االخالق هي مجموعة من رغبات الفرد وميولة ) م١٩٩٣"(االبراشيمحمد عطية "ويذكر 

ًلتي تجعله مستعدا دائما للقيام ببعض االفعال فهي تعمل على تحسين أحوال المجتمع ورقيه وهي الفعالة ا ً
 )٧٤: ١٨( .المثل العليا في سلوك االنسان وتحثه على التحلي بالفضائل واجتذاب الرذائل

تعتبر وتري الباحثة أن االلعاب التمهيدية تساعد على تنمية القيم الجمالية واالخالقية، حيث 
ً لها دورا حيويا التيااللعاب التمهيدية من انشطة اللعب الترويحية التنافسية  ، كما  نمو وتقدم الطالباتفيً

 للعب، مما التلقائي بطريقة عملية يكون الدافع فيها الميل ولإلعدادانها وسيلة فعالة من وسائل التربية 
ط المنافسة السريعة والحماس الذي ، ويغلب علي هذا النشا نفوس الطالباتفييبعث السرور والمرح 

 تطوير فيوتسهم  اثناء الممارسة، وتناسب االلعاب التمهيدية جميع المراحل السنية جابيهيبإيصنع االداء 
 وتساعد على تنمية الجسم تنمية متزنة من جميع الجوانب كما انها تشبع م خالل مراحل نموهةالطالب

 )١١-٩: ١٣.(وين شخصية ناجحة متكاملة تكفيحاجاته االساسية فضال عن اسهامها 
 ان لفرقة الثانيةوتدريسها لة الرياضية لطالبات وقد الحظت الباحثة من خالل عملها بكلية التربي

القيم ( في  هو خطأ وما هو صحيح بين ما القيم الجمالية واالخالقية وعدم التمييزفيهناك تذبذب 
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 كليات التربية الرياضية مهتمة بالجانب الحركي دون كما الحظت الباحثة ان ،)الجمالية واالخالقية
الجانب النفسي والخلقي وان هناك عدم توازن بين الجوانب الحركية والمعرفية والوجدانية، وحيث ان كليات 

طالبة التربية الرياضية من الكليات التربوية التي يجب ان تهتم بجميع الجوانب حتي تستطيع ان تخرج 
ًلعب دورا هاما ت  .ً ومتزناًفي تربية النشء ونموه نموا شامالً

 العربيـة واالجنبيـة التـي  األبحـاث والدراسـات المرجعـيلجميـع عمـل مسـحوهـذا مـا دفـع الباحثـة الـى 
ت العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت تيسرت لها باإلضافة إلى البحث على الشبكة العالميـة االنترنـت فوجـد

تنمـيـة ـكـل ـمـن  تتناوـلـن ـلـم توجــد دراســات إلـى األال أـنـه إ، واالخالقـيـةوضـع مـقـاييس لقـيـاس الـقـيم الجمالـيـة 
، وهــذا مــا دفــع الباحـثـة إلجــراء هــذه الدراســة للتعــرف عـلـى القــيم الجمالـيـة واالخالقـيـة عـلـى حــد عـلـم الباحـثـة

ة فعالية برنامج العاب تمهيدية على بعض القيم الجمالية  واالخالقية لطالبـات كليـة التربيـة الرياضـية جامعـ
 .بورسعيد
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فعاليــــة برنــــامج العــــاب تمهيديــــة علــــى بعــــض القــــيم الجماليــــة  التعــــرف علــــى يهــــدف البحــــث إلــــى 

 .بورسعيدجامعة بواالخالقية لطالبات كلية التربية الرياضية 
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الـقـيم كــل مــن  ـفـي  التجريبـيـةمجموعــة البحــث لةوالبعدـيـ ة القبلـيـاتًتوجــد ـفـروق داـلـة إحصــائيا ـبـين القياســ -

 .البعديلصالح القياس الجمالية واالخالقية 
مجموعــة البحــث الضــابطة ـفـي كــل مــن الـقـيم  لةوالبعدـيـ ة القبلـيـاتًتوجــد ـفـروق داـلـة إحصــائيا ـبـين القياســ -

 .البعديلصالح القياس الجمالية واالخالقية 
ية والضابطة في كل من القيم مجموعتي البحث التجريب لةالبعدي ات بين القياسًتوجد فروق دالة إحصائيا -

 .المجموعة التجريبيةلصالح الجمالية واالخالقية 
 فــي كــل مــن  التجريبـيـة والضــابطة البحــثتيمجمــوعل ة والبعدـيـةالقبلـيـ اتنســب تحســن ـبـين القياســتوجــد  -

 . ولصالح المجموعة التجريبيةالقيم الجمالية واالخالقية
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مجموعــة مــن االلعــاب المبســطة الترويحـيـة والتنافســية يكــون اـلـدافع فيهــا المـيـل التلـقـائي للعــب هــي "
 )تعريف اجرائي(."ساب الطالبة كال من القيم الجمالية واالخالقية اكفيوتسهم 
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التناسـق هي ادراك الفرد تذوق كل ما هو جميل اثناء تأدية االعمال او األنشـطة ومحاولـه تحقيـق "

 )١٠٦: ١".(والنظام والنظافة وخلق جو هادئ الى حد ما اثناء عمله
3- �	����� �	�
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ً ومرجـعــا ً جــاء بهــا االســالم، ثــم اصــبحت موجهــا لســلوكه،التــيهــي مجموعــة المعــايير والمبــادئ " 
  )٥: ٤".( كل ما يصدر عنه من اقوال وافعالفي ألحكامه
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تأثيـر برنـامج تربيـة حركيـة مقتـرح على تحسيـن "دراسة بعنوان ) م٢٠١٥("ل سعد ياسينكما"أجرى  -١

، واستهدفت الدراسة "االبتدائي لتالميــذ الصــف األول الجماليبعـض المهـارات الحركيـة األساسيـة والتــذوق 
 الجمالياألساسيـة والتــذوق تأثيـر برنـامج تربيـة حركيـة مقتـرح على تحسيـن بعـض المهـارات الحركيـة 

ن بين م ًتلميذا )٣٢(ى عينة قوامها ل التجريبي عنهج الم الباحثتخدمسوأ، االبتدائيلتالميــذ الصــف األول 
ومن  ، بالمملكة العربية السعوديةاالبتدائية بمدارس البيان التعليمية بالمرحلة االبتدائيتالميذ الصف األول 

سبة تحسن المجموعة ن: جئتالنا، ومن أهم ، مقياس التذوق الجمالييـة حركيـةبرنـامج ترب: أدوات البحث
 الجمالي مقياس التذوق ابعادت الحركية األساسية وقياسات  كل من قياسات اختبارات المهارافيالتجريبية 

 ) ١١(.على بالمقارنة بالمجموعة الضابطةقيد البحث أ
 محتوي مناهج التربية الرياضية دور"سة بعنوان درا) م٢٠٠٦("محمد عبد النبي توفيق"أجرى  -٢
 العام بجمهورية الثانويالجمالية لتالميذ مرحلة بعض القيم الخلقية واالجتماعية وميها في اكساب لمعو

 يمكن اكسابها التيالتعرف على القيم الخلقية واالجتماعية والجمالية ، واستهدفت الدراسة "مصر العربية
 محتوى منهج التربية في العام ومدى توافر هذه القيم الخلقية واالجتماعية والجمالية الثانويلتالميذ مرحلة 

استمارة : ومن أدوات البحث،  باستخدام المسح والتحليلالوصفي المنهج  الباحثتخدمسوأ، الرياضية
: جئتالنان أهم وم استبيان لتحديد القيم الخلقية واالجتماعية والجمالية الالزمة لتالميذ المرحلة الثانوية،

 محتوى منهج التربية الرياضية فيوجود بعض القيم االخالقية واالجتماعية والجمالية بنسبة ضعيفة 
 بعض القيم في العام يوجد قصور الثانويأن محتوى منهج التربية الرياضية بمرحلة ،  العامالثانويبمرحلة 

المنهج ليس ، لمنهج توجد بنسبة غير متكافئةبااالخالقية واالجتماعية والجمالية وتوزيع القيم الموجودة 
 ) ١٧(.الجتماعية والجمالية بصورة واضحةمصمم إلبراز القيم االخالقية وا

في اكساب  محتوي مناهج التربية الرياضية دور"دراسة بعنوان ) م٢٠٠٥("طلعت السيد سالم"أجرى  -٣
تحليل محتوي منهج التربية ، واستهدفت الدراسة "االبتدائيةمرحلة اللتالميذ بعض القيم الخلقية واالجتماعية 

  الباحثتخدمسوأ ،الرياضية بالمرحلة االبتدائية لمحاولة التعرف على مدي توافر القيم الحلقية واالجتماعية
ومن  الصف االول حتي الصف الخامس االبتدائي،ن م ًتلميذا )١٩٠(ى عينة قوامها ل عالوصفي نهجالم
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 ومن ستبيان لتحديد القيم الخلقية واالجتماعية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية،استمارة ا: أدوات البحث
يحتوى منهج التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية على بعض القيم الخلقية واالجتماعية بما يدل : جئتالناأهم 

 ) ٥(.على اهتمام المحتوي على محاولة اكتساب هذه القيم لدي التالميذ
تأثير برنامج كشفي مقترح على بعض  "دراسة بعنوان ) م٢٠٠٥("منتصر محمد عبد اللطيف"أجرى  -٤

 كشفيبناء برنامج ، واستهدفت الدراسة "القيم الخلقية والجمالية لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنيا
ة الرياضية جامعة مقترح ومعرفة تأثيره على بعض القيم الخليقة الجمالية قيد البحث لطلبة كلية التربي

لبة الفرقة الثالثة بنين بكلية التربية طالب من ط )٣٠(ى عينة قوامها ل عالتجريبي  الباحثتخدمسوأ ،المنيا
البرنامج الكشفي، مقياس القيم الجمالية، مقياس القيم : ومن أدوات البحث ،الرياضية جامعة المنيا

 تنمية كل من القيم الخلقية فيترح ساهم بطريقة ايجابية البرنامج الكشفى المق: جئتالنا ومن أهم االخالقية،
 المقترح والذى استخدمته يالبرنامج الكشف، حث لدى طلبة المجموعة التجريبيةوالقيم الجمالية قيد الب

المجموعة التجريبية كان اكثر تأثيرا فى تنمية كل من القيم الخلقية و الجمالية من الالئحة المنظمة من 
 ) ١٩(.جوالة والخدمة العامة بجامعة المنيا والذى استخدمته المجموعة الضابطةقبل إدارة ال

ــرحمن"أجـــرى  -٥ ــد اـل ــول، أيمـــن محمـــود عـب  برنـــامج تـــأثير"دراســـة بعنـــوان ) م٢٠٠١( "محمـــد ســـعد زغـل
واســـتهدفت  ،"للرياضـــات البيئـيــة عـلــى كـــل مـــن الـقــيم الجمالـيــة والـقــيم الخلقـيــة ألطـفــال المؤسســـات االيوائـيــة

لقــيم الخلقـيـة ألطفــال  برـنـامج للرياضــات البيئـيـة عـلـى كــل مــن القــيم الجماليــة واـتـأثير  التعــرف علــىةالدراســ
ًطفـال مـن اطفـال مؤسسـة  )٤٠(ى عينة قوامها ل التجريبي عنهج الباحثان المتخدمسوأ يوائية المؤسسات اإل

 –ة، مقـيـاس الـقـيم االخالقـيـة مقـيـاس الـقـيم الجمالـيـ:  ومــن أدوات البحــث،البـنـين لرعاـيـة االيـتـام بمديـنـة طنطــا
ًتوجـــد ـفــروق داـلــة احصــائيا ـبــين متوســـطي القياســـين القبـلــي : جئـتــالنا، وـمــن أهــم برنــامج الرياضـــات البيئـيــة

 القـيم فـي جميـع القـيم الجماليـة والخلقيـة، تختلـف نسـب التحسـن المئويـة فـيوالبعدي لصالح القياس البعـدي 
 ) ١٤.(الجمالية والخلقية قيد البحث


!+*;:��ء -�  �: 
*+!
� ��<�: 

 المـــنهج التجريـبــي باســـتخدام التصـــميم التجريـبــي لمجمـــوعتين إحـــداهما تجريبـيــة ة الباحـثــتاســـتخدم 
 .واألخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة

� =�5>*+!
� �<	�: 
 الـعـام ـفـيبورســعيد  بكليـة التربـيـة الرياضــية جامـعـة ـقـة الثانـيـة الفراتـبـيتمثـل مجتـمـع البحــث ـفـي طال

 عمديــةل ابالطريقــةينــة البحــث ع اختيــارتــم  ولقــد ،طالبــة) ١١٠ (ن والبــالغ عــددهم٢٠١٦/٢٠١٧الجــامعي 
 ةبنســبث حــ ـمـن مجتـمـع البةيســ كعيـنـة أساـبـةلطا)  ٦٠ (دد عــاختـيـار، حـيـث ـتـم ةطالـبـ) ٧٢ (نهددعــوالبـالغ 
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جموعــة  مواألخــرىة  مجموعــة تجريبيــإحــداهماعتين مجمــووقــد تــم تقســيمهم إلــي ) ٪٥٤,٥٥(رها قــدويــة ئم
وقـد ، تطالعيةسـاالة سـرالد إلجـراء اةطالبـ) ١٢(باإلضـافة إلـى عـدد ، ةطالبـ) ٣٠(ضابطة قـوام كـل منهمـا 

مقيـاس القـيم (و، )الوزن -ل الطو–السن (دالت النموع في مبالتأكد من اعتدالية عينة البحث ة الباحثتقام
لمقياس القيم الجمالية والقـيم ت العلمية الم من المعالك بعد التحققذ و،)مقياس القيم االخالقية(و) الجمالية

 .كل ذيوضح) ١( قيد البحث وجدول االخالقية
 )١(جدول 

 إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في متغيرات النمو
  ومقياس القيم الجمالية ومقياس القيم االخالقية 

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  سيطالو
 االلتواء

 ٠,٢١- ١٨,٥٠ ٠,٢٨ ١٨,٤٨ سنة السن
 ٠,١٧- ١٧٦,٦٠ ١,٢٧ ١٧٦,٥٣ سم الطول

النمو
 

 ٠,١٩ ٧٣,٠٠ ٢,١٦ ٧٣,١٤ كجم الوزن
 ١,١٥ ٨,٠٠ ٠,٩١ ٨,٣٥ درجة الدقة

 ٠,٠٥ ٦,٠٠ ٠,٦٤ ٦,٠١ درجة التوازن
 ٠,١٠- ٧,٠٠ ٠,٨٩ ٦,٩٧ درجة االلتزام

 ٠,٣٦ ٧,٠٠ ٠,٩١ ٧,١١ درجة النسجاما
 ٠,٢١ ٥,٠٠ ٠,٧١ ٥,٠٥ درجة التكامل

 ٠,٥٨- ٦,٠٠ ٠,٧٨ ٥,٨٥ درجة حسن المظهر
 ٠,١٥ ٧,٠٠ ٠,٨١ ٧,٠٤ درجة اقةاللي

س القيم الجمالية
مقيا

 

 ٠,٥٥ ٤٦,٠٠ ٢,٠٧ ٤٦,٣٨ درجة المجموع الكلي للمقياس
 ٠,٨٩- ١٠,٠٠ ٠,٧١ ٩,٧٩ درجة الصدق

 ٠,٢٥ ٨,٠٠ ٠,٧٣ ٨,٠٦ درجة نةاالما
 ٠,١١ ٧,٠٠ ٠,٧٩ ٧,٠٣ درجة الشجاعة

 ٠,٠٩- ١٠,٠٠ ٠,٧٠ ٩,٩٨ درجة تحمل المسئولية
 ٠,٦٦- ١٠,٠٠ ٠,٧٣ ٩,٨٤ درجة التعاون
 ٠,٣٣ ٦,٠٠ ٠,٧٣ ٦,٠٨ درجة االيثار

س القيم االخالقية
مقيا

 

 ٠,٣٧- ٥١,٠٠ ١,٧١ ٥٠,٧٩ درجة المجموع الكلي للمقياس

  القــيم الجماليــة االخالقيــةاســيي مقألبعــاد قــيم معــامالت االلتــواء أن جميــع) ١(يتضــح مــن جــدول 
ممـا يشــير إـلـى إعتدالـيـة توزـيـع أـفـراد عيـنـة ) ٣±(أي أنـهـا تنحصــر ـمـا ـبـين)١,١٥ ،٠,٦٦-(تراوحـت ـمـا ـبـين

 .البحث في هذه المتغيرات

 ٧٢= ن
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النمـو، في معـدالت )  الضابطة–التجريبية (ثم قامت الباحثة بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث 
، وذـلـك للتأكــد مــن تكــافؤ المجمــوعتين ـفـي هــذه المتغـيـرات، وهــذا القـيـاس  الـقـيم الجمالـيـة االخالقـيـةمقياســيو

 .يوضح ذلك) ٢(، وجدول ) الضابطة–التجريبية (يعتبر بمثابة القياس القبلي ألفراد المجموعتين 
 
 )٢(جدول 

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 اس القيم الجمالية ومقياس القيم االخالقية مقي

وحدة  المتغيرات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع س ع س القياس

قيمة 
 )ت(

 ٠,٥٧ ٠,٢٤ ١٨,٤٢ ٠,٢٩ ١٨,٤٦ سنة السن
 ٠,٩٤ ١,١٩ ١٧٦,٥٩ ١,٢٣ ١٧٦,٢٩ سم الطول

النمو
 

 ٠,٥٢ ٢,٢٦ ٧٣,٢٧ ٢,١٣ ٧٢,٩٧ كجم الوزن
 ٠,٧٣ ١,٥٠ ١١٥,٤٧ ١,٦١ ١١٥,٧٧ درجة الذكاء 

 ٠,٤١ ٠,٩٦ ٨,٣٧ ٠,٩١ ٨,٢٧ درجة دقة
 ٠,٧٧ ٠,٦٧ ٥,٩٧ ٠,٦١ ٦,١٠ درجة التوازن
 ٠,٥٨ ٠,٨٣ ٦,٩٣ ١,٠١ ٧,٠٧ درجة االلتزام

 ٠,١٣ ٠,٩٢ ٧,١٠ ٠,٨٣ ٧,٠٧ درجة االنسجام
 ٠,٨٧ ٠,٧٨ ٥,٠٧ ٠,٧١ ٤,٩٠ درجة التكامل
 ٠,٦٧ ٠,٧٥ ٥,٨٣ ٠,٨٥ ٥,٩٧ درجة مظهرحسن ال
 ٠,٧٩ ٠,٨٠ ٧,١٠ ٠,٨٣ ٦,٩٣ درجة اللياقة

س القيم الجمالية
مقيا

 

 ٠,١٣ ٢,١٩ ٤٦,٣٧ ١,٩١ ٤٦,٣٠ درجة المجموع الكلي للمقياس
 ٠,١٦ ٠,٧١ ٩,٨٠ ٠,٧٠ ٩,٨٣ درجة الصدق
 ٠,٦٧ ٠,٦٩ ٨,٠٠ ٠,٧٨ ٨,١٣ درجة االمانة

 ٠,٦٨ ٠,٧٨ ٧,٠٧ ٠,٧٨ ٦,٩٣ درجة الشجاعة
 ٠,٨٧ ٠,٦٨ ٩,٨٧ ٠,٧٢ ١٠,٠٣ درجة تحمل المسئولية

 ٠,٣٧ ٠,٧٣ ٩,٨٧ ٠,٧١ ٩,٨٠ درجة التعاون
 ٠,٣٨ ٠,٧١ ٦,١٠ ٠,٧٠ ٦,١٧ درجة االيثار

س القيم االخالقية
مقيا

 

 ٠,٤٣ ١,٩٣ ٥٠,٧٠ ١,٥٦ ٥٠,٩٠ درجة المجموع الكلي للمقياس

 ٢,٠٢١= ٠,٠٥الجدولية عند مستوى " ت"قيمة *
 بـــين المجمـــوعتين ٠,٠٥عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ) ٢(يتضـــح مـــن جـــدول  

، مـمــــا يشـــــير إـلــــى تـكــــافؤ  القــــيم الجمالـيــــة االخالقـيــــةمقياســـــيوالتجريبيــــة والضـــــابطة ـفــــي متغـيــــرات النـمــــو 
 .المجموعتين في هذه المتغيرات

 
 

 ٣٠= ٢ن=١ن
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 :واختبارات معدالت النم -١

 -) بــالكيلو جـــرام( ميــزان طبــى مـعــاير لقيــاس الــوزن -) بــالمتر(جهــاز الرســتاميتر لقيــاس الطـــول   
 .)بالسنة(قياس السن 

 ): إعداد الباحثة ( القيم الجمالية والقيم االخالقيةمقياسين-٢

  كأداة لجمع البيانات لمناسبتها لطبيعة ومنهجيةا من تصميمهمقياسال استمارة استخدمت الباحثة
 : ألهدافه واتبعت الباحثة الخطوات التاليةًالبحث وتحقيقا

المراجع والدوريات والمجالت العلمية  في ضوء اهداف البحث ومن خالل اطالع الباحثة على بعض -أ
 وكذلك االعتماد علي نتائج الدراسات والبحوث ، الترويح–وطرق التدريس  –في مجال القياس والتقويم

  . بموضوع البحثالمرجعية
�- '�	��F�	
���� �	�
� �	������ : )�HI�!
� @���;( 

 لطالب*ات كلي*ة التربي*ة  وا-خ+قي*ةف الدراسة قامت الباحثة ببناء مقياس للقيم الجمالية ضوء ھدفي
 ت والبح*وث المرتبط*ة حي*ث قام*ت ب*ا-ط+عط*ر النظري*ة والدراس*ان خ+ل مراجعة ا7الرياضية وذلك م

مي**ة ل وتحلي**ل المراج**ع الععل**م ال**نفسع وال**دوريات والمج**+ت العلمي**ة ف**ي مج**ال عل**ى العدي**د م**ن المراج**
، )١٤)(م٢٠٠١"(محم@@د س@@عد زغل@@ول وأيم@@ن محم@@ود"دراس**ة  مث**ل  وا-خ+قي**ةالمرتبط**ة ب**القيم الجمالي**ة

نادي@@@ة ياس@@@ين رج@@@ب  "، ودراس***ة)١٥)(م٢٠٠١"(محم@@@د س@@@عد زغل@@@ول وماج@@@دة عق@@@ل محم@@@د "ودراس***ة 
وج@دي مص@طفي " ، ودراس*ة)١٧)(م٢٠٠٦"(محم@د عب@د النب@ي توفي@ق "سة ودرا،)٢٠)(م٢٠٠٥"(محمد

، )٢)(م٢٠٠٥"(ب@@�ل عب@@د العزي@@ز ب@@دوي"، ودراس**ة )٢١)(م٢٠٠٤"(الف@@اتح وبھ@@اء ال@@دين عب@@د ال@@رحمن
 .)٥)(م٢٠٠٥"(طلعت السيد سالم"ودراسة 

K-'�	�� ء�<�  �)"� F �	
���� �	�
��	������ : 
 : هدف المقياس-١

 . بورسعيدجامعة  لطالبات كلية التربية الرياضية  واالخالقيةلقيم الجماليةل ينبناء مقياس 
 :ين القيم الجمالية واالخالقيةمقياستحديد ابعاد  -٢

 مـن خــالل المسـح الشــامل للمراجــع  واالخالقـيـةالـقـيم الجماليـة ين االساســية لمقياسـاألبعـادتـم تحدـيـد 
، وتوصـــلت )١(ملحـــقووضـــعها داخـــل اســـتمارة ، رتبطـــةالعلميـــة واالطـــر النظريـــة والدراســـات والبحـــوث الم

 : وهىالقيم الجمالية تميز بعد عشرعدد الباحثة الى 
 نسجام اال-٤ لتزام اال-٣ التوازن -٢ الدقة -١
 اللياقة -٨ حسن المظهر -٧ ستقرار النفسي اال-٦ تكامل ال-٥
    النظام-١٠ نظافة ال-٩
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-٢٤٢-

 :قية وھى تميز القيم ا7خ+بعدوعدد ث+ثة عشر 
 . المثابرة-٤ . الدين-٣ . ا-مانة-٢  الصدق-١
 . حب العمل-٨ . التسامح-٧ . التعاون-٦ . القيادة-٥
 . الشجاعة-١٢ . تحمل المسئولية-١١ . النظام-١٠ . التواضع-٩

    . ا-يثار-١٣

  : علي السادة الخبراءين المقياسعرض ابعاد -٣

 )١( مرفق )٧(ة علي السادة الخبراء المتخصصين وعددهم المقترح بعرض األبعادالباحثة  تقام
 للهدف من بغرض التعرف علي مدي مناسبة األبعاد، )٢(مرفق  آرائهممن خالل استمارة استطالع 

اس القيم الجمالية  لمقي رئيسيةق الخبراء علي سبعة ابعاد الي اتفا، وقد توصلت الباحثةاستمارة المقياس
 سادة الخبراء حول ابعاديوضح اراء ال )٣(وجدول ، مقياس القيم االخالقية رئيسية لوعدد ستة ابعاد

 .ينالمقياس
 )٣(جدول 

 لطالبات كلية التربية  األخالقيةالجمالية والقيم  ين مقياسبعاداألهمية النسبية أل
 ًطبقا آلراء الخبراء بورسعيدالرياضية جامعة 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار بعدال م 
 ا-ول ٪١٠٠ ٧ الدقة ١
 ا-ول مكرر ٪١٠٠ ٧ التوازن ٢
 الخامس ٪٨٥٫٧١ ٦ ا-لتزام ٣
 ا-ول مكرر ٪١٠٠ ٧ ا-نسجام ٤
 الخامس مكرر ٪٨٥٫٧١ ٦ التكامل ٥
 الثامن ٪٤٢٫٨٦ ٣ ا-ستقرار النفسي ٦
 الخامس مكرر ٪٨٥٫٧١ ٦ حسن المظھر ٧
 ا-ول مكرر ٪١٠٠ ٧ اقةيالل ٨
 الثامن مكرر ٪٤٢٫٨٦ ٣ النظافة ٩

يم
الق

ية
مال

لج
 ا

 

 العاشر ٪١٤٫٢٩ ١ النظام ١٠
 ا-ول ٪١٠٠ ٧ .الصدق ١
 ا-ول مكرر ٪١٠٠ ٧ .ا-مانة ٢
 السابع ٪٤٢٫٨٦ ٣ .الدين ٣
 التاسع ٪٢٨٫٥٧ ٢ .المثابرة ٤
 السابع مكرر ٪٤٢٫٨٦ ٣ .القيادة ٥
٪١٠٠ ٧ .التعاون ٦  ا-ول مكرر 
 التاسع مكرر ٪٢٨٫٥٧ ٢ .التسامح ٧
 التاسع مكرر ٪٢٨٫٥٧ ٢ .حب العمل ٨
 التاسع مكرر ٪٢٨٫٥٧ ٢ .التواضع ٩

 التاسع مكرر ٪٢٨٫٥٧ ٢ .النظام ١٠
٪١٠٠ ٧ .تحمل المسئولية ١١  ا-ول مكرر 
٪١٠٠ ٧ .الشجاعة ١٢  ا-ول مكرر 

ية
+ق

-خ
م ا

لقي
ا

 

٪١٠٠ ٧ ا-يثار ١٣  ا-ول مكرر 

ب المئوية آلراء السادة الخبـراء فـي تحديـد األهميـة النسـبية ألبعـاد مقياسـين النس) ٣(يوضح جدول 
 بعـدأن  مقيـاس القـيم الجماليـة فـي، حيـث يتضـح ٪ فـأكثر٨٠والتي حصلت على  القيم الجمالية واألخالقية
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-٢٤٣-

 بعـديـة  ثـم جـاء فـي المرتبـة الثان،٪١٠٠ احتـل المركـز األول بنسـبة مئويـة اقـةالدقة والتوازن واالنسجام واللي
 المركـز  االسـتقرار النفسـي والنظافـةبعـد، ثـم احتـل ٪٨٥,٧١بنسـبة مئويـة  االلتزام والتكامـل وحسـن المظهـر

يوضـح كمـا ، ٪١٤,٢٩ز الرابـع بنسـبة مئويـة ركـ فـي الم النظـامبعـد، ثـم جـاء ٪٤٢,٨٦الثالث بنسبة مئوية 
 احـتـل لمســئولية والشــجاعة وااليـثـار الصــدق واالماـنـة والتعــاون وتحمــل ابعــد أن  مقـيـاس الـقـيم االخالقـيـةـفـي

، ثم ٪٤٢,٨٦ بنسبة مئوية  الدين والقيادةبعد ثم جاء في المرتبة الثانية ،٪١٠٠المركز األول بنسبة مئوية 
 .٪٢٨,٥٧ المركز الثالث بنسبة مئوية  المثابرة والتسامح وحب العمل والتواضع والنظامبعداحتل 

 :ادة الخبراء وعرضها علي السبعدصياغة عبارات كل  -٤

 من بعد تم إعداد وصياغة العبارات تحت كل بعدفي ضوء الفهم والتحليل النظري الخاص بكل 
 : عند صياغة العبارات وقد راعت الباحثة حسب طبيعتهً السابقة كالاألبعاد
 .ان تكون العبارات واضحة ومفهومة واالبتعاد عن االلفاظ الصعبة •
 .اال توحي العبارات بنوع االستجابة •
 .عدم االزدواجية للعبارة •
 . الذي تنتمي إليهبعدان تقيس العبارات جانب من جوانب  •

) ٤٥(، وعدد ابعاد) ٧( موزعة علي  بالنسبة لمقياس القيم الجمالية)٤٤(وكان مجموع العبارات   
  وقد تم عرضها في صورته المبدئية علي السادة لمقياس القيم االخالقية،موزعة على ست ابعادعبارة 

 الخاص بها وتحديد ميزان بعدالخبراء للتحقق من الصدق المنطقي والتحقق من مدي إنتماء العبارات لل
 ).٣( مرفق ينتقدير الخاص بالمقياسال

 :ًأوال مقياس القيم الجمالية
 عبارات) ٥( التوازن بعد -٢ عبارات) ٨( الدقة بعد -١
 اراتعب) ٩( االنسجام بعد -٤ عبارات) ٦( االلتزام بعد -٣
 عبارات) ٦( حسن المظهربعد -٦ عبارات) ٤( التكامل بعد -٥
  عبارات) ٦(اقة  الليبعد -٧

 :مقياس القيم االخالقية: ًثانيا

 اتعبار) ٧. (مانة األبعد -٢ اتعبار) ٩.(الصدق بعد -١
 اتعبار) ٥. (االيثار بعد -٤ اتعبار) ٩. (تعاون البعد -٣
 اتعبار) ٩. (ةتحمل المسئولي بعد -٦ اتعبار) ٦. (شجاعة البعد -٥

 :بعد المعالجات االحصائية آلراء الخبراء علي العبارات الخاصة بكل -د

  : االحصائية االتيةغ اراء الخبراء واجراء المعالجات بتفريت الباحثةقام
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-٢٤٤-

 . والمقياسلكمي لعبارات األبعادالتقدير ا -
 )٤( مرفق .خر وذلك بتعديل صياغة بعض العبارات او حذف البعض اال التقدير الكيفي-

 .يوضح نتيجة اراء المحكمين علي المقياس) ٤(والجدول 
 )٤(جدول

 ين القيم الجمالية واالخالقيةمقياسفي نتيجة أراء المحكمين 
العدد  بعدمسمى ال بعاداأل  عدد العبارات

 إضافة دمج تعديل نقل حذف المبدئي
العدد 
 النهائي

 ٧ - - ٣ - ١ ٨ الدقة األول
 ٥ - - ٢ -  ٥ التوازن الثاني
 ٦ - - ١ -  ٦ االلتزام الثالث
 ٦ - - - - ٣ ٩ االنسجام الرابع

 ٤ - - ١ -  ٤ التكامل الخامس
لية ٥ - - - - ١ ٦ حسن المظهر السادس

جما
 ال

قيم
 ال

س
قيا

م
 

 ٦ - - - -  ٦ اقةاللي السابع

 ٣٩ - - ٧ - ٥ ٤٤  العدد اإلجمالي للعبارات 
 ٩ - - - - - ٩ الصدق األول
 ٧ - - ١ - - ٧ االمانة الثاني
 ٦ - - - - - ٦ الشجاعة الثالث
 ٩ - - ١ - - ٩ تحمل المسئولية الرابع

 ٩ - - ٣ - - ٩ التعاون الخامس
 ٥ - - ١ - - ٥ االيثار السادس

اال
يم 

 الق
س

قيا
م

قية
خال

 ٤٥ - - ٦ - - ٤٥ العدد اإلجمالي للعبارات  

) ٦-٥-٤-٦-٦-٥-٧( بالترتـيـب كالـتـالي  الســبعةبعــادأن عــدد عـبـارات األ) ٤(ليتضــح مــن جــدو
 بعــادرات األيتضــح أن عــدد عـبـاو، عـبـارة) ٣٩(القــيم الجماليــة  مقيــاسالكلـيـة لوـبـذلك أصــبح عــدد العـبـارات 

  القـيم االخالقيـةمقيـاسبـذلك أصـبح عـدد العبـارات الكليـة لو) ٥، ٩، ٩، ٦، ٧، ٩(الستة بالترتيب كالتـالي 
 .عبارة) ٤٥(
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-٢٤٥-

 )٥(جدول 
  والقيم االخالقيةالقيم الجمالية ينمقياسالعبارات التي تم تعديلها في 

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل رقم العبارة
 :مقياس القيم الجمالية: ًأوال
 :الدقة بعد -١

 ًأحب أن أكون دقيقا في أدائي  ًأحب أن أكون دقيقا ٢

اب التمهيدـيـــــة تـبـــــرز جمــــــال الدـقـــــة ـفـــــي اداء االلـعـــــ ٣
 الدقة في اداء االلعاب التمهيدية تبرز جمالها البرنامج

 ًأهتم بأن اكون دقيقا فهذا يزيدني سعادة ًأهتم بأن اكون دقيقا هذا يزدني سعادة ٦
 :التوازن بعد -٢

  في االداءات المتزنالباتاحب الط احب الطالبات المتزنات ١

 يســــاعد عـلـــي اصــــدار ممارســــة االلعــــاب التمهيدـيـــة ٣
 القرار واالداء في اللحظة المناسبة

ســـاعد عـلــي اتخـــاذ  تممارســـة االلـعــاب التمهيدـيــة
 .القرار واالداء في اللحظة المناسبة

 : االلتزامبعد -٣

أفضل االلتزام بمواعيـد التـدريب فـي انجـاز االلعـاب  ٣
 التمهيدية

أفضــــل االلـتــــزام بمواعـيــــد المحاضـــــرة فـهــــذا ـفــــي 
 ب التمهيديةانجاز االلعا

 :التكامل بعد -٤

تكامـــل المحاضـــرة يجعـــل الطـــالب ممـيــزون ـفــي  تكامل التدريب يجعل الطالب مميزون في االداء ٢
 االداء

 :مقياس القيم االخالقية: ًثانيا
 :االمانة بعد -١

 ًإذا اؤتمنت على سرا ال افشي مطلقا إذا اؤتمنت على سرا ال افشي علية ١
 :يةتحمل المسئول بعد -٢

أقوم بتحمل المسئولية تجاه اعبـاء المنـزل فـي حالـة  ٣
 تغيب والدتي

أقـــوم بتحمـــل مســـئولية اعبـــاء المنـــزل فـــي حالـــة 
 تغيب والدتي

 :تعاون البعد -٣
 أحب المشاركة في العمل الخيري التطوعي أحسن المشاركة في العمل الخيري التطوعي ١

أهــــتم بأهـــــدافي واهـــــداف الفرـقــــة الدراســـــية الـتــــي  ليهاأهتم بأهدافي واهداف الجماعة التي انتمي ا ٢
 انتمي اليها

أحــس ان زميالتــي فــي حاجــة لمســاعدة فــإني أـقــدم  ٣
 لهم يد العون

إذا شعرت ان زميالتي في حاجة لمساعدة فإني 
 أقدم لهم يد العون

 :االيثار بعد -٤

ي ال تـفـــــي أشــــــعر بغضــــــب تجــــــاه  زميلـتـــــي الـتـــــ أشعر بغضب زميلتي التي ال تفي بوعدها ١
 بوعدها

 .مقياسعبارات التي تعديلها في الال) ٥( يوضح جدول
القـيـاس والتـقـويم مــرة ثانـيـة عـلـى الخـبـراء ـفـي مجــال  صــورته األولـيـة ـفـيوـقـد ـتـم عــرض المقـيـاس 

 المقـيـاس المنتمـيـة إلـيـه أي فــي مــدى مناســبة العـبـارات ألبعــادإلـبـداء اـلـر والـتـرويح الرياضــي وطــرق الـتـدريس
 :التقدير وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول التاليٕواقتراح ميزان 
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-٢٤٦-

 )٦(جدول 
  القيم الجماليةمقياسمئوية آلراء الخبراء في مفردات التكرارات والنسب ال

 م اقةاللي حسن المظهر التكامل االنسجام االلتزام التوازن الدقة
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ١٪ 
١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٢٪ 
١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٣٪ 
٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٤٪ 
٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧   ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٥٪ 
٨٥,٧١ ٦     ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧   ٪١٠٠ ٧ ٦٪ 
١٠٠ ٧ ٧٪             

  القـيم الجماليـةمقيـاسقـد أشـارت إلـى قبـول جميـع عبـارات أن آراء الخبراء ) ٦(يتضح من الجدول 
 فـأكثر لقـبـول ٪٨٠ نسـبة الباحثـة توقـد إرتضــ) ٪١٠٠ - ٪٨٥,٧١(حيـث تراوحـت نسـبة الموافـقـة مـا بـين 

 ).٣٩(قياس العبارات وبذلك أصبح عدد مفردات الم
 )٧(جدول 

  القيم االخالقيةمقياسمئوية آلراء الخبراء في مفردات التكرارات والنسب ال
 م االيثار التعاون تحمل المسئولية الشجاعة االمانة الصدق

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ١٪ 
٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٢٪ 
١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٣٪ 
١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٤٪ 
٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٥٪ 
٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧ ٦٪   
١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧   ٪١٠٠ ٧ ٪٨٥,٧١ ٦ ٧٪   
١٠٠ ٧ ٪١٠٠ ٧     ٪١٠٠ ٧ ٨٪   
٨٥,٧١ ٦ ٪١٠٠ ٧     ٪١٠٠ ٧ ٩٪   

  القـيم االخالقيـةمقيـاسقد أشارت إلى قبول جميع عبارات أن آراء الخبراء ) ٧(يتضح من الجدول 
 ـفـأكثر لقـبـول ٪٨٠ نســبة الباحـثـة توـقـد إرتضــ) ٪١٠٠ -٪٨٥,٧١(حـيـث تراوحــت نســبة الموافـقـة مــا ـبـين 

 ).٤٥(قياس العبارات وبذلك أصبح عدد مفردات الم
 : ميزان التقدير-هـ

، ٣(حيث يعبر ذلك عـن درجـات )  ال- الى حد ما –نعم  ( تقدير ثالثيمقياساستخدمت الباحثة  
العكـــس صـــحيح بالنســـبة للعـبــارات الســـلبية، وـقــد ـتــم ذـلــك بعـــد العـــرض عـلــى الســـادة وعـلــى الـتــوالي ) ١، ٢

 ـفــي  الـقــيم الجمالـيــةمقـيــاسلـتــراوح الدرجـــة الكلـيــة ، وت التـقــدير الثالـثــيمقـيــاسًروا جميعـــا الخـبــراء، واـلــذين أـقــ
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-٢٤٧-

، ومقيـــاس القـــيم دنـــىدرجـــة كحـــد أ) ٣٩(و درجـــة كحـــد أقصـــى )١١٧(علـــى ) ٥( مرفـــق النهائيـــةصـــورته 
، ولـيس دنـىدرجـة كحـد أ) ٤٥(و درجة كحـد أقصـى )١٣٥(على ) ٦( مرفق النهائية في صورته االخالقية

 .هناك زمن محدد لإلجابة

'�	�.� @���;F"5
  �	��"5'�� �<	�
� ��� L�	!)�	��"5'�� �'�(�
�:( 
ً عشــوائيا لكــي يــتم تطبيقــه علــى أفــراد العينــة ين المقياســ ابعــاد بتوزيــع عبــاراتت الباحثــةحيــث قامــ

م إـلـــــــى ٤/٢/٢٠١٧، وذـلـــــــك خــــــــالل الفـتـــــــرة ـمـــــــن يجــــــــاد المـعـــــــامالت العلمـيـــــــة للمقـيـــــــاسإلاالســــــــتطالعية 
 .م١١/٢/٢٠١٧
 :ياسللمق المعامالت العلمية -ز
 : صدق المحكمين-١

، )٧( علـى السـادة الخبـراء، وعـددهم بعـد وعبـارات كـل ينالمقياسـ ابعـاد بعرض ت الباحثةحيث قام 
 .ً والعبارات معيارا لصدقهبعاد نسبة االتفاق للسادة الخبراء على األت الباحثةواعتبر

 : صدق االتساق الداخلي-٢
 وم*دى ارتب*اط درج*ة ك*ل عب*ارة بالدرج*ة لمقي*اساقامت الباحثة بالتحقق من مدى تمثي*ل عب*ارات  
 فيم*ا بينھم*ا والدرج*ة المقي*اس درج*ات وابع*اد  وم*دى ارتب*اطللمقي*اس التابع له والدرجة الكلي*ة بعدالكلية لل
توض*ح ) ١٠(، )٩(، )٨(طالب*ة والج*داول ) ١٢( على عينة الدراسة ا-س*تط+عية وقوامھ*ا للمقياسالكلية 

 .ذلك
 )٨(                       جدول                   

  التابع لهبعدمعام�ت ا�رتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لل
 ا3بعاد 

حسن  التكامل ا�نسجام ا�لتزام التوازن الدقة العبارات
 اقةاللي المظھر

٠٫٦٥٨ *٠٫٦٧١ *٠٫٧٤٤ *٠٫٧٨٤ *٠٫٧٧٣ *٠٫٦٤٨ *٠٫٦٧٨ ١* 
٠٫٧٤١ *٠٫٥٧٣ *٠٫٧٥٦ *٠٫٥٦٩ *٠٫٦٦٨ *٠٫٥٧٩ *٠٫٥٦٦ ٢* 
٠٫٦٨٦ *٠٫٦٢٩ *٠٫٦٤٤ *٠٫٦٩٨ *٠٫٧٨١ *٠٫٧٦٥ *٠٫٤٩٨ ٣* 
٠٫٦٩٥ *٠٫٦٥٤ *٠٫٦٨٥ *٠٫٧١٩ *٠٫٦٨٧ *٠٫٦٩٨ *٠٫٥٤٧ ٤* 
٠٫٧٥٤ *٠٫٧٥٤  *٠٫٦٤٨ *٠٫٧٥٨ *٠٫٦٨٩ *٠٫٦٤١ ٥* 
م  *٠٫٩١٠   *٠٫٦٨٧ *٠٫٩٥٤  *٠٫٧٨٩ ٦

لقي
س ا

قيا
م

ية
مال

لج
ا

 

٠٫٦٣٨ ٧*       
 بعادا7 

تحمل  الشجاعة ا�مانة الصدق العبارات
  ا�يثار التعاون المسئولية

٠٫٦٤١ *٠٫٥٦٢ *٠٫٥٦٨ *٠٫٦٨٨ *٠٫٦٧٨ *٠٫٤٥٨ ١*  
٠٫٥٩٨ *٠٫٦٥٤ *٠٫٦٥٨ *٠٫٦١٩ *٠٫٧٥٨ *٠٫٥٤٩ ٢*  
٠٫٦٣١ *٠٫٥٤٧ *٠٫٥٥٨ *٠٫٥٢١ *٠٫٥٤٧ *٠٫٧٨٩ ٣*  
٠٫٧٣٢ *٠٫٥٧١ *٠٫٧٦٥ *٠٫٧٩١ *٠٫٦٢٥ *٠٫٦٥٨ ٤*  
٠٫٦٨٤ *٠٫٦٩٨ *٠٫٥٧٨ *٠٫٧٥٤ *٠٫٥٨٥ *٠٫٦٥٧ ٥*  
٠٫٦٥٨ *٠٫٥١٨ *٠٫٦٢٥ *٠٫٦٥٨ *٠٫٦٥٤ ٦*   
٠٫٦٧٨ *٠٫٧٣٢  *٠٫٧٤١ *٠٫٧٤٨ ٧*   
ية   *٠٫٩٥٤ *٠٫٩٥١   *٠٫٥٧٩ ٨

+ق
-خ

م ا
لقي

س ا
قيا

م
 ٠٫٧٨١ *٠٫٦٩٢   *٠٫٤٨٠ ٩*   

 ٠٫٤٩٧ تساوي ٠٫٠٥الجدولية عند مستوى د-لة " ر"قيمة 

 ١٢= ن
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-٢٤٨-

 بعــدبــين درجــات كــل عبــارة بال وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية) ٨(يتضــح مــن جــدول 
 ابعــادى صــدق االتســاق داخــل  اـلـذي تنتمــي إلـيـه، وهــذا يعطــى دالـلـة مباشــرة عـلـى مــدبعــدوالدرجــة الكلـيـة لل

 . والدرجة الكليةبعد لعبارات الينالمقياس
  )٩(جدول 

 ين القيم الجمالية والقيم االخالقيةس المقياالت االرتباط بين ابعادممعا
 اقةاللي حسن المظھر التكامل ا�نسجام ا�لتزام التوازن الدقة بعدال 

 *٠٫٩١٠ *٠٫٨٤٧ *٠٫٨٧٥ *٠٫٨٤٧ *٠٫٨٤٧ *٠٫٩٤١  الدقة
 *٠٫٦٤٨ *٠٫٦٩٨ *٠٫٧٥٨ *٠٫٧٨٥ *٠٫٦٧٨   التوازن
 *٠٫٨٧٤ *٠٫٨٧١ *٠٫٩٥٤ *٠٫٩١٩    ا-لتزام

 *٠٫٥٩٨ *٠٫٩٨٥ *٠٫٦٩٨     ا-نسجام
 *٠٫٦٧٨ *٠٫٦٧٨      التكامل

م  *٠٫٩٥٨       حسن المظھر
لقي

س ا
قيا

م
ية

مال
لج

ا
 

        اقةاللي

تحمل  الشجاعة ا�مانة الصدق بعدال 
  ا�يثار التعاون المسئولية

  *٠٫٧٥٢ *٠٫٩٤١ *٠٫٦٥٧ *٠٫٦٥٤ *٠٫٥٧٨  الصدق
  *٠٫٧٣١ *٠٫٧٤٩ *٠٫٥٨١ *٠٫٥٤٧   ا-مانة

  *٠٫٦٩٨ *٠٫٩٥٧ *٠٫٧١٥    الشجاعة
  *٠٫٥٤٧ *٠٫٧٦٥     تحمل المسئولية

م   *٠٫٥١٤      التعاون
لقي

س ا
قيا

م
ية

+ق
-خ

ا
 

        ا-يثار

 ٠,٤٩٧ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوى داللة " ر"قيمة * 
ممــا يــدل علــى  ٠,٠٥أن قــيم معــامالت االرتبــاط دالــة عنــد مســتوى داللــة ) ٩(يتضــح مــن جــدول  

 . المقترحة فيما بينهاينالمقياس ابعادوجود اتساق داخلي بين 
 )١٠(جدول 

   والدرجة الكلية للمقياسبعد للمعامالت االرتباط بين المجموع الكلي
 معامل ا�رتباط بعدال عدد العبارات 

 *٠٫٦٨٩ الدقة ٧
 *٠٫٨٤٥ التوازن ٥
 *٠٫٦١٧ ا-لتزام ٦
 *٠٫٥٤٩ ا-نسجام ٦
 *٠٫٨٤١ التكامل ٤
م  *٠٫٧٦٥ حسن المظھر ٥

لقي
س ا

قيا
م

ية
مال

لج
ا

 

 *٠٫٦٨٢ اقةاللي ٦
 *٠٫٥٥٧ الصدق ٩
 *٠٫٦٠٨ ا-مانة ٧
 *٠٫٥٩٨ الشجاعة ٦
 *٠٫٦١٨ تحمل المسئولية ٩
م  *٠٫٧٦٢ التعاون ٩

لقي
س ا

قيا
م

ية
+ق

-خ
ا

 

 *٠٫٦٥٨ ا-يثار ٥

 ٠,٤٩٧٣ تساوي ٠,٠٥ة الجدولية عند مستوى دالل" ر"قيمة * 

 ١٢= ن

 ١٢= ن
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-٢٤٩-

 مـمـا ـيـدل عـلـى ينلكلـيـة للمقياســ والدرجــة ابـعـدين مجـمـوع الوجــود ارتـبـاط ـبـ) ١٠(يتضــح ـمـن جــدول  
 .مقياساتساقها الداخلي ومن ثم صدق ال

 : الثبات-٣

 بحساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية إلجابات عينة الدراسة االستطالعية لكل ة الباحثتقام 
 ومعادلة ألفا كرونباخ Guttman وجتمان Spearman- Brown براون -لة سبيرمان باستخدام معادبعد

Alpha Cronbach يوضح ذلك) ١١(، والجدول. 
 )١١(جدول 

  ين المقياسمل ألفا كرونباخ ألبعادمعامالت الثبات بالتجزئة النصفية ومعا
عدد  بعاداأل  التجزئة النصفية

 جتمان  براون-انسبيرم العبارات
معامل ألفا 

 كرونباخ

 *٠,٥١٤ *٠,٥٤٩ *٠,٦١٥ ٧ الدقة
 *٠,٦١١ *٠,٦٥٧ *٠,٧٥٨ ٥ التوازن
 *٠,٦٥٨ *٠,٦٥٨ *٠,٦٥٤ ٦ االلتزام

 *٠,٦٦٠ *٠,٧٧٢ *٠,٥١٨ ٦ االنسجام
 *٠,٥٤٨ *٠,٦١٩ *٠,٧٧٨ ٤ التكامل

لية *٠,٧١٢ *٠,٥٦٠ *٠,٦٠٩ ٥ حسن المظهر
جما

 ال
قيم

 ال
س

قيا
م

 

 *٠,٨١٢ *٠,٦٧٤ *٠,٥٤٧ ٦ اقةاللي
 *٠,٩٢٤ *٠,٨١٢ *٠,٦٨٩ ٣٩ الدرجة الكلية 

 *٠,٥٧١ *٠,٥٨٧ *٠,٥٤٧ ٩ الصدق
 *٠,٦٥٤ *٠,٥٤٨ *٠,٦٥٨ ٧ االمانة

 *٠,٥٤٧ *٠,٥٤١ *٠,٥٥٦ ٦ الشجاعة
 *٠,٥١٧ *٠,٥٤٧ *٠,٦٤٨ ٩ تحمل المسئولية

 *٠,٦٧٨ *٠,٦١٨ *٠,٥٧١ ٩ التعاون
قية *٠,٦٤٨ *٠,٧٢٤ *٠,٨٤٨ ٥ االيثار

خال
اال

يم 
 الق

س
قيا

م
 *٠,٧٤١ *٠,٥١٨ *٠,٦٥٨ ٤٥ الدرجة الكلية 

 ٠,٤٩٧ تساوي ٠,٠٥عند مستوى داللة " ر"قيمة 
 -٠,٥١٨(أن قـيم معـامالت االرتبـاط تراوحـت بـين لمقياس القيم الجمالية ) ١١(يتضح من جدول 

 -٠,٥١٤( ومـــا ـبـــين "لجتمـــان) "٠,٧٧٢ -٠,٥٤٩(، وـقـــد تراوحـــت " بـــراون-ســـبيرمان"بمعادلـــة ) ٠,٧٧٨
أن قـــيم ، و تمـتــع بمعامـــل ثبـــات عـــالي القـــيم الجماليـــةمقيـــاسممـــا ـيــدل عـلــى أن  "كرونـبــاخأللفـــا ) "٠,٨١٢

 -٠,٥٤١(، وقـد تراوحـت " بـراون-سـبيرمان"بمعادلـة ) ٠,٨٤٨ -٠,٥٤٧(معامالت االرتبـاط تراوحـت بـين 
 ل عـلـى أن مقيـاس القـيم الجمالـيـةيـد ممـا "كرونبـاخأللـفـا ) "٠,٦٧٨ -٠,٥١٧(ومـا بـين " لجتمـان) "٠,٧٢٤

عبـارة بالنسـبة لمقيـاس ) ٣٩(ً بتوزيـع العبـارات عشـوائيا وعـددها ة الباحثـتثم قامتمتع بمعامل ثبات عالي، 

 ١٢= ن 
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-٢٥٠-

 بعـد، والاتعبـار) ٥( الثـاني بعـد، والعبـارات) ٧( األول بعـد ال أبعـادسـبعة القيم الجمالية، ويتضمن المقياس
، عبـارات) ٥ ( السـادسبعـدعبارات، وال) ٤ ( الخامسبعدوال، عبارات) ٦(بع  الرابعد، والعبارات) ٦(الثالث 

 ، جاهز للتطبيق على العينة األساسية في صورته النهائية، وبذلك يكون المقياسعبارات) ٦( السابع بعدوال
بالنســـبة لمقـيــاس القـــيم ) ١١(مـــن جـــدول   كمـــا يتضـــح،مقـيــاسلمفـتــاح التصـــحيح ا )٥(مرفـــق كمـــا يوضـــح 

، وقــد " بــراون-ســبيرمان"بمعادلــة ) ٠,٨٤٨ -٠,٥٤٧(أن قــيم معــامالت االرتبــاط تراوحــت بــين ة االخالقيــ
ممــا يــدل عـلــى أن " أللـفــا كرونبــاخ) "٠,٧٤١ -٠,٥١٧(ومــا بــين " لجتمــان) "٠,٧٢٤ -٠,٥١٨(تراوحــت 

) ٤٥(ها ًثـم قامـت الباحثـة بتوزيـع العبـارات عشـوائيا وعـدد مقياس القيم الجمالية تمتـع بمعامـل ثبـات عـالي،
 الثـاني بعدعبارات، وال) ٩( األول بعد الأبعاد تة، ويتضمن المقياس سخالقيةرة بالنسبة لمقياس القيم األعبا

 بعــدرات، والعـبـا) ٩( الخــامس بـعـدعـبـارات، وال) ٩( الراـبـع بـعـدعـبـارات، وال) ٦( الثاـلـث بـعـدعـبـارات، وال) ٧(
هائية، جاهز للتطبيق على العينة األساسية كمـا ، وبذلك يكون المقياس في صورته النعبارات) ٥(السادس 

 .مفتاح التصحيح المقياس) ٦(يوضح مرفق 

-  ������� ���
����	��5
: 
 :الهدف من البرنامج -

 الـقــيم الجمالـيــة عـلــى تنمـيــة تمهيدـيــةيهـــدف البرـنــامج إـلــى التعـــرف عـلــى ـتــأثير اســـتخدام األلعـــاب ال
 .بورسعيد جامعة واالخالقية لطالبات كلية التربية الرياضية

 :أسس وضع البرنامج -
 واالخالقية لطالبات كلية التربيـة تنمية القيم الجماليةأن يحقق البرنامج األهداف المرجوة منه وهى  -

 .بورسعيدالرياضية جامعة 
 . البرنامج عوامل األمن والسالمةفيأن يتوفر  -
 .ان يراعى البرنامج التدرج من السهل الى الصعب -
 .ى البرنامج مع قدرات واستعدات عينة البحثان يتناسب محتو -
 .مراعاة االستمرارية والتتابع والتكامل عند تنفيذ البرنامج -
 . هذه المرحلة السنيةفي طالباتالأن تراعى محتويات البرنامج ميول ورغبات  -
 . من البسيط إلى المركبتمهيدية المراعاة التدرج باأللعاب -

 :تمهيدية المحتوى برنامج األلعاب -

 بعمــل مســح مرجعــي لجميــع الدراســات العربيــة واألجنبيــة الســابقة التــي تــوفرت لديــة ة الباحثــتقامــ
) Internet(باإلضــافة إلــى المراجــع العلمـيــة والدراســات المرتبطــة وكــذا الرجـــوع لشــبكة المعلومــات الدولـيــة 

 العــاب –لتتابعــات  المـتـوفرة مـثـل العــاب الجــري كالســباقات واتمهيدـيـةك لعمــل حصــر لجمـيـع األلعــاب الوذـلـ
 اســـتمارة ـفــي تمهيدـيــة ال بوضـــع هـــذه األلعـــابة الباحـثــتالكـــرات وتشـــمل الرمـــي واللـقــف والتصـــويب ـثــم قامـــ
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، وقـد تـم تعـديل بعـض األلعـاب وحـذف وعرضها على السادة الخبراء للتأكد مـن مطابقتهـا لمحتـوى البرنـامج
، )٧(مرفـق  لعبـة،) ١٦(اب بعد التعـديل  األلعحيث بلغ عدد البعض اآلخر طبقا آلراء ومقترحات الخبراء،

) ٨(وحـده تطبـق لمـدة ) ١٦(ل البرنـامج علـى ا اشتمتوصلت الباحثة الى )٨(ومن خالل رأي الخبراء مرفق
 )٥( إلـى إحمـاء ومدتـه وحـدة دقيقـة، وقـد قسـمت ال٤٥ الوحـدة ًأسابيع كل وحدة تكرر مرتين أسـبوعيا وزمـن

 . دقائق)٥( دقيقة، والختام مدته )٢٠(الرئيسي ومدته والجزء ) ق١٥(دقائق، واإلعداد البدني 
 :الوحدة اليومية) محتويات (مكونات -

 :تشمل الوحدة اليومية من البرنامج المقترح يحتوى على
( مـــع اســـتخدام أدوات مـثــل )  الحجـــل– الوـثــب -المشـــي( ويشـــمل ): ق٥()اإلحمـــاء (التمهـيــدي الجـــزء -١

 .) عصى– أطواق –الكرات الطبية 
 – الســرعة –ويشــمل عـلـى ـتـدريبات لتنمـيـة بعــض عناصــر اللياـقـة مـثـل الـقـوة ) :ق١٥ (الـبـدنيإلعــداد  ا-٢

 . التحمل– المرونة –الرشاقة 
وباســـتخدام  واالخالقـيــة الـقــيم الجمالـيــة تهـــدف تنمـيــة الـتــي تمهيدـيــة الاأللـعــاب): ق٢٠( الجـــزء الرئيســـي -٣

 . وجنس العينة مناسبة للمرحلة السنيةتمهيديةالعاب 
 تساعد على االسترخاء بهدف إعادة أجهزة الجسم إلى التيشمل على بعض األنشطة تو):ق٥:(الختام -٤

 )١٠مرفق .(حالتها الطبيعية مثل تمرينات التهدئة

- �	'�'M� �'�(�
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مقيـاس مقياس القـيم الجماليـة ول)  الثبات–الصدق (  من المعامالت العلمية ة الباحثتبعد أن تأكد

 بإجراء القياس القبلي على مجموعتي البحث التجريبية تٕوامكانية تنفيذ البرنامج المقترح قامالقيم االخالقية 
 .م٢٠١٧/ ٢٠/٢م إلى ٢٠١٧/ ١٩/٢ الفترة من فيوالضابطة 

- ����P
� Q	R<S: 
مج بعــد أن تأكــدت الباحثــة مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة قامــت بتطبيــق برنــا

والمسـتخدم م علـى المجموعـة التجريبيـة ١٦/٤/٢٠١٧م إلى ٢٦/٢/٢٠١٧األلعاب التمهيدية في الفترة من 
وقد اسـتغرق تنفيـذ البرنـامج ثمانيـة أسـابيع وبمعـدل وحـدتين أسـبوعيا وزمـن معها برنامج االلعاب التمهيدية، 

أمـا ، للختـام) ق٥(الرئيسـي، والجزء ) ق٢٠(اإلعداد البدني، و) ق١٥(لإلحماء و) ق٥(ق منها ٤٥الوحدة 
 بتطبـيــق البرـنــامج المتـبــع معهـــا وذـلــك حرصـــا عـلــى عـــزل ة الباحـثــتبالنســـبة للمجموعـــة الضـــابطة فـقــد قامـــ
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ق ٤٥أسابيع وبمعدل وحـدتين أسـبوعيا وزمـن الوحـدة ) ٨(لمدة  التي قد تؤثر على نتائج البحث والمتغيرات
 .للختام) ق٥( الجزء الرئيسي، و)ق٢٠(اإلعداد البدني، و) ق١٥(لإلحماء و) ق٥(منها 

-  O�	�
�T��!
�: 
ــــك البعـــــدي بتنفيـــــذ القـيــــاس ة الباحـثــــتقامـــــ  الفـتــــرة مـــــن فـــــي علـــــى للمجمـــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة وذـل
 القـيـاس القبـلـي وـبـنفس ـفـي الـتـي تمــت مـقـاييسم حـيـث ـتـم إجــراء نـفـس ال١٨/٤/٢٠١٧م إـلـى ١٧/٤/٢٠١٧

ً كشوف معدة لذلك تمهيدا لمعالجتها إحصائيافيج الشروط وتحت نفس الظروف وتم تفريغ النتائ ً. 

- �	B�3IU�  ����.�: 
 .معامل ا-لتواء .ا-نحراف المعياري . المتوسط الحسابي-
 .)ت(اختبار  . معامل ألفا كرونباخ- .معامل ا-رتباط -
   .معادلة نسب التقدم ٪ -
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 )٢٠(جدول 
  ة القبليات القياس بين المحسوبة)ت( وقيمة المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط 

   القيم الجمالية واالخالقيةي مقياس للمجموعة التجريبية فيةوالبعدي

 القيم الجمالية يمقياس  القياس البعدي القياس القبلي
 واالخالقية

وحدة 
 ع± س ع± س القياس

" ت"قيمة 
 وداللتها

 *٤٣,٧٠ ١,٠٨ ١٩,٧٣ ٠,٩١ ٨,٢٧ درجة دقة
 *٥٦,٦٩ ٠,٥١ ١٤,٤٧ ٠,٦١ ٦,١٠ درجة التوازن
 *٤٥,٨٢ ٠,٦٨ ١٧,٤٣ ١,٠١ ٧,٠٧ درجة االلتزام

 *٤٥,٧٤ ٠,٨٤ ١٧,١٠ ٠,٨٣ ٧,٠٧ درجة االنسجام
 *٢٩,٨٠ ٠,٨٩ ١١,٢٠ ٠,٧١ ٤,٩٠ درجة التكامل

 *٤٢,٠٥ ٠,٦٨ ١٤,٤٧ ٠,٨٥ ٥,٩٧ درجة حسن المظهر
 *٤٦,٩٨ ٠,٨٣ ١٧,١٧ ٠,٨٣ ٦,٩٣ درجة اقةاللي

لقي
ا

لية
جما

 ال
م

 

 *١٤٠,٧١ ١,٦١ ١١١,٥٧ ١,٩١ ٤٦,٣٠ درجة المجموع الكلي للمقياس
 *٨١,٥٤ ٠,٨٣ ٢٦,٢٧ ٠,٧٠ ٩,٨٣ درجة الصدق
 *٧١,٣١ ٠,٥١ ٢٠,٤٧ ٠,٧٨ ٨,١٣ درجة االمانة

 *٤٨,٤١ ٠,٨٣ ١٧,١٧ ٠,٧٨ ٦,٩٣ درجة الشجاعة
 *٨٣,٦٢ ٠,٧٧ ٢٦,٤٠ ٠,٧٢ ١٠,٠٣ درجة تحمل المسئولية

 *٩١,٦٤ ٠,٦٨ ٢٦,٥٣ ٠,٧١ ٩,٨٠ درجة التعاون
 *٥٠,٦٤ ٠,٥٦ ١٤,٦٠ ٠,٧٠ ٦,١٧ درجة االيثار

قية
خال

اال
يم 

الق
 

 *١٣٨,٦٩ ٢,٧١ ١٣١,٤٣ ١,٥٦ ٥٠,٩٠ درجة المجموع الكلي للمقياس

 ٢,٠٤٥ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة * 

   ٣٠=ن 
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 ة والبعدـيــة القبلـيــاتـبــين القياســـ) ت( وقيمـــة المعـيــاريالمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف ) ٢٠(ول يوضـــح جـــد
 ـبـين ًحـيـث يتضــح وجــود ـفـروق داـلـة إحصــائيا الـقـيم الجمالـيـة واالخالقـيـة، يمقياســللمجموعــة التجريبـيـة ـفـي 

قــــيم الجماليــــة  اليمقياســــ فــــي ة البعديــــات للمجموعــــة التجريبيــــة لصــــالح القياســــة والبعديــــة القبليــــاتالقياســــ
 .واالخالقية

 )٢١(جدول 
  ة القبليات القياس بين المحسوبة)ت( وقيمة المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط 

   القيم الجمالية واالخالقيةي مقياس في للمجموعة الضابطةةوالبعدي

 القيم الجمالية يمقياس  القياس البعدي القياس القبلي
 واالخالقية

وحدة 
 ع± س ع± س القياس

" ت"قيمة 
 وداللتها

 *٢٥,٦٤ ٠,٩٢ ١٤,٧٠ ٠,٩٦ ٨,٣٧ درجة دقة
 *٢٠,٨٠ ٠,٦٧ ٩,٦٣ ٠,٦٧ ٥,٩٧ درجة التوازن
 *١٦,١٣ ٠,٦٤ ١٠,٠٧ ٠,٨٣ ٦,٩٣ درجة االلتزام

 *١٠,٢٩ ٠,٦٣ ٩,٢٣ ٠,٩٢ ٧,١٠ درجة االنسجام
 *٢١,٢١ ٠,٦١ ٨,٩٧ ٠,٧٨ ٥,٠٧ درجة التكامل
 *٧,٣٨ ٠,٦٦ ٧,٢٠ ٠,٧٥ ٥,٨٣ درجة المظهرحسن 
 *١٧,٢٨ ٠,٥٨ ١٠,٢٧ ٠,٨٠ ٧,١٠ درجة اللياقة

لية
جما

 ال
قيم

ال
 

 *٤٠,٢٨ ٢,٢٩ ٧٠,٠٧ ٢,١٩ ٤٦,٣٧ درجة المجموع الكلي للمقياس
 *١٤,٥٥ ٠,٩٨ ١٣,٠٧ ٠,٧١ ٩,٨٠ درجة الصدق
 *١٣,٩٠ ١,٠٣ ١١,٢٠ ٠,٦٩ ٨,٠٠ درجة االمانة

 *١٧,٥٤ ٠,٨٨ ١٠,٩٠ ٠,٧٨ ٧,٠٧ درجة الشجاعة
 *١٣,٨١ ٠,٩٨ ١٢,٩٣ ٠,٦٨ ٩,٨٧ درجة تحمل المسئولية

 *١٤,٣٩ ٠,٩٣ ١٣,٠٣ ٠,٧٣ ٩,٨٧ درجة التعاون
 *٧,٨٧ ٠,٥٧ ٧,٤٣ ٠,٧١ ٦,١٠ درجة االيثار

قية
خال

اال
يم 

الق
 

 *٢٤,٧٨ ٣,٣٧ ٦٨,٥٧ ١,٩٣ ٥٠,٧٠ درجة المجموع الكلي للمقياس

 ٢,٠٤٥ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة * 
 ة القبليـــاتبـــين القياســـ) ت( وقيمـــة المعـيــاريالمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف ) ٢١(يوضـــح جـــدول 

 ًحيث يتضح وجود فروق دالة إحصائيا القيم الجمالية واالخالقية، يمقياس في ضابطة للمجموعة الةوالبعدي
 الـقــيم الجمالـيــة ي ـفــي مقياســةعديــ البات للمجموعــة التجريبـيــة لصــالح القياســـة والبعدـيــة القبليــاتبــين القياســـ
 .واالخالقية

 
 
 

   ٣٠=ن 
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-٢٥٤-

 )٢٢(جدول 
  القياسات البعدية بين المحسوبة)ت( وقيمة المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط 

   القيم الجمالية واالخالقيةي مقياس في للمجموعة التجريبية والضابطة

 القيم الجمالية يمقياس                                                            المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 واالخالقية

وحدة 
 ع± س ع± س القياس

" ت"قيمة 
 وداللتها

 *١٩,٠٩ ٠,٩٢ ١٤,٧٠ ١,٠٨ ١٩,٧٣ درجة دقة
 *٣٠,٩٥ ٠,٦٧ ٩,٦٣ ٠,٥١ ١٤,٤٧ درجة التوازن
 *٤٢,٤٤ ٠,٦٤ ١٠,٠٧ ٠,٦٨ ١٧,٤٣ درجة االلتزام

 *٤٠,٣٦ ٠,٦٣ ٩,٢٣ ٠,٨٤ ١٧,١٠ درجة االنسجام
 *١١,١٣ ٠,٦١ ٨,٩٧ ٠,٨٩ ١١,٢٠ درجة التكامل

 *٤١,٣١ ٠,٦٦ ٧,٢٠ ٠,٦٨ ١٤,٤٧ درجة حسن المظهر
 *٣٦,٧٠ ٠,٥٨ ١٠,٢٧ ٠,٨٣ ١٧,١٧ درجة اللياقة

لية
جما

 ال
قيم

ال
 

 *٧٩,٨٤ ٢,٢٩ ٧٠,٠٧ ١,٦١ ١١١,٥٧ درجة المجموع الكلي للمقياس
 *٥٥,٣٥ ٠,٩٨ ١٣,٠٧ ٠,٨٣ ٢٦,٢٧ درجة الصدق
 *٤٣,٤٣ ١,٠٣ ١١,٢٠ ٠,٥١ ٢٠,٤٧ درجة االمانة

 *٢٧,٩١ ٠,٨٨ ١٠,٩٠ ٠,٨٣ ١٧,١٧ درجة الشجاعة
 *٥٨,٢٠ ٠,٩٨ ١٢,٩٣ ٠,٧٧ ٢٦,٤٠ درجة تحمل المسئولية

 *٦٣,١٠ ٠,٩٣ ١٣,٠٣ ٠,٦٨ ٢٦,٥٣ درجة التعاون
 *٤٨,٣٢ ٠,٥٧ ٧,٤٣ ٠,٥٦ ١٤,٦٠ درجة االيثار

ا
قية

خال
اال

يم 
لق

 

 *٧٣,٤٢ ٣,٣٧ ٦٨,٥٧ ٢,٧١ ١٣١,٤٣ درجة المجموع الكلي للمقياس

 ٢,٠٤٥ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة * 
 ةالبعدـيــ اتـبــين القياســـ) ت( وقيـمــة المعـيــاريالمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف ) ٢٢(يوضـــح جـــدول 

حـيــث يتضـــح وجـــود فـــروق داـلــة قـــيم الجمالـيــة واالخالقـيــة،  اليمقياســـ فـــي ضـــابطةالالتجريبـيــة وللمجموعـــة 
 فــي المجموعــة التجريبيــة لصــالح  والضــابطة للمجموعــة التجريبيــةة والبعديــة القبليــات بــين القياســًإحصــائيا

 . القيم الجمالية واالخالقيةيمقياس
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٣٠=ن 
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-٢٥٥-

 )٢٣(جدول 
 )جريبية والضابطةالت( البحث مجموعتي لة والبعدية القبلياتالقياسنسب التحسن بين 

  القيم الجمالية واالخالقيةيمقياس في 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 
 القيم الجمالية يمقياس

القياس  واالخالقية
 القبلي

القياس 
 البعدي

 نسبة
 التحسن

القياس 
 القبلي

القياس 
 البعدي

نسب 
 التحسن

 ٪٧٥,٦٣ ١٤,٧٠ ٨,٣٧ ٪١٣٨,٥٧ ١٩,٧٣ ٨,٢٧ دقة
 ٪٦١,٣١ ٩,٦٣ ٥,٩٧ ٪١٣٧,٢١ ١٤,٤٧ ٦,١٠ التوازن
 ٪٤٥,٣١ ١٠,٠٧ ٦,٩٣ ٪١٤٦,٥٣ ١٧,٤٣ ٧,٠٧ االلتزام

 ٪٣٠,٠٠ ٩,٢٣ ٧,١٠ ٪١٤١,٨٧ ١٧,١٠ ٧,٠٧ االنسجام
 ٪٧٦,٩٢ ٨,٩٧ ٥,٠٧ ٪١٢٨,٥٧ ١١,٢٠ ٤,٩٠ التكامل

 ٪٢٣,٥٠ ٧,٢٠ ٥,٨٣ ٪١٤٢,٣٨ ١٤,٤٧ ٥,٩٧ حسن المظهر
 ٪٤٤,٦٥ ١٠,٢٧ ٧,١٠ ٪١٤٧,٧٦ ١٧,١٧ ٦,٩٣ اللياقة

لية
جما

 ال
قيم

ال
 

 ٪٥١,١١ ٧٠,٠٧ ٤٦,٣٧ ٪١٤٠,٩٧ ١١١,٥٧ ٤٦,٣٠ المجموع الكلي للمقياس
 ٪٣٣,٣٧ ١٣,٠٧ ٩,٨٠ ٪١٦٧,٢٤ ٢٦,٢٧ ٩,٨٣ الصدق
 ٪٤٠,٠٠ ١١,٢٠ ٨,٠٠ ٪١٥١,٧٨ ٢٠,٤٧ ٨,١٣ االمانة

 ٪٥٤,١٧ ١٠,٩٠ ٧,٠٧ ٪١٤٧,٧٦ ١٧,١٧ ٦,٩٣ الشجاعة
 ٪٣١,٠٠ ١٢,٩٣ ٩,٨٧ ٪١٦٣,٢١ ٢٦,٤٠ ١٠,٠٣ حمل المسئوليةت

 ٪٣٢,٠١ ١٣,٠٣ ٩,٨٧ ٪١٧٠,٧١ ٢٦,٥٣ ٩,٨٠ التعاون
 ٪٢١,٨٠ ٧,٤٣ ٦,١٠ ٪١٣٦,٦٣ ١٤,٦٠ ٦,١٧ االيثار

قية
خال

اال
يم 

الق
 

 ٪٣٥,٢٥ ٦٨,٥٧ ٥٠,٧٠ ٪١٥٨,٢١ ١٣١,٤٣ ٥٠,٩٠ المجموع الكلي للمقياس

 البحـث مجمـوعتيبلي والبعدي لكـل مـن وجود نسب تحسن بين القياس الق) ٢٣(يتضح من جدول 
ولكن يتضح تفوق المجموعة التجريبية علي المجموعـة الضـابطة فـي نسـب التحسـن  )ة والضابطةالتجريبي(

 . القيم الجمالية واالخالقيةيمقياسفي 

C�	��V: �B�5<
� �-��<�: 
 ةالقبليات سبين القيا) ت( وقيمة المعياريالمتوسط الحسابي واالنحراف ) ٢٠( جدولمن ضح تي

 ًحيث يتضح وجود فروق دالة إحصائيا القيم الجمالية واالخالقية، يمقياس للمجموعة التجريبية في ةوالبعدي
 القيم الجمالية ي في مقياسة البعديات للمجموعة التجريبية لصالح القياسة والبعدية القبلياتبين القياس
رنامج األلعاب التمهيدية المقترح الذى تم تطبيقه، وما هذه النتائج إلى فعالية بوترجع الباحثة  واالخالقية

 .طالبات عينة البحثال لدي القيم الجمالية واالخالقية  زيادةفيتضمنتها وحداته من ألعاب ساهمت 

 حيــث اللعــاب التمهيديــةتــأثير برنــامج اكمــا ترجــع الباحثــة التقــدم النــاتج للمجموعــة التجريبيــة الــى 
لــى عــدد مــن العــاب الموجهــة وكــذلك اشــتملت األلعــاب علــى حركــات متنوعــة عااللعــاب التمهيديــة احتــوى 
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-٢٥٦-

 ودافعـيــة اعر وانفعـــاالت وحمـــاس واســـتجابات الطالـبــات ممـــا زاد مـــن فاعلـيــة المحاضـــرةومختلـفــة تثـيــر مشـــ
الـقـيم الجمالـيـة واالخالقـيـة  مشــوقة ومتنوعــة ومخـتـارة لتنمـيـة التمهيدـيـة  حـيـث أن األلـعـاب ة للممارســطالـبـاتال

 علـى  سـاعد الطالبـات، األمـر الـذيوالممارسـة والـتعلم نحـو اللعـب ات ووجود ما يثير دوافع الطالبـاتللطالب
المشـــاركة االيجابـيـــة وـبـــذل الجهـــد ـفـــي األداء بصــــورة مختصـــرة ـلـــه وفـقـــا إلمكانياتهـــا البدنـيـــة والفســــيولوجية 

 .االخالقيةقيم الجمالية ومقياس القيم لاوالنفسية وبالتالي انعكس ذلك على مستوى مقياس 
، على أن تعديل السلوك يعتمد )م٢٠٠١("جودت عزت عبد الهادى، وسعيد حسين العزة"ويؤكد 

، الهدف منها ضبط المتغيرات مثل برنامج األلعاب التمهيديةعلى تطبيق إجراءات عالجية معينة 
 التوافق مع ل، ليحدثالمسئولة عن حدوث السلوك، وذلك لتحقيق األهداف المرجوة من وراء هذا التعدي

 )٢٥: ٣(.عيش فيهات التي طالبةبيئة ال
دعاء فاروق  "، ودراسة)١١)(م٢٠١٥"(كمال سعد ياسين "دراسةويتفق ذلك مع نتائج كل من 

 تفوق في، )١٤()م٢٠٠١"(محمد سعد زغلول، أيمن محمود عبد الرحمن"دراسة و، )٤()م٢٠٠٨"(محمد
 . الجمالية واالخالقية تنمية القيمفيالقياس البعدي عن القياس القبلي 

 :وبهذا يتحقق الفرض األول للبحث والذي ينص على
 لمجموعة البحث التجريبية في كل من ة والبعدية القبلياتًتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياس"

 ."القيم الجمالية واالخالقية لصالح القياس البعدي
 ة القبلـيـاتـبـين القياســ) ت(قيمــة  والمعـيـاريالمتوســط الحســابي واالنحــراف ) ٢١(يتضــح مــن جــدول

 ًحيث يتضح وجود فروق دالة إحصائيا القيم الجمالية واالخالقية، يمقياس في ضابطة للمجموعة الةوالبعدي
 الـقــيم الجمالـيــة ي ـفــي مقياســة البعديــات للمجموعــة التجريبـيــة لصــالح القياســـة والبعدـيــة القبليــاتبــين القياســـ
 احــدث ـتـأثير واـلـذي مــع المجموعــة الضــابطة الدراســي ـتـأثير البرـنـامج إـلـى ذـلـك ةعــزى الباحـثـتو، واالخالقـيـة

تنمـيـة الجاـنـب  جاـنـب إغـفـال عامــل إـلـى قـلـة مروـنـة البرـنـامج إـلـى ولكــن بنســب ضــعيفة وذـلـك يرجــع إيجــابي
جمــال  بجميــع جوانــب العــدم معرفــة الطالبــات إلــى يــؤدى الــذي اآلمــر الجمــالي واالخالقــي لــدى الطالبــات

قـيم  فـي الحفـاظ علـى الجامعـاتلحفـاظ عليهـا علـى الـرغم مـن الـدور الكبيـر التـي تلعبـه ال وكيفيـة اواالخالق
 المختلفة جمالية واالخالقيةجوانب التركيز البرنامج المتبع معهم على عدم  إلى ، باإلضافةالعريقة للمجتمع

 هـذه المرحلـة فـي طالبـاتال طبيعة إلى هذا التقدم ةرجع الباحثت، كما والتي لها دور كبير في حياتنا اليومية
 باإلضـــافة إلـــى  هـــذه المرحلـــة يمتـــازون بالنشـــاط الـــدائم المســـتمر والمتغيـــرفـــيالســـنية، حيـــث أن معظمهـــم 

 والتعامــل مــع مـفـردات التكنولوجـيـا الحديـثـة المتابعــة المســتمرة لوســائل اإلعــالم ســواء المســموعة أو المـقـروءة
 ـمـا حــدث ـمـن إـلـىومـن الممـكـن أن تـكـون ســبب  ثـيـرمـن كمبـيـوتر وهــاتف نـقـال وكمبـيـوتر ـلـوحي وغيرهــا الك
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-٢٥٧-

واالحتكـاك بـين الطالبـات مـع أقـرانهم متابعة األخبار وكذلك ممارسة النشـاط الرياضـي  أنً، فضال عن تقدم
 .القيم الجمالية واالخالقيةفي مجال قد يكسبهم بعض الخبرات بعضها وبعض 

محمد عبد   "، ودراسة)٥)(م٢٠١٥"(طلعت السيد سالم "دراسة ويتفق ذلك مع نتائج كل من 
في تفوق القياس ، )١٩()م٢٠٠٥"(منتصر محمد عبد اللطيف"دراسة ، و)١٧()م٢٠٠٦"(النبي توفيق

 . الفراد عينة البحث التجريبيةالبعدي عن القياس القبلي في تنمية القيم الجمالية واالخالقية
 : للبحث والذي ينص علىثانيوبهذا يتحقق الفرض ال

 لمجموعة البحث الضابطة في كل من ة والبعدية القبلياتًالة إحصائيا بين القياستوجد فروق د"
 ."القيم الجمالية واالخالقية لصالح القياس البعدي

 ة البعدـيــاتـبــين القياســـ) ت( وقيـمــة المعـيــاريالمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف ) ٢٢(يوضـــح جـــدول 
حـيــث يتضـــح وجـــود فـــروق داـلــة واالخالقـيــة،  القـــيم الجمالـيــة يمقياســـ فـــي ضـــابطةالالتجريبـيــة وللمجموعـــة 

 فــي المجموعــة التجريبيــة لصــالح  والضــابطة للمجموعــة التجريبيــةة والبعديــة القبليــات بــين القياســًإحصــائيا
وترجع الباحثة هذه النتيجـة إلـى أن برنـامج األلعـاب التمهيديـة الجماعيـة ،  القيم الجمالية واالخالقيةيمقياس

لممارســة والمشــاركة فــي البرنــامج ، فأحــب االقــيم الجماليــة واالخالقـيـة تنمـيـة يفــالمقـتـرح ســاهم بشــكل كبيــر 
 ـبـين  عالـقـات اجتماعـيـة حميـمـةةإقامــباإلضــافة اـلـى ان البرـنـامج ســاعد الطالـبـات عـلـى ، وممارســة االلـعـاب

قيمهم سـواء الجماليـة او  األمر الذى انعكس أثرها على ،، اتسمت بالحب واألمانالطالبات بعضهم البعض
 .الخلقية

 مقياســي الـقـيم الجمالـيـة واالخالقـيـة وترجــع الباحـثـة الـفـروق ـبـين المجموعــة التجريبـيـة والضــابطة ـفـي
 للمجموعـــة االلعـــاب التمهيدـيــة المصـــممة مـــن قـبــل الباحـثــة لتنمـيــة الـقــيم الجمالـيــة واالخالقـيــةإـلــى اســـتخدام 

محاضـرة االلعـاب لمجموعة الضـابطة فـي  لكلية بالة المقررلعاب التمهيديةاستخدام االالتجريبية في حين تم 
زمـن االلعـاب  األسـلوب العلمـي فـي تحديـد االلعـاب التمهيديـة ت، حيـث راعـالصغيرة المقررة على الطالبـات

 النمائـيــة طالـبــاتـيــث يناســـب إمكانـيــات وـقــدرات ال بحا وطريـقــة أدائهـــا المســـتخدمة وكـــذلك نوعيتهـــالتمهيدـيــة
 والـذي لـه دور  االلعـاب التمهيديـةفـيالمحاضـرات العمليـة إليه تقر فتضافة إلى المحتوى المعرفي الذي باإل

 .رفع مستوي القيم الجمالية واالخالقية للطالباتمؤثر في 
كمال سعد "ودراسة  ،)٥)(م٢٠١٥"(طلعت السيد سالم "دراسة ويتفق ذلك مع نتائج كل من 

 "محمد عبد النبي توفيق" ودراسة، )٤()م٢٠٠٨"(دعاء فاروق محمد "، ودراسة)١١)(م٢٠١٥( "ياسين
في تفوق المجموعة التجريبية عن ، )١٩()م٢٠٠٥"(منتصر محمد عبد اللطيف"دراسة ، و)١٧()م٢٠٠٦(

 . القياس البعدي في تنمية القيم الجمالية واالخالقيةفيالمجموعة الضابطة 
 : للبحث والذي ينص علىثالثوبهذا يتحقق الفرض ال
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لقياسات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين ا "
 ."كل من القيم الجمالية واالخالقية لصالح المجموعة التجريبية

 مجـمــوعتي لـكــل مــن ة والبعديــة القبلـيــاتوجــود نســـب تحســن ـبــين القياســ) ٢٣(يتضــح مــن جـــدول 
مجموعـة الضـابطة فـي نسـب ولكـن يتضـح تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـي ال )ة والضابطةالتجريبي(البحث 

 . القيم الجمالية واالخالقيةيفي مقياسالتحسن 
 للمجموعة التجريبية ٪١٤٧,٧٦اقة حيث بلغت  الليبعدغت اعلي قيمة للتحسن في حيث بل

 ٪١٢٨,٥٧ التكامل حيث بلغت بعد للمجموعة الضابطة، وبلغت اقل قيمة للتحسن في ٪٤٤,٦٥و
 .في مقياس القيم الجماليةعة الضابطة  للمجمو٪٧٦,٩٢للمجموعة التجريبية و

 للمجموعة التجريبية ٪١٧٠,٧١ التعاون حيث بلغت بعدكما بلغت اعلي قيمة للتحسن في 
 ٪١٣٦,٦٣ اإلثار حيث بلغت بعد للمجموعة الضابطة، وبلغت اقل قيمة للتحسن في ٪٣٢,٠١و

 .قيةخالفي مقياس القيم األ للمجموعة الضابطة ٪٢١,٨٠للمجموعة التجريبية و
دعاء فاروق  "، ودراسة)١١)(م٢٠١٥"(كمال سعد ياسين"دراسة ويتفق ذلك مع نتائج كل من 

، في تفوق المجموعة التجريبية )١٧()م٢٠٠٦"(محمد عبد النبي توفيق "ودراسة، )٤()م٢٠٠٨"(محمد
مالية تنمية القيم الجنسب  في  عن القياس القبليعن المجموعة الضابطة في نسب تحسن القياس البعدي

 .واالخالقية
 : للبحث والذي ينص علىرابعوبهذا يتحقق الفرض ال

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في ل ة والبعدية القبلياتنسب تحسن بين القياستوجد  "
 ."كل من القيم الجمالية واالخالقية ولصالح المجموعة التجريبية
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ف البحـــث وفروضـــه وطبيعـــة العينـــة وخصائصـــها والمـــنهج المســـتخدم ومـــن خـــالل الل هـــدمـــن خـــ
 :ًمعالجة البيانات إحصائيا أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية

 ًبرنـامج االلعـاب التمهيدـيـة المقتـرح لـه ـتـأثير ايجـابي دال إحصــائيا علـى تنميـة الـقـيم الجماليـة واالخالقـيـة -
 .ضية بجامعة بورسعيدلطالبات كلية التربية الريا

تنمـيـة الـقـيم الجمالـيـة توجــد ـفـروق داـلـة إحصــائية ـبـين القياســين القبـلـي والبعــدي للمجموعــة التجريبـيـة ـفـي  -
 . ولصالح القياس البعديواالخالقية لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد

بطة ـفـي تنمـيـة الـقـيم الجمالـيـة توجــد ـفـروق داـلـة إحصــائية ـبـين القياســين القبـلـي والبـعـدي للمجموعــة الضــا -
 . ولصالح القياس البعدي لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيدواالخالقية
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تنميــة القــيم توجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي فــي  -
 . ولصالح المجموعة التجريبيةعيدالجمالية واالخالقية لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة بورس

تنميــــة القــــيم الجماليــــة تفوقــــت المجموعــــة التجريبيــــة عـلـــى المجموعــــة الضــــابطة فــــي نســــب التقــــدم فــــي  -
 .واالخالقية لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد
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القـيم الجماليـة ابي علـى تنميـة لمـا لـه مـن تـأثير إيجـالموجهـة برنامج االلعاب التمهيدية ضرورة استخدام  -

 .واالخالقية لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد

 القـــيم الجماليـــة واالخالقيـــة الـــى مـــنهج االلعـــاب ةتنميـــ الموجهـــة الـــى ضـــورة اضـــافة االلعـــاب التمهيديـــة -
 . لالستفادة منها بعد التخرجالتمهيدية المقرر على طابات الفرقة الثانية

برـنــامج االلعـــاب  األدوات واألجهـــزة المختلـفــة بالكلـيــات التربـيــة الرياضـــية والالزمـــة لتنفـيــذ ضـــرورة ـتــوافر -
 .القيم الجمالية واالخالقيةلما لها من تأثير فعال على تنمية التمهيدية 

عـلـى تنمـيـة الـقـيم الجمالـيـة واالخالقـيـة ـفـي برـنـامج االلـعـاب التمهيدـيـة إجــراء دراســات للتـعـرف عـلـى ـتـأثير  -
 .سية مختلفةمراحل درا

الهادفـة كمـدخل لتنميـة برنـامج االلعـاب التمهيديـة إعداد برامج إعالمية تساعد على نشر الـوعي بأهميـة  -
 .القيم الجمالية واالخالقية

إضافة االلعاب التمهيدية فى مقررات طـرق التـدريس لتنميـة العديـد مـن الجوانـب مثـل الجانـب االخالقـي  -
 .اتوالجمالي وغيرها من الجوانب للطالب
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دور المدرسة الثانوية الصناعية في اكتساب طالبها القيم الالزمة لرفع : أسامة حسين باهى -١
 .م١٩٨٨ ،، جامعة األزهركلية التربية، ، دراسة ميدانية، رسالة دكتوراهمستواهم المهارى

، بحث منشور، شاط الكشفي بجامعة حلوانالقيم الخلقية لممارسي الن: بالل عبد العزيز بدوي -٢
 .م٢٠٠٥المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية، جامعة المنوفية، 

ّ، عمان، الدار العلمية الدولية تعديل السلوك اإلنسانى: جودت عزت عبد الهادى، وسعيد حسين العزة -٣
 .م٢٠٠١ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 

رياضية بنات تربية الياس للقيم االخالقية لطالبات كلية البناء مق: دعاء فاروق محمد حسن -٤
، رسالة ماجستير، كلية التربية  وتقدير الذاتالدراسيالزقازيق وعالقة القيم بالتحصيل 

 .م٢٠٠٨الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، 
دور محتوي مناهج التربية الرياضية في اكساب بعض القيم الخلقية : طلعت السيد سالم -٥

، جامعة بنينللكلية التربية الرياضية ، رسالة ماجستير، جتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائيةواال
 .م٢٠٠٥بنها، 

 .م١٩٨٠، مكتبة نهضة الشرق، مدخل لدراسة المجتمع: محمود سعد وأخرون عبد الحميد -٦

 .م١٩٩٧، دار الشروق، األردن، المدخل إلى التربية والتعليم :عبداهللا الرشدان، ونعيم جعنينى -٧

التربية الرياضية المدرسية دليل معلم الفصل  :عدنان درويش وامين الخولى ومحمود عبد الفتاح -٨
 .م١٩٩٢ القاهرة، العربي، دار الفكر ٣، طوطالب التربية العملية

أهمية دور معلمي العلوم الطبيعية في تنمية القيم العلمية لدي طالب : علي بن سعد مطر الحربي -٩
، رسالة دكتوراه، نوي الطبيعي بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةالصف الثالث الثا

 .م٢٠١٠كلية التربية، جامعة ام القري، المملكة العربية السعودية، 

دور النشاط الرياضي باألكاديمية العربية للنقل البحري في التأثير على بعض : فتحي محمد إبراهيم -١٠
 دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق، ، رسالةالقيم المهنية لدي طالبها

 .م١٩٩٢
تأثيـر برنـامج تربيـة حركيـة مقتـرح على تحسيـن بعـض المهـارات الحركيـة : كمال سعد ياسين -١١

كلية التربية ، رسالة ماجستير، األساسيـة والتــذوق الجمالي لتالميــذ الصــف األول االبتدائي
 .م٢٠١٥امعة االسكندرية، ، جالرياضية بنين

 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،األصول الفلسفية  أصول التربية،في: محمد الهادي عفيفي -١٢
 .م١٩٩٧
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 .م١٩٩٧، دار المعارف المصرية، القاهرة، موسوعة االلعاب الرياضية: محمد حسن عالوي -١٣
البيئية على كل من القيم تأثير برنامج للرياضات :  محمد سعد زغلول، أيمن محمود عبد الرحمن -١٤

، بحث منشور، المؤتمر العلمي الدولي الجمالية والقيم الخلقية ألطفال المؤسسات االيوائية
 .م٢٠٠١، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، "الرياضة والعولمة"

ساب دور محتوي منج التربية الرياضية ومعلميها في اكت: محمد سعد زغلول وماجدة عقل محمد -١٥
 البدنية للتربية العلمية المجلة ،بعض القيم الجمالية لتالميذ الحلقة االولي من التعليم االساسي

 .م٢٠٠١ ،٢٠، العدد بنات
 فيًمناهج التربية الرياضية المدرسية الموجهة قيما : محمد سعد زغلول ومكارم حلمي أبوهرجة -١٦

 .م٢٠٠٥هرة، ، مركز الكتاب للنشر، القامواجهة أنعكاسات عصر العولمة

دور محتوي مناهج التربية الرياضية ومعلميها في اكساب بعض القيم : محمد عبد النبي توفيق -١٧
، رسالة الخلقية واالجتماعية والجمالية لتالميذ مرحلة الثانوي العام بجمهورية مصر العربية

 .م٢٠٠٦ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، 
 .م١٩٩٣، دار الفكر العربي، القاهرة، التربية والتعليمروح : محمد عطية االبراشي -١٨
تأثير برنامج كشفي مقترح على بعض القيم الخلقية والجمالية لطلبة  :منتصر محمد عبد اللطيف -١٩

، المنياكلية التربية الرياضية، جامعة ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية جامعة المنيا
 .م٢٠٠٥

قيم الجمالية المدرجة لدي معلمات رياض األطفال وعالقتها بالسلوك ال: نادية ياسين رجب محمد -٢٠
، كلية تربية طفولة، جامعة رسالة ماجستير، الجمالي تجاه البيئة لدي االطفال ما قبل المدرسة

 .م٢٠٠٨طنطا، 
 )قبل الخدمة(القيم الخلقية للمدرب الرياضي :  الدين عبد الرحمنبهاء والفاتحمصطفي وجدي  -٢١

، مجلة العلوم البدنية والرياضية، العدد الرابع، كلية التربية جامعة المنيابية الرياضي بكلية التر
 .م٢٠٠٤الرياضية بالمنوفية، يناير، 
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