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 ملخص البحث :
يهدد البحث ددحلبح ددىحتلدحددتلع  يدد لبة ددىطلبحهالددالبحاألطفددالبحسطىىددثالنأل ددىحلبحس دد ا لبح ددى تلةس   ددال

بحدد   البح  ددى  تل بح  دد الع ددتللىع فددالبحم  ددىهولح طسفددالبحهالددالرلددىالبنأل ددىحل بحددخلةىىدد ر بيلبىدد  بعف فال
(لأل اًل أل  ال، ق لبش س تلبط بتلبحث حلع دتلقىمسدالةىة دىطلبحهالدال04بحاألطفال، عكا تلعيطالبحث حلهنل)

بحاألطفددال)دعدد بطلبحثى  ددال(ل، مالىقددالهال يددالح دد ابفىتلبحال دديلقمدديل م دد لعالميددبلبحم  ددىهول)دعدد بطلبحثى  ددال(ل
حهالددالبحاألطفددالبحسلددارلحال دديلبح  دددال)دعدد بطلبحثى  ددال(ل، م  ددىهولقددىمالع ددتلبىدد  بعف فالبحدد   ال هقفددىالب

بح  دددى  تللدددتلعطسفدددالبحهالدددالبحاألطفدددالحال ددديلبح  ددددال)دعددد بطلبحثى  دددال(ل بىددد  تلبحط دددىمولعدددنلب لبىددد ر بيل
لبى  بعف فالبح   البح  ى  تلحهلأث لدي ىبتللتلعطسفالبحهالالبحاألطفالحال يلبح  دال.

لبى  بعف فالبح   البح  ى  ت،لبحهالالبحاألطفال،لأل يلبح  دال.الكلمات المفتاحية: 
Aprogram based on the cooperative learning strategy to develop the 

national identity of the kindergarten child 

Abstract 

The current research aims to determine the dimensions of the appropriate 

national identity for children of the second Level in the kindergarten stage, using 

the cooperative Learning strategy and to identify the effectiveness of the 

program for the development of national identity , the research sample consisted 

of (40) boys and girls ,and the research tools included list of national identity 

dimensions (prepared by the researcher) ,and The Child Behavior Checklist 

(CBCL) before and after applying the program (prepared by the researcher) and 

national identity scale for the kindergarten children (prepared by the researcher) 

and a program based on the cooperative Learning strategy in developing the 

national identity of the kindergarten child (prepared by the researcher) . 

Keywords: Cooperative learning strategy, National identity, Kindergarten childل
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 مقدمة البحث:
ع  مدد له   ددالبحال احددالبحسثيدد دل اددرلد دد  لبحس ب ددديلبحهىهدداللددرل فددىدلب   ددى ل يددحلع  ددييلليهدددىل

بن حفدالح كدالنله ىمفسدهلبح درلع الدارلبحل ىتلبن حتلح رلي ه،ل ع   طلبع ىاىعهل هياحدهل ع كدا لبنىد ل
هدددتلع الدددارل فىعددده.ل حدددمحخلعهددد البنهدددالةمأل ىحهدددىلةىع ثدددىراالهلددد رل قف دددرلح   عهدددىلبنىىىدددفاللهدددالبنهددديل
 بالىدددد  سىرلبح قف ددددرلح س دددد  ميلبح ددددىطي،للىالا سددددىيلب عددددىي هال عط ددددم هال عددددالي ل ى ددددىعهال ع  يددددبلأهددددطهال

لبحس   ميل قادلبنهاللرلعط يملخالالهىلبحس   م فال. ىاله هالأه ل ياي،لي   طلع تلدامهله ىحال
ل

لح س   ميل م  رلهىلع  بلبح  حللتلىمييلب ى  سىرل د لب ى  سىرللتلعطسفالبحال احالبحسثي دلي  لدى  سىرًب
لعط  هللتل لع ليلع تلث  دلة  لاللتلبحس   ميل.لةس طتلأ له   ميلبح  ابلي اقفلع تلهى ة  رلهى

بحسالمسال بحالزهال.ل ع  م لبحال احالصى  البحس   ميللىنأل ىحلهل رلبح   دلبح قف اللعطسفالأأل ىحهىلبح طسفا
حألهال،ل االبنهيللتلع  يبله   ميلألضيل،للى ا سىيللتلرعىيالبحال احالأه ل يا لع   طللتلدامهل

لدحتلأقلت لق ربتلبنأل ىح لح طسفا للتلبمحلقلىر ل هاطاى لع  ىببلبح  ح ل حهمب ل، لبحس   مي   لله ىحا
ل(72:ل7442هسينلع سحلةهلق ربعهالهنلخالحلع  يالبحم بهولبح  مالالبحسطىىثال.لل)لعىألفلع حتللهستل،

ه   البحال احالارله   ال  اطلههساللرل  لببعهىل بيلخم دللرلبح فىدلحهىلبعلدىحل ثيدبل ع  م ل
بكلبن دد بملهددنل احددهل عالقدداله يطددالةىحال احددال،ل قدد لبددى لبالع  ددىطلبح ددىم لةددم لبحال دديل يدد لقددىطرلع ددرلدطرل

 بى ف ىبهىل،ل حكنلهتلعالارلبح  ال بح كطاحا فىل ثاردلبحس  لالبح رلشس تلبيل اب بلبح فىدلب ءلبح ا هلدحرل
بالا سدىيلةىحال احددال،ل يددحلأطركلب   ددى لأاسفدالهرىألثددالبنأل ددىحلب بدد هال،ل أىد امهال،ل بح ا ددهلدحدديهالأيطسددىل

ل(ل727،:7442كى اب.)لللعفال آخ   ل،ل
 ادددتلبحاألطفددال ب   سددىءلح دداألنلهددنلأادددالبح ى ددىتلب   ددى فاللهددتلهال ددبلأىىىددتل ع  مدد لبحهالددال

لمدهه ماحفالههسالالب لهنلألث هىلح  لبحال ديل عا يههدىل ع د لبحط دىألىتلهد خاًللهطىىدثًىلح طسفدالبحهالدال ب   سى
عثدى لبحال دديلباألطددهللسدنلخددالحلع فدالبح  ددال بحط ددي لبحداألطتلبدديلصددثىول ه  لدالبح هددازلبحاألطفدالي لدد لهددنلبرل

ل(ل0:ل7402 عىرلرهل.)لأهيله س ل،
 ع دد البحهالددالبحاألطفددالةم هددىله ساعددالهددنلبح ددسىتلبح ددتلع لددفلبهددىل سىعددالهددنلبحطددىاللددتلل دد دل

ءلح  بله ينل بح  ميد لعدنله دىع ب ع  بزل بح رد لةىح د بلزهطفالبح تلعاح لب   ىالح  لبنل بطلةى   سى
ل(742:ل0111)بىسىعييلبح  تل،بحم ليط ستلدحفهلاؤالءلبنل بطل.
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 ح طسفددددالبحهالددددالبحاألطفددددالحال دددديلبح  دددددالبىدددد ر هتلبحثى  ددددالبىدددد  بعف فالبحدددد   البح  ددددى  تلن هددددىل
بى  بعف فالقىمسالع تلبح  ى  ل بح سيللتله ساعىتل ع  يلبح  طللتلبحس ساعالبحاب  دله دماحلعدنلةدىقتل

لأل بطلبحس ساعال ع سيلع تلة ىءلبث لبح   ال.
(لع ددتلأ لأاددالبحالدد سل بحاىددىميلبح ددتلي دد الفتلبحال دديلهددنل93:ل7002بح يددفالصددىححل،ل أكدد ل)عمدد 

خالحهىلبحاصاحلنلضيلع  الهسينلهنلخالحلبح بييد لب ي دىبتل بحس د س للدتلألد سلبح د رل ل بح دتلبى دتل
ع  سدد لىددىح ًىلع ددتلبحس  سددالبسدد ي دلح س فددالبحدد   ال ع ال هددىلدحددتلبحال دديلبس ددارلح دد   العددنلأل لددبلبددحلر ول

ل   البح  ى  تلففهل.بح
ي  مدد لبحدد   البح  ددى  تلهددنلب ىدد  بعف فىتلبح  رل ددفالبح  ي ددالبح ددتلعهدد الدحددتلعط ددف لبلكددىرلل حددمحخ

بنأل دددىحلبحدددمينلي س دددا للدددتله ساعدددىتل ع ددداطلةسددد ط طلع  فسدددتلي  دددبلحألأل دددىحلهيىىدددبلب يددد دلهطهدددىلزلدددىطدل
لدددىح   البح  لدددييلبح ربىدددتل، مطدددىءلبع ىادددىتلدي ىبفدددال  دددالبك  دددىبلبحس دددىمفال بحسهدددىربتلبحسر   دددال بيضدددىل

بح  ددى  تلي ضددتلع ددتلبحس دديل ل  دديلبحسددىطدلبح   فسفدداله يدد دلحالع ددال ه دداقال لر ددفلهددنلد الابمفددالة دد ل
بنأل ىحل ع ح هال لطسدتلر ولبحس ثدالبدينلبحس   سدينل ل  دنلبحسهدىربتلبح ك لدال ب ب بهفدالحد يهال يدحلي  دال

لساعالةىحس ماحفالع ىهله ساع ه.لة ضهالبحث  ل ل  ى ر  لففسىلبيطهالة يحلي   لبيلل طلهنلبل بطلبحس 
يه البح   البح  ى  تلدحتلع  ينل اهفالبح   الح  لبنأل ىحل بحخلهنلخدالحلع  دفسهالدحدتللبيضىًل ل

بحسددد بطلع  سهدددىله ساعدددىتلصدددبي دليسىرىدددا لهدددنلخالحهدددىلأ  دددالالع  ددداله طاعدددالح لدددىطدللهسهدددالح سادددداعىتل
يلع دتلد  دىزلبحسال دابلهدنلخدالحله دىربال للثحلبيلأل يلهنلبحس ساعاله ماحلعنلع  سهل بيضىلبح سد

أعضىءلبحس ساعال ه دىع عهال  دالع  يدبلبحهد البحس د طلع دتلألضديلصداردلهسيطدال.)عيد لببدالبحس دىألتل
ل(91:ل0111،

بحدد   البح  دى  رلةم هددىلأل ل دالعدد رل ل  ي داليدد اللبىد  بعف فا(ل93:ل7002،ليلال)بحساىددالعد  ل يدحل
ل،حددتلثددالمله ساعددىتلع ى  فدداله  ددى لاللددرلعدد طاىل عطىصدد اىدلليهددىلع  ددفالبحال ثددالطبخدديلبح ىعددالبح ربىددفا

 ع سدديلل،هر   دداللددرلبح ددط ل بح  لددييلبح  سددرل، لبدديله ساعددالهددنلأرم ددالعطىصدد لأ لخس دداة يددحلع كددا ل
 رالبح ل  ى  لأل ثالبيله ساعاللرلع  يبلأا بالله، ع  يسلهامهلبحس ساعىتلع تلعا فهلبحس  ال إش بل

 ل  سيلبيلعضاللرلبحس ساعىتلبح  ى  فاله ؤ حفالع  فالل،ي هالبح ربىرهنلأ يلزلىطدلع لل،   اسبح
ل   هل ع  فالزهالمه.

 ددهلأىدد ابليدد الففددهلع  ددفالبح الهيددملدحددتله ساعددىتلصددبي دلأع ددتل(ل7003 ع لددهل)صددم  لةىىدد ل،
 يددحلي دد ب ولعدد طلألدد بطلبدديله ساعددالهددىلل،ه دد الىتله  ففددالهر   ددالعضددا لليأل، يدد له  ى  دداله  ى  ددالأ 

 ل  سدد لبحدد   البح  ددى  رلع ددتله ساعددالهددنلبح طىصدد لبح ددرليطثبددرلأ لي  ددالبهددىلبحس  سددا لل،(لألدد بط3-4نل)بددي
 ادرلد د  لبالىد  بعف فىتلل، بح درلع سي ادىلعدنل ي ادىلهدنلبالىد  بعف فىتل،قميلهسىرى هالحهمهلبالىد  بعف فا
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ع دتلبح سديلبح  دى  رل بحس دىرباللة يدحلي  سد ل، ط رهلبحط د ل بح  دىحللدرلبحد   ال،بح رلعؤبد لدي ىبفدالبحسد   ا
 بح ك ف ددىتلل،طبخدديلبحس ساعددالهددنلخددالحلد  ددىزلبحسهددىيلبحسال امددالحكدديلعضددالبح  طيددالبحث ددفالالحكدديلعضددا ل

ل.ل ايلبهىلبحس ساعاع بن  الالبح رل
 مشكلة البحث :

ب ألب   ىالةس ي البحث حلهنلخالحلخم دلبحثى  البحسي ب فاللرلب ش بالع تله  سىتلرلىالبالأل ىحل،ل
لتلعمصييل ع  ل لبحهالالبحاألطفالحسىليؤث لةىح  بلع تلعكالنل يحلال يتلبحثى  القلارللرل

 ىعالل ع يلى ابفىتلبالأل ىحلبثطىءلع ىع هالةىح،ل ظه لبحخل بد ًىلأيضًىلهنلخالحلشرلفىتلبنأل ىحل
بحس ىليالع تله  طفىتلبح ىعال بيضىلهنلخالحلهال يالع ىهيلبالأل ىحلهتلة ضهالبحث  لبحم ليا  ل

باألطهال اللباسيي هل اتلع يله  ل هالل،ل ال يتلبحثى  الأيضًىلأ لاطىكلظىا دلةهلة  لبحسال يىتل
بحال احالبحسثي دله   الاىهال ن له   ال،بحسط حل بح  دال بحاألنللبحس ىليالع تلبيلهىليرصل بفففا

لتلع  ي لىسىتلبح رلفالح   طل ى ابهل بح تليي  بلليهىلب ع ىاىتل بحقفال بحهالالة ييلعىيلأ ل
ع يييلاالالبحال يل مىح ىحتليؤث لع تلاالالبحاألنل بحس  ستلحمبلي بلب ا سىيلب طسفالبحهالالبحاألطفال

فال خىصالرلىالبنأل ىحل حهمبلل  لأك لبحث حلحال يلبح  دالهنلخالحلبحسؤى ىتلبح  مالال بح   فس
لبح ىحتلع تلد  ردلعطسفالبحهالالبحاألطفالحال يلبح  دالةىى ر بيلبى  بعف فالبح   البح  ى  تل.

،له  سالهنلبحس  سىتلةىح  دالل(02 ح    بلهنلع خلبحسال يىتلقىهتلبحثى  الةىى الالعلرأيل)ل
لهتل) له ىب ا لح 02 إ  بء لهنلأههىتلبنأل ىح ل   الع تله يالتلب( لبحاألطفا لبح رلي   الحهىلحهالا
ل له  سىتل أههىتلبنأل ىحلة  لبنأل ىح، لبع ىسلبين ل  اط لبح أيل بحس ىب ا لبى الالع لأى  تل  ىمو  ق 

لة ضهال لهت لبنأل ىح لعكففلاؤالء لهن لي يب لهسى لبحاألطفا لبحهالا لقلار له ي ا ل  اط لع ت بحس ه ين
لبحس يالتللليالع فهل ش اراالةىالصىحال  مهالح األنل بحس ى لامه لهن لبح   لبح ىحر لبحث ح لىف ى ح حمب

ل ر بيلبى  بعف فالبح   البح  ى  تل.بحرىصالةىحهالالبحاألطفالةىى
 األسئلة البحثية :

 د مشكلة البحث فى التساؤل الرئيسى التالى :وبناء على ماسبق تحد

 هىللىع فالبحم  ىهولبح ىمالع تلبى  بعف فالبح   البح  ى  تللتلعطسفالبحهالالبحاألطفالحال يل 
 بح  دال؟

 وينبثق من السؤال الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية :
 هىلأة ىطلبحهالالبحاألطفالبحسطىىثالحال يلبح  دال؟ 
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 لبحهالالبحاألطفالحال يلبح  دال؟هىلبحم  ىهولبح ىمالع تلبى  بعف فالبح   البح  ى  تلح طسفال
 اهداف البحث :

لبح   الع تلبة ىطلبحهالالبحاألطفالحال يلبح  دال. ل-1
لبى  بعف فال ل-7 لةىى ر بي لبح  دا لح  لأل ي لبحاألطفا لبحهالا لعطسفا للت لبحم  ىهو للىع فا بح   الع ت

  بح   البح  ى  تل.
حلة  لب   هىءلهنلعالميبلع الأاالبحط ىمولبح تلعالبح اصيلدحيهىلهنلخالحلبحس ىربينللتلبحث  ل-2

 .لبحم  ىهول بثطىءلل  دلبحس ىة ا
 أهمية البحث :

 :لاألهمية النظرية
 .عا فهلهرالالتلبحسطىاولحسطىاولدحتلب ا سىيلب طسفالبحهالالبحاألطفاللحال يلبح  دال 
 ع  يالصاردل بد الح ابقتلبح ىحتلح    فاللتلهل لع ي لبحس ماحينلعنلعالال لامبلبحطاعلهنلبح   فال

  ع سيل سفتلهيا ىعهل.
 يسينلح  هىتلبحس ماحالب ى  ىطدلهنلبح ربىالهنلخالحلع  يحلب بهولرلىالبنأل ىحل ه  لهطىىم هىل

لحال يلبح  دال.
 األهمية التطبيقية :

 .ع  ي لبربءلبحس  سىتللتلأاالبة ىطلبحهالالبحاألطفالبحس بطلعطسي هىلحال يلبح  دال 
 لح  ىع االع تلعطسفال لحال يلبح  دا لبحس  ها لبحس  سىتللتلب ب كىرل بح طالتللتلبن  الا له ىع د

 بحهالالبحاألطفالحال يلبح  دالةىى ر بيلبى  بعف فالبح   البح  ى  تل.
 ل لبحال احا للت ل بحسطىاو لبحم بهو لهرالالت لبح ىحت لبحث ح لحس  سىتلب يا ه لع رلمفا رلفصلط ربت

 .ف فالبح   البح  ى  تلبال ل الح طسفالبحهالالبحاألطفالنأل ىحلبح  دالبح  دال ى ر بيلبى  بع
 بنص رللللللع تلبحس  ستلل  تلأاسفالبح ربىالدحتلبحاصاحلدحتلة  لبحط ىمولبح رليسينلع سفسهىع

 .ح  ربىاللبحم لعالبخ فىرلبح يطالهطه
 : منهج البحث

ل لحالمف ا لحسطىىم ه ل حمحخ لبح   لمت لبحسطهو لبحث ح لي ثت له ساعالىاا لي ضسن ل بحم  بح ربىا
لدىةالال بخ  لع  لمفال.

 أدوات البحث :
 .دع بطلبحثى  ال(لقىمسالبث  لأة ىطلبحهالالبحاألطفالبحسطىىثالحال يلبح  دال( 

 .دع بطلبحثى  ال(لةالىقالهال يالح  ابفىتلبحال يلقميلعالميبلبحم  ىهول( 
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 (ل.لبحسلارلحال يلبح  دال)لدع بطلبحثى  ابحهالالبحاألطفالهقفىال 

 ل لب  ىهو لأ  الا له كىهي لبح  دا لأل ي ل عت لح طسفا لبح  ى  ت لبح   ا لبى  بعف فا لع ت ةىحهالاللقىما
 .)دع بطلبحثى  ال(بحاألطفال

 حدود البحث :
(لىطابتل6-2(لأل يل أل  الهنلأأل ىحلبحس  ا لبح ى تل)40ع كا لعيطالبح ربىالهنل) الحدود البشرية :

لدىةالا(ه ساعالع  لمفال ه ساعالع  فسهالدحتله ساع ينل)ساب تلعالةس ه لبحس يطالبحسطاردلبحط
بح ىةتل طبردلبحل يبله ه لبحس يطالبحسطاردلبحطساب تلع  ل لبح ربىالع تلعيطالهنلل:الحدود المكانية

لةسطال البح ي دلبنزا لالةس ىليالبح ي دلل.
ل الحدود الموضوعية : لبح ىحت لبحث ح لبق ل  لبح  ى  ت لبح   ا لبى  بعف فا لبحاألطفالع ت لةىحهالا  بحاعت
لبح ىحفا لبح  بمل ع سيلبنة ىط لبح هازلبحاألطفال بح ىرلرفا، لبحاعتلبح فى ت، )بحاعتلبحميمتل،بحاعتلبح يطت،

لبح  مت(لل
طلبح ليلبح ربىرلبح ى رلهنلبح ىيلبح ربىرل الحدود الزمنية :   يل بحخلح الميبلبحم  ىهو.7470-7477    ِّ

 
 : البحث فروض

بحس ساعدالأأل ىحللبحس ساعالبح   لمفال طر ىتأأل ىحلعا  لل  سلطبحالد لىمفالبينله اىالتلطر ىتل -
بحس ساعددالبح   لمفددال بحددخللددتلبح الميددبلبحث دد  لأأل ددىحلحلددىححلهقفددىالبحهالددالبحاألطفددالبحضددىةالاللددتل

 بح  دا.بحسلارللحال يلحسقفىالبحهالالبحاألطفال

عا دد للدد  سلطبحدددالد لددىمفالبدددينله اىددالتلطر دددىتلبحقفددىالبح م دددتل بحث دد  للح س ساعدددالبح   لمفدداللدددتل -
 بحم  ىهو.عالميبلبحسلارلحلىححلبحقفىالبحث   لة  لهقفىالبحهالالبحاألطفال

 بحم  ىهولبح ىمالع تلبى  بعف البح   البح  ى  تلل ىحللتلعطسفالبحهالالبحاألطفالنأل ىحل -

لبح  دال.
 : البحثمصطلحات 
 :البرنامج 

يلدحدددتلبحال ددديلادددمبلبحث دددحلل:لدددتللاويحددددد إئرائيددد اددداله ساعدددالهدددنلبن  دددالالبحس كىه دددالبح دددرلع  ددد  
،ل بحدخللدرلبة ىطلبحهالالبحاألطفدالأل يلبح  دالبث  له ىمفالةىى ر بيلبى  بعف فىتلهر   ا؛لة ل لعطسفال

له  لزهطرله  ط.
 :استراتيجية التعلم التعاونى 
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بىدد ابلع  فسددتلي  سدد لع ددتلع  ددفالبنأل ددىحلدحددتله ساعددىتلع ى  فدداللتاددلاددمبلبحث ددحل:للددتحدددد إئرائيددا تو 
قتلبلد بطلبحس ساعدالح اصداحلدحدتلباد باله د طدليلل طلهدنلبلد بطلبحس ساعداله دماحلعدنلةدىيا لبصبي دل ل

  لي  بلبحال يلهنلخالحهىلبحرم بتل بحس  اهىتل بحقفالبحس عثالالب طسفال هفهلةىحهالالبحاألطفال.
 الوطنية : الهوية

لدددتلادددمبلبحث دددحل:لادددتله ساعدددالهدددنلبن  دددالال بحسسىرىدددىتلهدددنلخدددالحلبىددد  بعف فالبحددد   اللوتحددددد إئرائيدددا
بح  ى  تلطبخيلبح  دالأ لخىر هىلبه العطسفالبحهالالبحاألطفالح  لأأل ىحلبح  دال ل البح  مي لعطهىلهنل

نل بن يسدال ب  د بيلبحسس  كدىتلبح ىهدالخالحلبح  مي لعدنله دىع لب ع د بزل بح رد لةدىحاألنل ب ح د بيلةدىح اب ي
ل بالع  بزلةى هلل طهنلبل بطلبحس  ستل. بحرىصال

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة :
ب ألددىرلبحطيدد  له ددارلنلاسددىل)بىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تل، بحهالددالبحاألطفددال(ل ففسددىلي ددتلي طددى حل

 ةىح  لييل:
 اواًل : استراتيجية التعلم التعاونى :

بح   البح  ى  رلةم هدىلأل ل دالعد رل ل  ي داليد الليهدىلع  دفالبحال ثدالطبخديلبح ىعدالل ع  البى  بعف فا
 لبيله ساعالهنلأرم الة يحلع كا لل،حتلثالمله ساعىتلع ى  فاله  ى لاللرلع طاىل عطىص اىدلبح ربىفا

 ع سدديلاددمهلبحس ساعددىتلع ددتلعا فددهلبحس  ددالل،هر   دداللددرلبح ددط ل بح  لددييلبح  سددرل،عطىصدد لأ لخس ددا
هدددنلأ ددديلزلددددىطدلل، ددد  اس رالبحبحددد ل  دددى  لأل ثدددالبددديله ساعددداللدددرلع  يدددبلأاددد بالله، ع  يسدددله إشددد بل

 ل  سدديلبددديلعضددداللددرلبحس ساعدددىتلبح  ى  فدداله دددؤ حفالع  دددفال   ددهل ع  دددفالزهالمددده.لل،ع لددي هالبح ربىدددر
ل(93:ل7002،ليل)بحساىال

 ددهلأىدد ابليدد الففددهلع  ددفالبح الهيددملدحددتله ساعددىتلصددبي دلأع ددتل(ل7003،ل ةىىددليل)صددم ل ع له
 يددحلي دد ب ولعدد طلألدد بطلبدديله ساعددالهددىلل،ه دد الىتله  ففددالهر   ددالعضددا لليأل، يدد له  ى  دداله  ى  ددالأ 

 ل  سدد لبحدد   البح  ددى  رلع ددتله ساعددالهددنلبح طىصدد لبح ددرليطثبددرلأ لي  ددالبهددىلبحس  سددا لل،(لألدد بط3-4بددينل)
 ادرلد د  لبالىد  بعف فىتلل، بح درلع سي ادىلعدنل ي ادىلهدنلبالىد  بعف فىتل،ىد  بعف فاقميلهسىرى هالحهمهلبال

ع دتلبح سديلبح  دى  رل بحس دىرباللة يدحلي  سد ل، ط رهلبحط د ل بح  دىحللدرلبحد   ال،بح رلعؤبد لدي ىبفدالبحسد   ا
 ف ددىتل بح كل،طبخدديلبحس ساعددالهددنلخددالحلد  ددىزلبحسهددىيلبحسال امددالحكدديلعضددالبح  طيددالبحث ددفالالحكدديلعضددا ل

ل. ايلبهىلبحس ساعاع بن  الالبح رل
ع دتلأ لبىد  بعف فالبحد   البح  دى  تلادتللبيمدالبحد   اللPaul, L & Karem.L., 2000) أكد )ل

بح رلع ضسنله ساعىتلصبي دلهنلبحس   سين،لع  ب ولهىلبينله    ِّسينلدحتلى اله   سين،لي س ا لهً ىلع تل
لع دتل د د،ل قد ل له   ك،ل ق لير ىرلأعضىءلبحس ساعالع سيله ماحفالبحسهىيلبح  هفدالحكديللد ط  د  ىزلا ا 
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لح قفىيلةىح سيلهً ى.ع سيلة ييلع ى  رل
ل:أدوار المعلم في المجموعات التعليمية التعاونية تتمثل في التالي

لبخ فىرلبحساداعل ع  ي لبنا بال عطيفالبحلفل إطبرعه. -0
لبعرىبلبح  بربتل احل دتلبحس   سينللرله ساعىتلع  فسفالقميلبحم ءلب   فالبح را. -7
لبح مف فال بح  طيالح ساداع(.لش ولبحسهسال مفى لبحه الح س   سينل)ع  ي لبحسهىي -9
ل.لنأل ىحطبءلبأ  هىءلبح سيلبح  ى  رل ع يفالبرم لبنلكىرلة  ل -4
لهنلع ىعيلأل بطلبحس ساعا.لف نبح  -2
 (904:ل7007ىي ل بح سيل،)فالأ لبحاب ثىت.ف ِّل ع  ي لبح ك ف ىتلبحل لل،طبءلبحس   سينأع يفال -6

 األطفال :فوائد استخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى رياض 

 سفالب  ىالبحال يلةى   سىءل ل مثهللتلبح  دال بحس  ستل.عط 

 .عطسفالق ردلبنأل ىحلع تلب ب بعل عالميبلهىلع  ساهللتلهابقفل  ي دل 

 .ي  لبحال يلففهلبح  صالح س ى حال بحرالمل بح   الهنلخالمهل 

 ،ل(7002ع  ينلبيمالبح سيل.)أهيله س لبح  بول،بح فسىءلعم لبح هله س ل
 منها: ،التعلم التعاونياستراتيجية  فاعلية العديد من الدراسات واألبحاث وأكدت

عالددال لبحدد   البح  ددى  رل بح ط دديبللددرلع ددتل( Young, 2016)، Andrew G أكدد تلطربىددال
لبحس رىالبحسثي د،ل ب  تلبح ربىالعنل  اطلل  سللرلبحطساللرلعط يبلبنأل ىحللح مفى دىتل ن ِّ بنأل ىحللرلىِّ

 إ دد بءبتل سددتلبحس  اهددىت،ل بالعلددىحلبح  يددر،ل عؤبدد لبحمفى ددىتلأ لقدد ردلبنأل ددىحلبالىدد  ىطدلهددنلبحس د  با،ل
بح   البح  ى  رلع الارلة  عاللرلبح طابتلبح ربىفالبحسثي د،ل عال ِّ لامهلبحط ىمولرؤلال  ي دلح الال لههىربتل

له  طدلع عالع  البح  ى  لبحس س .
(لة طداب لآثد لبىد ر بيلبىد  بعف فالبحد   البح  دى  تللدتلعطسفدال7002 بمحخلطربىال)شد لنله سداطل،

ة ددد لبحسهدددىربتلبح طفدددالحددد  لأل ددديلبح  ددددال بح دددتلاددد قتلدحدددتلدعددد بطلب  دددىهولح   ددد الع دددتلآثددد لبىددد ر بيل
يلبنط بتلبىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تللددتلعطسفددالة دد لبحسهددىربتلبح طفددالحدد  لأل دديلبح  دددالبسددىلعددالبىدد ر ب

بحسهددىربتلبح طفددالبحسطىىددثالحال دديلبح  دددال،هقفددىالبحسهددىربتلبح طفددالحال دديلبح  دددال،ةالىقددالبح ىحفددال:)لقىمسددال
(لأل يل أل  ال40هال ياللتلعطسفالة  لبحسهىربتلبح طفالح  لأل يلبح  دال، عكا تلعيطالبح ربىالهنل)

عدالبىد ر بيلبحسدطهولشدثهلبح   لمدتل(لأأل دىحلثدال2(له ساعىتلبيله ساعالع  الدحتل)3 عالع  فسهالدحتل)
حقفدددىالآثددد لبىددد ر بيلبىددد  بعف فالبحددد   البح  دددى  تللدددتلعطسفدددالة ددد لبحسهدددىربتلبح طفدددالحددد  لأأل دددىحلبح  ددددال

)يا دد لآثدد لالىدد ر بيلبىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تللددتلعطسفددالة دد لل عاصدد تلبح ربىددالدحددتلبحط ددىمولبح ىحفددال:
ل.بحسهىربتلبح طفالح  لأأل ىحلبح  دا(
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(لدحدتله  لدالط رلبحد   البح  دى  تللدتلعطسفدالههدىربتلبح ابلدبل7003للتلطربىال) يهدى لبح دي ، ا 
ب   سىعتلح  لأل يلهىلقميلبحس رىال بى ر هتلبحثى  دالبحسدطهولبحاصد تلبح   ي دتل بى دتلبط بتلبح ربىدال

يلهدددىلقمددديلأل دددبىددد ثى الحقفدددىالبثددد لبىددد ر بيلبحددد   البح  دددى  تللدددتلعطسفدددالههدددىربتلبح ابلدددبلب   سدددىعتلحددد  ل
(ل علددارله  دد ولحمفددى لط رلبحدد   البح  ددى  تللددتلعطسفددالههددىربتلبح ابلددبلب   سددىعتلبحس رىددال)دعدد بطلبحثى  ددا

حدد  لأل دديلهددىلقمدديلبحس رىددال)دعدد بطلبحثى  ددا(ل عاصدديلبحث ددحلدحددتللىع فددالبحدد   البح  ددى  تللددتلعطسفددالبح ابلددبل
لب   سىعتلح  لأل يلهىلقميلبحس رىا.

هددنلبح ربىددىتلبح ددىة اللددتلبح مكيدد لع ددتلأاسفددالبحدد   الةىىدد ر بيلبىدد  بعف فالل ح دد لبىدد  ىطتلبحثى  ددا
بح   البح  ى  تلحسىلحهىلآث لل ىحللدتلدك دىبلبنأل دىحلبحقدفال بحسهدىربتل بح د ابفىتلب ي ىبفدالع دىهله  س دهل

ل  ألطه.
 المحور الثانى :الهوية الوطنية:

ل7474ع  مدد لبحهالددالبحاألطفددالد دد  لربددىم لعالددارلبح لدد ل هددنلبح ضددىيىلبحهىهدداللددتلرؤلددالهلدد ل
 ح مصييلبحهالالبحاألطفاللتلبحس  ستلالب لهنلعمصي هىلأ اللةمااله   ال ادتله   دالبحال احدالبحسثيد دل يدحل

س  س دىتل ع طاد لع  م له   البحال احالبحسثي دلهنلأاالبحس ب يلبح س لالبح تليس لبهدىلبحال ديل يدحلعط دملبح
ةىنأل ددددىحل،لس ددددى التلبح طسفددددالبحاألطفددددالبح ددددتلي ددددايلبهددددىلبحس ددددماحا لبهدددد ًبلددددد  رلًىللددددتلهاب هددددالب  فى ددددىتل

حس  لددالببعددهل بحدداعتلبهال ددهلبحمبعفددال  هفددهلب يطددهل ه  لددالع بثددهلبح دد متل إحسىهددهل ه ال ثددىتلأل دديلبح  دددال
لييلبحهالالبحاألطفالح  لأأل ىحلبح  دال.بث  لبح هازلبحاألطفال   ي هلةىح  مفالبيلبحخلي ىع للتلع ي

(لع تلأ لهر   لهنلبحقفالي متلع يهىلبنأل ىحلع تله ل Davis.etal,2001,265 حمحخلبك ل)
بحدد هنل ل  ددثتلبهددىلع دداحل   دد ب لبح دد طل اللي يدد لعطهددىله س  دداللددتلب   سددىءلدحددتلبحدداألنل لدد ال  ىددهىلحدد  ل

هالبحقددفال بح ددىطبتل بحس  اهددىتل بحس ددىرالبح ددتلع   ددبلبنلدد بطلهطددملبحال احددالهددنلخددالحلبح  بيدد لع ددتلدك ددىب
 باألطهالة يحلعلثحل  ءلهنلشرلىعهال.

 ع دد البحهالددالبحاألطفددالةم هددىلب   سددىءلح دداألنل اددالهددىلي طددتلهسىرىددالبح دد طلح قددفال بنخددالسلبح ددتل
ل(0121ثال،ل بيلقاب يطهل.)له بطل مع ي لبل ىاًللع م لعنل بلبحاألنل بح لىعلعطهل ب ح  بيلةم يس هل ب  

(لةم هىله ساعالهنلبح سىتلبح تلع لفلبهىل سىعدالهدنلل0111 بمحخلع لهىل)بىسىعييلبح  تل،
ة د بله دينل ب رعثدى لبداألنله دينلبحطىاللتلل  دلزهطفاله يطالبح تلعاح لب   ىالح  لبنلد بطلةى   سدىءل

ل بطل.، بح  مي لعنله ىع لب ع  بزل بح ر لةىح  بلبحم ليط ستلدحفهلاؤالءلبنل
 ادتل سفدتلهدىلع دايلةددهلرلدىالبنأل دىحلهدنل  دىألىتل هسىرىددىتلهدنلخدالحل)لبحسدطهول،   ددىألىتل
بح  ددددال، ط رلبحس  سدددا(لطبخدددديلبحب لدددالبحلددددففالأ لخىر هدددىل،بهددد العطسفددددالبحهالدددالبحاألطفددددالحددد  لأأل ددددىحل

ل(7470بح  دال عالبح  مي لعطهىلهنلخالحلل  بتلبطبدلبح ربىال.)ا االىسىردل،
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 تنمية الهوية الوطنية للطفل : دور الروضة فى
ع مددد لبح  ددددالهؤى دددالب  سىهفدددالع مالدددالأ  دددماىلبحس  سدددتلح   يدددبل ىيدددىتلب  سىهفدددال بحمددد ءلهطدددمل
بحلددب للددتلدعدد بطلبحال دديلح سابألطددالبحلددىح الاددالهددنلأاددالبحط ددى لبح ددتلي ددبلأ لع بدد لع يهددىلبحسؤى ددىتل

فدددىحلي  ددد ملخ ددداًلللدددتلبطفدددالبحس  سدددتلبح   فسفدددال خىصدددالبح  ددددال بحر ددديللدددتلهطياهدددالبح  ددددالحمطدددىءلبن 
ه دد  ماًلل.ل ع  مدد لبح  دددالأ حلبحسؤى ددىتلبح  مالددالبح ددتلي  ددخلبهددىلبحال دديلخددىر ل الددىسلأىدد عهللددتلعددؤث ل

دي دددددىحلل،7441) لدددددىءلعىشدددددار،ل.لع فدددددهلعدددددمثي ًبلهثىشددددد أللدددددتلبلكدددددىرهل بع ىاىعدددددهل  دددددالبح فدددددىدل   دددددالبحددددداألن
ل.(7442هف ت،

(لع ددتلط رلبح  ددداللددتلعطسفددالل7447،ه سدداطلبح ددي ل،ل7440 أكدد لبدداًللهددنل)ىدد ا لعمدد لبح ددهل،
لبحهالالبحاألطفالح ال يلففسىلي تل:

 لطبيعة نظام الروضة: 
دي دددىبتلح    دددفال ل دددىع لع دددتلعابيددد له دددىع لدي ىبفدددال فدددىحلبحطيدددىيلبحددد يس  بألتلح   ددددالي  الدددتلآثددد ل

رل ىمدهلهسدىلي لد لهدنلد  دىالبحس ىربال بحل بقال ب    بيل بح  ال بح  ردلع تل يلبحس يالتلبيطهل مدينل
لبنأل ىحلةىحس ماحفال.

 : طبيعة العالقة السائدة فى الروضة 
بح القالبينلبحس ي دل بحس  سىتل مينلبحس  سىتل بنأل ىحلحهىلط رلبمي للتل  ال عطسفالبحهالال ب   سىءل

عدؤث لعلد لىعهىلح  لبنأل ىحل بحخلأ لبحس  سالبح تلاللعس  خلقفسدًىل ألطفدالربىدرال ه س  داللدتلىد ابهىل ل
ع دددتلأأل ىحهدددىل عدددؤط لدحدددتلعدددمخ لبح  ىلدددالبحاألطفدددالحددد يهال،لىحس  سدددالادددتلبحلدددى  البح قفقفدددالح سدددابألطينل
بحلددىح ينلبنىددالىءل ع سيددبلب   سددىءلبحدداألطتلةىح  دددال خ ددبلبحسابألطددالبحلددىح الحدد يهالن ددهلبحطسدداب ل

لبحم لي  م لةهلبحس   سا ل.
  : البرنامج اليومى للروضة 

بح  دددالهددنلخددالحلدعدد بطاىلبحم  ددىهولبحيدداهتلحألأل ددىحلأ لع ددايلبدد  رلبميدد للددتلعط ددم هالع ددتلع دد الفتل
بحسابألطددالبحلددىح ال يددحلبحسطددىاولبح ربىددفالبح  مالددالاددتلبح ىهدديلبنىىىددتل بحسيددا لبح مف ددتلح سابألطددال
بحلدددىح الحدددمبلي دددبلعاللدددتلبح لدددارلبحسا ددداطدللدددتلبحسطدددىاولبح ىحفدددال بحدددخلب ضدددسيطهىلهادددداعىتلعهددد ال

لحسابألطال إع بطلبحسابألنلبحلىححل.ةى
 وهنالك دراسات كثيرة اهتمت بتنمية الهوية الوطنية لطفل الروضة منها :

(ل بح ددددتلادددد لتلدحددددتلبح  دددد الع ددددتلط رلMULdoon&O’Donnel&minescu,2017)دراسددددة 
بحابحدد ينل بنىدد دللددتلعطسفدداللهددالبنأل ددىحلحهددال هالبحاألطفددال هددابق هالع ددىهلبحس ساعددىتلبحاألطفددالب خدد  للددتل

 يددحلىده تلبح د  ال دداحلبح  حدالثدالد دد بءلبح ربىدالهدتلبح ددىمالتلبح دتلعد  رلبحس  ددفلبحداألطتلبني حطد  ل



555 

(لعىم دال20بحسم محدالحيي حط يدال بح ط دفال.عكا دتلعيطدالبح رىدالهدنل)لىعىرلخلبح  حالب ي حط يدالطربىدالبح ضدىي
(لأةًىل.قىيلبنةىءلب  ممالع ىرل لاال هالبحاألطفال قاعهىلبسىلقىيلبنأل ىحلب  ممالع ىرل لهدنل07أل اًلل )ل(27)

حددتلبحهالددالبحاألطفددال قاعهددىل اددال هالبحاألطفددال بحسابقددفلع ددىهلبح  س ددىتلبحاألطفددالب خدد  ل.أطتلبىدد س برلال
ب  ىالبحابح ينلةمي حط يالعىمالعهالأهدىلبنأل دىحلل د لآثد لعلداراالنىد عهالع دتلأ هدىلأي حط يدال بى ك دىلهال
ح ددادلاددال هالبحاألطفددالع ددتلهددابق هالع ددىهلبحس ساعددىتلبحاألطفددالب خدد  لبددى لبنأل ددىحلبحددمينلي س  ددا لةددمقا ل

ب خدد  لبسددىلبحهالددال بحسسىرىددىتلبحاألطفددالشدد ارلةىحهالددالبحاألطفددالب ي حط يددالاددالبنك دد لبا سىهددًىلةىى ك ددىال
عمدددددينلأ ل  ددددداطلعددددد بة لبدددددينلاالدددددالبحابحددددد ينل بحال ددددديل ط رلبنىددددد دللدددددتلزلدددددىطدلب ا سدددددىيلةىحهالدددددالبحاألطفدددددال

ل بحس ساعىتلبحاألطفالب خ  .
(ل ادد لتلبح ربىددالدلددتلبحك ددفلعددنل7474بدداللهددنل) طبطلب  لددىر ل،ببدد برللالعددال،لوكددكلك دراسددة

لىع فدددال  ددد دلع  فسفدددالقىمسدددالع دددتلبحسابألطدددالبحلدددىح اللدددتلدك دددىبله دددىمفال قدددفالبحهالدددالبحاألطفدددالنأل دددىحل
بح  ددداللددتله ىليددالبح ط ددمدل، بعث ددتلبحسددطهولبحاصدد تلبح   ي ددرل بحسددطهولبح   لمددتلببلعلددسفالبحس ساعددال

(لطر ال04(لأل داًللهدنله ىليدالبح ط دمدل ألث دتلع ديهال  د دلهيا دالهدنل)20 دل عكا تلبح يطالهنل)بحاب 
 بخ ثىرلحس ىمفالبحهالالبحاألطفال هقفىالقدفالبحهالدالبحاألطفدال، بظهد تلبحط دىموللىع فدالبحا د دلبح   فسفداللدتل

 دك ىبلبنأل ىحلبحس ىمفال بحقفالبحاألطفا.
(لة طدداب لعلددارله  دد ولحبدد اله اهددىتلبحهالددالبحاألطفددال7474)اطددىءلعمدد لبحسددط ال،لوايضددًا دراسددة

بحس   بهالحال يلبح  داللتلظيلبح احسالبح  ىففالا لتلدحتل  اله اهىتلبحهالدالبحاألطفدالبحس د  بهاللدتل
رلدىالبنأل ددىحل،عطسفددالآحفدىتلبحهالددالبحاألطفددالبحلدد ف النأل دىحلبح  ددداللددتلظديلبح احسددالبح  ىففددال بيضددًىل

ط  ل  اله اهدىتلبحهالدالبحاألطفدالبحس د  بهالحال ديلبح  ددال عدالاقىتلبح تلع احلدح ىءلبحضاءلع تلبحس 
(لأل دداًلل أل  ددالةس ىليددالبح قه فددالبسددىلبشدد س تل077بىدد   بيلبحسددطهولبحاصدد تل عكا ددتلعيطددالبحث ددحلهددنل)

(له  سددالةىح قه فددال عس  ددتلبط بتلبحث ددحللددتل)هقفددىالبحهالددالبحاألطفددالبحس دد  بهالحال دديلبح  دددال09ع ددتل)
مفى لحددث  له  سددىتلرلددىالبنأل ددىحل(ل عاصدديلبحث ددحلبح ددىحتلدحددتلبحط ددىمولبح ىحفددال:لاللعا دد لطالحددال، بىدد 

د لددىمفالبددينله اىددالىتلطر ددىتلبنأل ددىحلإلبحددمبارل ب  ددىملهلع ددتلهقفددىالبحهالددالبحاألطفددالبحس دد  بهال، الل
 رلبنرم دالعا  لل  سلببتلطالحالد لدىمفالبدينلطر دىتله  سدىتلبح  ددالعدنلهر  دفلب ىد  ىةىتلح س دى

ه اهددىتلح بددالبح هددازل–ه اهددىتلبحدداعتلبحدد يطتلحس  سددالبح  دددال–)ه اهددىتلبحدداعتلبحددمبعتلحس  سددالبح  دددال
ه اهددددىتلبح دددد بملبح دددد متلحس  سددددالبح  دددددالحس ى حددددالحبدددد البحهالددددالبحاألطفددددال–بحاألطفددددالحس  سددددالبح  دددددال

لبحس   بهالحال يلبح  داللتلظيلبح احسالبح  ىففال.
 :خطوات البحث وإئراءاته
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ب   بءبتلبح رلبعث  هىلبحثى  اللرلبحث حلبح ىحرلح اصداحلدحدتلبحط دىمو،ل بحدخلهدنلع  البحثى  ال
خالحلبحسطهولبحس ثتللرلبحث ح،ل   طلبحث ح،ل بنط بتلبحس  ر هاللرلامبلبحث ح،ل بنىىحيبلب  لىمفال

لبحس  ر هاللرله ىح الل  البحث ح.
 منهج البحث: اواًل :

بح   لمرل يدً بلحسطىىدم هلحالمف دالبحث دح،ل بحدخلةىىد ر بيلبح لدسفالبح   لمدرلبعث تلبحثى  البحسطهول
ددىةالاهل مىىد ر بيلبحقفدىالبح م درل بحث د يلحكديلهدنلبحس سداع ينلع دتلل–حس سداع ينله كدىلم ينلإلع  لمفدال

له بي بتلبحث ح.
 ثانيًا: عينة البحث:

(لأل دداًلل04 بحثددىحعلعدد طاال)عددالبخ فددىرلعيطددالبحث ددحلهددنلأأل ددىحلبحس دد ا لبح ددى رلح لددىالبنأل ددىح،ل
ل أل  ا،ل ق لر عرلعط لبخ فىرلعيطالبحث حلأ لي   بلبهىلبح اب بلبح ىحفا:

 هلىطابت.7-2أ لي  ب ولبح س لبح هطرلحألأل ىحلهىلبينلإل 
 .أ لييا لبحس  ا لبالق لىطيل بال  سىعرله  ىرًمى 
 .أ لييا لأأل ىحلعيطالبحث حلهسنلي   ها لةىح ضارلدحتلبح  دا 
 ل بطلبح يطاللرل  ثالبحمبىءل بح س ل بحالاحل بحاز .ع ى   لأ 
 لص فالهؤث دللرلبنطبء لأ لدعىقىت  لييا لأأل ىحلعيطالبحث حلهسنلي ى ا له يالت  لأال 

 :تجانس أطفال العينة
 و الككاءالعمر الزمنى من حيث  -1

بح هطدتل لقىهتلبحثى  الةىي ىطلطالحالبح   سلبينله اىالتلرعبلطر ىتللبالأل ىحلهنل يحلبح س ل
ل(0بسىلي ضحللتل   حل)ل7بحمبىءللةىى ر بيلبخ ثىرلبى

 02ن =     و الككاءالعمر الزمنى من حيث  داللة الفروق بين متوسطى رتب درئات  االطفال : (1ئدول )

 2كا المتغيرات
مستوى 
 الداللة

درئة 
 حرية

 المتوسط حدود الداللة
االنحراف 
 0.0. 0.0. المعيارى 

 00.1 6.06 807 0003 3 غيردالة ..0. الزمنى بالشهورالعمر 
 0006 060..0 0000 0000 0 غيردالة 06. الككاء  

(لعددددددد يل  ددددددداطللددددددد  سلطبحدددددددالب لدددددددىمفىلبدددددددينله اىدددددددالتلرعدددددددبلطر دددددددىتلل1ي ضدددددددحلهدددددددنل ددددددد  حل)
 .هسىلي ي لبحتللع ى  لاؤالءلبنأل ىح لبحمبىءللبح س لبح هطتلهنل يحلبالأل ىحل
 لالهوية الوطنية من حيث -2

قىهتلبحثى  الةىي ىطلطالحالبح   سلبينله اىد للرعدبلطر دىتلأأل دىحلبحس ساعدالبح   لمفداللدتللبحقفدىال
ل(7بحهالالبحاألطفالبسىلي ضحللتل   حل)لبح م تلهنل يح
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الهوية داللة الفروق بين متوسط رتب درئات أطفال المجموعة التجريبية فى  القياس القبلى من حيث : (0ئدول )
 02ن =    الوطنية

مستوى  2كا المتغيرات
االنحراف  المتوسط حدود الداللة درئة حرية الداللة

 0.0. 0.0. المعيارى 
 067. 0.0.0 6 102 2 غير دالة 03. الرموز الوطنية والتاريخية

 017. 0.000 807 0003 3 غير دالة 806 الوعى البيئى
 080. 1080 6 102 2 غير دالة 300 الوعى الدينى

 .08. 7000 6 102 2 غير دالة 001 السياحى الوعى
 000. 0000 307 606 0 غير دالة 02. التراث الشعبى
 0007 3060. 100 0303 . غير دالة 8 الدرئة الكلية

(لع يل  اطلل  سلطبحالب لىمفىلبينله اىد لرعدبلطر دىتلأأل دىحلبحس ساعدال0ي ضحلهنل   حل)
ل.لبحهالالبحاألطفابح   لمفاللتللبحقفىالبح م تلهنل يحل

 المجموعتين التجريبية و الضابطةلالتكافؤ بين أطفال
 للو الككاءلمن حيث العمر الزمنى -1

طر دددددىتلأأل ددددددىحلبحس سدددددداع ينلبح   لمفدددددداللتقىهدددددتلبحثى  ددددددالةىي ددددددىطلطالحدددددالبح دددددد  سلبددددددينله اىددددددال
بسددددددىللةىىدددددد ر بيلبخ ثددددددىرلت لبحددددددمبىءلل لبحضددددددىةالاللددددددتللبحقفددددددىالبح م ددددددتلهددددددنل يددددددحلبح سدددددد لبح هطددددددتل

ل(3ي ضحللتل   حل)
    الككاء  و من حيث العمر الزمنى  داللة الفروق بين متوسط درئات أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة:  (3ئدول )

 ..ن  =  

 المتغيرات

 المحموعة التجريبية
 .2ن=

 المجموعة الضابطة
 مستوى الداللة ت .2ن= 

 2ع 2م 0ع 0م

 غير دالة .027. 0006 060..0 00.1 6.06 العمر الزمنى

 غير دالة 02.3. 0000 080..0 0002 6.08 الككاء  
 2420عند مستوى    14.1ت=        2421عند مستوى 04.0ت= 

طر ددىتلأأل ددىحللبحس سدداع ينللت(لعدد يل  دداطللدد  سلطبحددالب لددىمفىلبددينله اىددال3ي ضددحلهددنل دد  حل)
هسدددىلي دددي لبحدددتللعكددددىلؤل لبحدددمبىءلللبح   لمفدددال لبحضدددىةالاللدددتللبحقفدددىالبح م دددتلهدددنل يددددحلبح سددد لبح هطدددت

 . بحس ساع ين

 الهوية الوطنية من حيث -0
طر دددىتلأأل دددىحلبحس سددداع ينلبح   لمفدددال للته اىدددالكسدددىلقىهدددتلبحثى  دددالةىي دددىطلطالحدددالبح ددد  سلبدددينل

ل(4ةىى ر بيلبخ ثىرلتلبسىلي ضحللتل   حل)لبحهالالبحاألطفالبحضىةالاللتللبحقفىالبح م تلهنل يح
  الهوية الوطنيةمن حيث  المجموعتين التجريبية و الضابطة داللة الفروق بين متوسط درئات أطفال:  (.ئدول )

 ..ن  =  
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 المتغيرات

 التجريبيةالمحموعة 
 .2ن=

 المجموعة الضابطة
 مستوى الداللة ت .2ن= 

0م 0ع  2م  2ع   

 غير دالة 0077. 016. 0.00 067. 0.0.0 الرموز الوطنية والتاريخية

 غير دالة - 017. 0.000 017. 0.000 الوعى البيئى

  06.0. 080. 106 080. 1080 الوعى الدينى
 غير دالة - .08. 7000 .08. 7000 الوعى السياحى
 غير دالة 00.08 080. 0080 000. 0000 التراث الشعبى

 غير دالة 02.8. 0038 3080. 0007 3060. الدرئة الكلية

 2420عند مستوى    14.1ت=                 2421عند مستوى 04.0ت=   

(لعدد يل  دداطللدد  سلطبحددالب لددىمفىلبددينله اىدد لطر ددىتلأأل ددىحللبحس سدداع ينل4ي ضددحلهددنل دد  حل)
 . هسىلي ي لبحتللعكىلؤلبحس ساع ينلبحهالالبحاألطفابح   لمفال لبحضىةالاللتللبحقفىالبح م تلهنل يحل

 ثالثا: أدوات البحث 
لإلئابدددددة عدددددن أسدددددئلة البحدددددث والتحقيدددددق مدددددن ادددددحة الفدددددروض قامدددددت الباحثدددددة باسدددددتخدام 

 التالية :األدوات 
 بحددددددخلحيخ فددددددىرلعيطددددددالبحث ددددددحلل(1811اسددددددتخدمت الباحثددددددة اختبددددددار ائددددددالل سددددددرى للددددددككاء ) -1

 بح مكدددددد لهددددددنلبح  ددددددى  لبيطهسددددددىل بحددددددخلحسطىىددددددم هلحال دددددديلبح  دددددددال ىددددددهاحالعالمف ددددددهل عددددددابل لعابهدددددديل
ل(ل.0بحل سلبح ثىتللتلب خ ثىرله  بلرقال)

 (لبطاقة مالحظة )إعداد الباحثة -2
لعالميدددددبلبحم  دددددىهولبهددددد اله  لدددددالبح اب دددددبلبح دددددتلي  ى هدددددىلبحال ددددديلحسال يدددددالىددددد ابفىتلبحال ددددديلقمدددددي

هددددددنل دددددد القددددددفالبحهالددددددالبحاألطفددددددال عطسفدددددداله ددددددىع لب ع دددددد بزل بح ردددددد لةددددددىحاألنل ب ع دددددد بزلبط  ددددددهل
(لىددددددؤبحلها هددددددالح ال دددددديل، بحددددددخلةددددددى ألالعلع ددددددتلبح ربىددددددىتل74، بحثالىقددددددالهيا ددددددالهددددددنل)ل ماألطدددددده

حال ددددددديلبح  ددددددددال،كسدددددددىلعددددددداللدددددددالبحاألطفدددددددالب طسفدددددددالبحهال بحث ددددددداملبح دددددددىة ال بنطبفدددددددىتلبح دددددددتلبا سدددددددتل
ب ىدددد  ىطدلهددددنلب ألددددىرلبحطيدددد  لح ث ددددحلبح ددددىحتل عددددالع دددددهىلع ددددتلبح ددددىطدلبحس يسددددينلح  مكدددد لهددددنل

 (ل.%044-94هالمس هىلحسىل د تلحقفىىال،  ل تل  ثالبع ىسلع ب  تلهىلبينل)
 دة قائمة ببعض ابعاد الهوية الوطنية لتحديد المناسب لطفل الروضة من خالل اراء السا -3

 المحكمين .      ) إعداد الباحثة (
 ق لعالب ى  ى البث  لبحك بل بنطبفىتلح   ي لأاالبة ىطلبحهالالبحاألطفالشييلعىيل،ل ق لعالدع بطل 

ل) لبحاألطفا لبحهالا لبة ىط لع ط ل م ع لبحطهىمفا للتلصارعهى ل عال04بالى سىرد ل، لأىىىفا لبة ىط لع  د )
 ع دهسىلع تلبح ىطدلبحس يسينل.
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 بربءلبح ىطدلبحس يسينلعالع  ييلبح ىمسال ق لبع م تلبحثى  الببحث  للهطىىبلبببلهىل ليللتلداءل
(للمك  لهنلبالربءل،ل ق لعالد  بءلة  لبح   يالتلبحس    الهنلددىلال%94ع تل  ثالبع ىسل)

 (لخس البة ىطلأىىىفا.2  مال ع  ييل  تل صيلع طلبنة ىطللتلصارعهىلبحطهىمفال)
 طنية المصور لطفل الروضة .   )إعداد الباحثة (مقياس الهوية الو  -4

 اددددددمبلبحسقفددددددىاليس دددددديلة دددددد لبحلددددددارل بحسابقددددددفلبحسلدددددداردلحددددددث  لبح دددددد ابفىتلبحس عثالددددددالةىحهالددددددال
بحاألطفددددال بح ددددتلي  ىعدددديله هددددىلبحال دددديللددددتلبيم ددددهل ل لدددد الليهددددىل لر ىراددددىلبطددددىءلع ددددتلألمف ددددالهياحددددهل

لبح بخ فال بح تلي  بلليهىل.
لح رالابتلبنعفال:ل ل الدع بطلبحسقفىال ل ىًل

 :الهدف من المقياس
ادددددددمبلبحسقفدددددددىاليهددددددد الدحدددددددتلقفدددددددىالهددددددد  لبح  دددددددىمبل بح ددددددد ابفىتلبحس عثالدددددددالةىحهالدددددددالبحاألطفدددددددالل
 بح دددددتلعدددددالع  يددددد اىللدددددتلدددددداءلبحم  دددددىهولبحس  ددددد ولةدددددىلبىددددد ر بيلبىددددد  بعف فالبحددددد   البح  دددددى  تل بحدددددخلهدددددنل

لخالحلبحس ىب البح  طيالحكيلأل يلع تل  هل.
 واف المقياس :

حددددددد  لأأل دددددددىحلبحس ددددددد ا لبح دددددددى رلهدددددددنلرلدددددددىالبحهالدددددددالبحاألطفدددددددالقفدددددددىالحبحسقفدددددددىالصدددددددسالادددددددمبل
(لىددددطابت،ل بحددددخلهددددنلخددددالحلد ىةددددىتلبنأل ددددىحلعددددنلبنىددددم ال7-2بنأل ددددىحلهسددددنلع دددد ب ولأعسددددىراالبددددينل)

دددددهلدحدددددتلبحال ددددديلهدددددنل بح دددددرلع  ددددد الع ددددديها،ل ل دددددسيلبحسقفدددددىاله ساعدددددالهدددددنلبنىدددددم البح  يفدددددالبح دددددرلع ا  
لطىىبل سالبحال يلبح بايللرلامهلبحس   ا.قميلبحثى  الب بالع ل

 عدددددالعالمف دددددهلع دددددتلبددددديلأل ددددديلةلددددداردلل طيدددددالح ددددد ولبحساقدددددفلح ال دددددي،ل عث دددددفالهلحددددده،لع دددددتلأ ل
ع بعددددرلبحثى  ددددالعدددد يلببدددد لب  ىةددددالبحلدددد ف الح ال دددديللددددرلع عيددددبلثىبددددتللددددرلأثطددددىءلعالميددددبلبحسقفددددىالهددددتل

لبحال ي.
 بناء المقياس :

ة دددددددد لب ألددددددددالعلع ددددددددتلبحث ددددددددامل بح ربىددددددددىتلبح ددددددددىة البح  مفددددددددال بن طمفددددددددالبحس عثالددددددددالةساددددددددداعل
بحث ددددحل هددددنلب  ىةددددىتلبحس  هددددالهددددنلبنأل ددددىحلع ددددتلبىددددم البطدددداطلبحسال يددددال هددددنلقىمسددددالبنة ددددىطلبحس  ددددبل

ل–بحددددداعتلبحميمدددددتلل–بحددددداعتلبحددددد يطتل–ع يهدددددىلهدددددنلقمددددديلبح دددددىطدلبحس يسدددددينل)بح هدددددازلبح ىرلرفدددددال بحاألطفدددددال
(ل20بح دددد بملبح دددد متل(لعددددال دددددتلبحسقفددددىاللددددتلبحلدددداردلبن حفددددال اددددالهيددددا لهددددنل)ل–ح ددددفى تلبحدددداعتلب

(ل بحث ددددددد ل2-ل0(هثدددددددىربتلهدددددددنل)2هثدددددددىردلهازعدددددددالع دددددددتلبحرسددددددد لبة دددددددىطلبح دددددددىحفلببددددددد االبحث ددددددد لبن حل)
(ل7(ل بحث دددددد لبح بةددددددتل)70-ل02(لهثددددددىربتلهددددددنل)2(ل بحث دددددد لبح ىحددددددحل)00-ل9(لهثددددددىربتلهددددددنل)2بح ددددددى تل)

(ل حكدددددددديلهثددددددددىردلبخ فددددددددىربتل20-ل79(لهثددددددددىربتلهددددددددنل)0(ل بحث دددددددد لبحرددددددددىه ل)72-ل77هثددددددددىربتلهددددددددنل)
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ه بهفددددددًىلبح ددددددابز لبحط ددددددثالحكدددددديلهددددددنلبح دددددد ابفىتلبحسالمسددددددالحس  ددددددا لبحث ددددددحل، عددددددالع دددددددهلع ددددددتلبح ددددددىطدل
بحس يسددددددينللددددددتلعرللددددددىتلبحال احددددددال ع ددددددالبحددددددط  ل هطددددددىاول ألدددددد سلعدددددد رل لبنأل ددددددىحل، ببدددددد  بلة دددددد ل

 دددددابلعبييددددد لة ددددد لبحلدددددارل بحسابقدددددفلح ددددد يل ددددددا هىل عدددددالبح  ددددد يالتلبحرىصدددددالةىحلدددددارل أحاب هدددددىل بق  ل
(ل20ب ح دددددد بيلة سفددددددتلبح  دددددد يالتل، عددددددال دددددددتلبحسقفددددددىاللددددددتلصددددددارعهلبحطهىمفددددددالبددددددط  لعدددددد طلبح ثددددددىربتل)

لهثىردلل.
 مقياس الهوية الوطنية المصور لطفل الروضةالخصائص السيكومترية لمقياس 

 معامالت الصدق
 ادق المحكمين -1

قىهتلبحثى  الة  البحسقفىالع تلع طلهنلبحرم بءلبحس رللينللتلبحس ىالتلبح  مالال بحط  فا,ل ق ل
بع دددبلبحرمددد بءلع دددتلصدددال فالبح ثدددىربتل لبددد بميلبال ىةدددالح بددد البحسال ددداب,ل ع ب  دددتله دددىهالتلبحلددد سل

ل.للLawsheهسىلي ي لبحتلص سلبح ثىربتل بحخلبى ر بيله ىطحال"حاشل"ل0.44&لل4.94ح س يسينلبينل
 الصدق العاملي: -1

قىهتلبحثى  الةى  بءلبح   ييلبح ىه رلبالى ك دىلتلح سقفدىالب   يديلبحسيا دىتلبنىىىدفالةال ل دالاداع طول
لمىدد  تل  دددىمولبح   يددديللVarimaxأل دددال،لثددالعددد  ل لبحس دددى رلةال ل دداللدددىرلسي لل044ع ددتلعيطدددالقابههددىل

بح ىه رلعنل  اطلخس العابهيلبح مرلبحكىهنلحهالأكم لهنلبحاب  لبحل فحلع تله خلبدىي رلحدمحخللهدتل
(لحك ىيددددال هالمسددددالبح يطددددالKMOب حددددفينل)ل–هددددىي لل–طبحددددالد لددددىمفى،لبسددددىل  دددد لأ لقفسددددالبخ ثددددىرلبددددىي رل

ح    يديلبح دىه تل لاددحل د ل حل،ل لاتلع حلع تلهطىىثال  دالبح يطدال4.24(ل لاتلأكم لهنل4.700)
ل(لبح ابهيلبحرس ال لبحمطاطلبح تلع ث تلةييلعىهيلحسقفىالبحهالالبحاألطفالبحسلارلحال يلبح  دا.ل2)

الهوية الوطنية المصور لطفل لمقياس   قيم معامالت تشبع المفردات على العوامل السته المستخرئة:  (5ئدول )
 الروضة

الرموز البعد األول: 
 والتاريخيةالوطنية 

الوعى البعد الثاني: 
 البيئى

الوعى البعد الثالث : 
 الدينى

الوعى البعد الرابع : 
 السياحى

التراث البعد الخامس : 
 الشعبى

معامل  المفردة
معامل  المفردة التشبع

معامل  المفردة التشبع
معامل  المفردة التشبع

معامل  المفردة التشبع
 التشبع

0 .087 7 .087 00 .070 22 .01. 27 .010 

2 .088 1 .087 06 .070 23 .01. 21 .010 

3 .086 0. .068 08 .080 2. .08. 3. .036 

. .086 00 .001 07 .0.7 20 .0.7 30 .030 

0 .086 02 .008 01 .0.. 26 .031 
 6 .080 03 .000 2. .033 28 .032 

8 .083 0. .000 20 .030  
نسبة 
 التباين

3600% 
نسبة 
 التباين

10.1% 
نسبة 
 التباين

6062% 
نسبة 
 التباين

6023% 
نسبة 
 التباين

4939% 
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الجكر 
الجكر  00030 الكامن

الجكر  2072 الكامن
الجكر  20.0 الكامن

الجكر  0013 الكامن
ل0927 الكامن

KMO      = 0.614 

ل2332(لأ ل سفددتلبح  ددث ىتلطبحددالد لددىمفًىل يددحلب لقفسددالبدديلهطهددىلأكمدد لهددنل5ي ضددحلهددنل دد  حل)
لع تله خل ي  ارط.
 معامالت الثبات 

قىهدتلبحثى  ددالةاي ددىطله ددىهالتلبح ثددىتلةال ل  ددتلبح دىلب   ثددىبل لبعددىطدلبح الميددبللة ىصدديلزهطددتلقدد رهل
لأل اًل،لبسىلي ضحلففسىلي تل:ل122أىماعى لبينلبح الميبلبال حل لبح الميبلبح ى تلع تلعيطالقابههىل

بح دددددىل بحثى  دددددالةاي ددددىطله دددددىهالتلبح ثددددىتلةال ل ددددداقىهدددددتل معددددامالت الثبدددددات بطريقدددددة الفدددددا كرونبدددددا  -1
 (6ك   ثىبلبسىلي ضحللرل   حل)

 بطريقة الفا كرونبا   الهوية الوطنية المصور لطفل الروضةمعامالت الثبات لمقياس :  (.ئدول )

 معامالت الثبات األبعاد

ل23.2 الرموز الوطنية والتاريخية

ل23.6 الوعى البيئى

ل23.5 الوعى الدينى

ل23.0 الوعى السياحى

ل23.1 التراث الشعبى

ل23.3 الدرئة الكلية

ل(لأ لقفاله ىهالتلبح ثىتله ع  الهسىلي حلع تلثثىتلبحسقفىا.ل6ي ضحلهنل   حل)
 للمعامالت الثبات بطريقة اعادة التطبيق -2

ة ىصددديلزهطدددتلقددد رهلأىدددماعى لبدددينلبعدددىطدلبح الميدددبلقىهدددتلبحثى  دددالةاي دددىطله دددىهالتلبح ثدددىتلةال ل دددال
ل(2كسىلي ضحللرل   حل)لبح الميبلبال حل لبح الميبلبح ى ت

 بطريقة اعادة التطبيق   معامالت الثبات لمقياس الهوية الوطنية المصور لطفل الروضة:  (7ئدول )
 معامالت الثبات األبعاد

 ..24 الرموز الوطنية والتاريخية

 24.1 الوعى البيئى

 24.0 الوعى الدينى

 24.0 الوعى السياحى

 24.0 التراث الشعبى
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 ..24 الدرئة الكلية

ل(لأ لقفاله ىهالتلبح ثىتله ع  الهسىلي حلع تلثثىتلبحسقفىا.ل.ي ضحلهنل   حل)
برنامج أنشطة متكامل قائم على استراتيجية التعلم التعاونى لتنمية وعى طفل الروضة  بالهوية  -0

 الوطنية .  )إعداد الباحثة (.
لالتي يقوم عليها البرنامج المقترح.تحديد الفلسفة العامة ل-0

ع دددد بلل  دددد البحم  ددددىهولهددددنلل  دددد البحس  سددددتلبحددددميلي ددددفملففددددهلبحال ددددي،للقددددفالبحس  سددددتلع ددددىالةسدددد  ل
ل.هىلي   ىهلبحال يلهنلرعىيال با سىيلةل  هل  مبمهل أهطه

صددددفى البنادددد بالبح دددد ابفالل–هددددنلخددددالحلعلددددسفالبن  ددددالال بحسابقددددفللتحديددددد محتددددوى البرنددددامج -2
دددددددددث لل–ع  يدددددددد لبحاىددددددددىميلبح   فسفددددددددالل–ع  يدددددددد لبح طفددددددددىتلبحس دددددددد ر هاللددددددددتلعالميددددددددبلبن  ددددددددالالل–

لبحم  ىهول.
 قددددد لربعدددددتلبحثى  ددددداللدددددتله  دددددا لأ  دددددالالبحم  دددددىهولح  مكددددد لهدددددنلصدددددال ي هىلل ىهدددددتلة  ددددددهىللدددددتل
صددددددارعهىلبن حفددددددالع ددددددتله ساعددددددالهددددددنلبح ددددددىطدلبحس يسددددددينل بحس رللددددددينللددددددتلبحال احددددددال ع ددددددالبحددددددط  ل

لةب البح مك لهنل:
ل*لصال فالبنا بالحكيل  ى للللل*ه  لهطىىم هىلحس  ا لبحال يلل

ل*له  لهطىىثالبن  الالب ث بمفال  دا هىلحألأل ىحل.
 قىهدددددددتلبحثى  دددددددالةدددددددا  بءلبح  ددددددد يالتلبحالزهددددددداللدددددددتلدددددددداءلهال يدددددددالبح دددددددىطدلبحس يسدددددددينل  دددددددتل

لبصث تلبن  الاللتلصارعهىلبحطهىمفال.
ل  أسس البرنامج: تحديد -ل-3

لبنى لبح ىحفالعط ل دتلبحم  ىهولح  لأل يلبح  دا:ربعتلبحثى  ال
ل(لىطابت.7-0هطىىثالامهلبن  الالح س   البح س لالحألأل ىحل)ل-
ل لع  بله  الىتلبحم  ىهولبحب الهطهى.أل-
لأ لع سي لبن  الالةىح طاعل بح كىهيل بح  الب.ل-
لدعى البح  صالح ال يلح   مي لعنله ىع هل ألكىره.ل-
 تحديد اهداف البرنامج :   -4

ل.لبحسطىىثالح  لأل يلبح  دابة ىطلبحهالالبحاألطفالعطسفالة  ل
 وقد روعي عند اختيار محتوى البرنامج األسس التالية:

ي  مددددد لبح  دددددبل  دددددىأًلىلأىىىدددددفعىل حدددددهلقفسدددددا،للىحال ددددديلعدددددنلأل لدددددبلبح  دددددبليددددد   البحس  اهدددددىتلبح  سفدددددال -
لةال ل الهث الا.
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 ر م ددددهل   ددددىألهل ه ددددىرب هللددددرل سفددددتلبحرمدددد بتلبحس  هددددالحددددهل  ددددتلييددددا لبالا سددددىيلة ىع فددددالبحال دددديل -
لع  سهلألضي،ل أ لع  س لبحرم بتلهنلبيمالبحال ي.

لخلىمصل سالبنأل ىحل  ى ىعهال بى   بطبعهال هياحها. -
لع  فتلبنأل ىحلع تلبحث حل بح   لبل بى ر بيلبح  ي لهنلبحسابطل بنط بت. -

 أساليب التقويم:
لبح ر ل ل لةهلأ هلاالبح س فالل، ل عث لبرعثىألًىل ثيبلةىنا بال،هيا ىتلبحم  ىهولبح مف فا  لبح  الالأ  لي

ي ضددسطهىلبحم  ددىهو،للبح ددري ددايلبهددىلبح دد طلأ لبح سىعددالحس  لددالهدد  لبحط ددىولأ لبح  دديللددرلع  يددبلبنادد بال
ل ل  البح  الالبح ي لةسىلي ت:ل

لحألا بالبحساداعا.للبح  مايلبلبحم  ىهولأ لع العس فالبح  الالة ييله  س لحس  لاله  لع  ي -
 أ لي سيلبح  الالع تلبيلأ ابعل ه  الىتلبنا بالبح   فسفال بيلعطىص لبح س فالبح   فسفا.ل -

 (ع بل–أ لي بعتلبح  الالبح ىحالب   ى فالح ال يل)د هىطل -

 أ لي بعرللرلبح  الالبالق لىطللرلبحاقتل بح ه . -

لففسىلي ت:للبح ىحر ق لربعتلبحثى  البى ر بيلصارله   طدلح   الال عيه لأ  بالع الالبحم  ىهول 
ل.لحرلىمصلبالأل ىحلبح مك لهنله  لهالءهالأ  الالبحم  ىهول -
ل.لحألا بالبحس  ادلبحس  ا له  لهالءهالبح مك لهنل -
 .للبح مك لهنله بعىدلبح   سلبح  طيالبينلبنأل ىح -

ل.بحهالالبحاألطفالقلارله ي اللبحط ى لح   لهنهالءهالبح مك لهنل -
عطاعدتل ىددىميلبح  ددالالبحس دد ر هالح  يددالع ددتلهدد  ل  ددىولبحم  ددىهول ع  يدد ل اب ددبلبح لددارلبح ددرلل

لع ال بلع  ينلأ لع  ييلع تلبحط البح ىحر:ل
بح  الالبح م ر:لح    الع تلبحر ففالبح   فسفالح ال يل بحاقداالع دتله د ابهلبح   درل داحلهدىلي  لدهلعدنل -

 .لبهىلهنلخالحلعالميبلبحس ىيف لبح رلعقف له  له  لالبحال يبحهالالبحاألطفال

بح  الالبحس   ر:ل االع الالهلدى بلهدنلب بيدالبحم  دىهول   دتل هىي دهل لد الادمبلبحطداعلهدنلبح  دالالهدنل -
 الح:لخ

هال يدددالىددد اكلبنأل دددىحلبحيددداهرلأثطدددىءل عمطيدددالبن  دددالالبهددد البح  ددد الع دددتلهددد  لع دددى بلبنأل دددىحل
 ح رم بتلبحس  هالحها،ل بح   الع تل اب بلبح ادل بحض فل ه ى حالعال هى.ل

 لعال دددبلهدددطهاللدددرلصددداردلهسىرىدددىتل ههدددىيلي اهدددا للفدددالحألأل دددىحلأثطدددىءل م ددد للبن  دددالاعالمف دددىتلعس 
 ل طيال  سىهفا.لةمطبمهىللرلصاردل

 بح  الالبحث  ي:ل -

 ليددددددا لهددددددنلخددددددالحلدعددددددىطدلعالميددددددبلهقفددددددىالبحهالددددددالبحاألطفدددددداللبحسلددددددارلحألأل ددددددىحل لةالىقددددددالبحسال يددددددال
بحس عثالددددداللةىحهالدددددالبحاألطفدددددالحألأل دددددىحلبحدددددم لعدددددالعالمددددددف هالقمددددديلعط يدددددملبحم  دددددىهول لهددددد الحس  لدددددالهدددددد  ل

 .ب ر ىعهالقميلبح الميببح   يلبحم ل   هلبنأل ىحلة  لعالميبلبحم  ىهول ه ىر  هل
 المستخدمة في أثناء تطبيق البرنامج: والوسائط األدوات والوسائل
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عطا عدددددتلبنط بتل بحاىددددددىميلبح   فسفددددددالبحس دددددد ر هاللدددددرلبحم  ددددددىهول يددددددحلع ددددددايلبنط بتل بحاىددددددىميل
،لليددددد يااىتلع  فسفدددددالة ددددد لبن دددددى تلبحساىدددددفقفالةماسفدددددالبميددددد دللدددددرلعس فدددددالبحددددد   ال هدددددنلادددددمهلبنط بتل

بالىدددددددد فخ،لأقدددددددداليل  رس،لةالىقددددددددىتل صددددددددار،له ددددددد ولح  دددددددد بم ،له بكددددددددبلهددددددددنلبحددددددددارس،لصددددددددط  سلكددددددد دل
شدددددد ل للكددددددىرعا ،لشدددددد ىألىت،لأعددددددالي،لةىحا ددددددىت،لقلددددددصلبميدددددد دله ا ددددددا،لأكدددددداببلشدددددد ىلا،لحا ددددددال م لددددددا،

ل هىزلبسمياع .لللالصبل،
 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج:

لبحم  ىهو، لامب للر لبالى  بعف فىت لبى ر بي لع  ط للح   ل بحسطىق ا لبح ابر لهطهى: بح لفلل– مب 
ل–بح سيللرله ساعىتلل-لبح لار بيال–بح   الةىالك  ىالل–بح   البح  ى  رلل–ح بلبنط برلل–بحماطرل

لبح   الةىحسال يا.ل–بح   الةىحساىف تل
ل:لرابعا: إئراءات البحث

لقىهتلبحثى  الةىعثىعلب   بءبتلبح ىحفال:
ع  يدددد لهيا ددددىتل بة ددددىطلبحهالددددالبحاألطفددددالحال دددديلبح  ددددداللددددتلاددددمهلبحس   ددددال بح ددددتليسيددددنلهددددنلخددددالحل -0

ب  دددددىهولب  دددددالاله كىهددددديلةىىددددد ر بيلبىددددد  بعف فالبحددددد   البح  دددددى  تل بحدددددخلهدددددنلخدددددالحلب ألدددددالعلع دددددتل
 .بحاألطفابنطبفىتل بحث املبح تلعطى حتلبحهالال

ىتل بح ربىدددددىتلبح دددددىة البح دددددتلعطى حدددددتلع  يددددد لبن  دددددالالبحسطىىدددددثالحال ددددديلبح  ددددددالهدددددنلخدددددالحلبنطبفددددد -7
 بى  بعف فىتلع  فسفالاىطلتلحألأل ىحل بنى  ىطدلهنل  ىم هىللتله ب يلبحث حلبح ىحتل.

دعدددددد بطلبحم  ددددددىهولبح ددددددىمالع ددددددتلبىدددددد  بعف فالبحدددددد   البح  ددددددى  تل بحددددددخلح طسفددددددالبحهالددددددالبحاألطفددددددالحال دددددديل -2
 بح  دالل.

 هنلرلىالبنأل ىحل.لدع بطلهقفىالبحهالالبحاألطفالنأل ىحلبحس  ا لبح ى ت -0
 ع ث تل(ل–ة   لل–عالميبلبحسقفىالة  ل د هللتلصارعهلبحطهىمفال ليا لبح الميبل)قم تل -2
 :لبنى ابلب  لىمرلبحس  ر ي -6

لبى ر هتلبحثى  اللرله ىح البحمفى ىتلة  لبنىىحيبلب  لىمفالبح ىحفا:
 بخ ثىرل حكاب نللب   ثىبل–أح ىل7بخ ثىرلبىwillcoxonلبخ ثىرلتل–ل

 دع بطلبح اصفىتل بحس    ىتللتلداءل  ىمولبحث حل. -2
 خامسا : التحقق من احة الفروض وعرض نتائج البحث وتفسيرها :

بحط ددددددىمولبح ددددددرلعاصدددددديلدحيهددددددىلبحث ددددددح،ل ع  ددددددي اىللددددددرلددددددداءلب ألددددددىرلبحطيدددددد يللبحثى  ددددددالل حع طددددددى
 طربىددددىتلىددددىة اله عثالددددالةساددددداعلبحث ددددح،لعثً ددددىلح  دددد  البحس دددد طد،لل  دددد البحثى  ددددالبح دددد ا،لي دددددرل
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بحددددددخلبنىدددددد ابلب  لددددددىمرلبحس دددددد ر يل ع  ددددددي لبدددددديلهطهددددددى،لثددددددال  ددددددىمولبحث ددددددحل بح اصددددددفىتل بحث ددددددامل
لبحس    ا.

لبحط البح ىحتل:ل ىاالع    البحط ىمولع ت
 التحقق من احة الفرض األول :
 ينص الفرض االول على انه : 

توئدد فدروق تات داللدة إحصدائية بدين متوسددطي درئدات أطفدال المجموعدة التجريبيدة وأطفدال المجموعددة 
الهويدة مقيداس اسدتراتيجية الدتعلم التعداونى علدى  علدى قائم برنامجالضابطة في القياس البعدي لتطبيق 

 المصور لطفل الروضة لصالح المجموعة التجريبية . الوطنية
 لح    ددددددبلهددددددنلصدددددد البحددددددخلبح دددددد ال،لقىهددددددتلبحثى  ددددددالةىىدددددد ر بيلبخ ثددددددىرللتلالي ددددددىطللبح دددددد  سلبددددددينل
ه اىددددددالرلطر ددددددىتلأأل ددددددىحلبحس ساعددددددالبح   لمفددددددال أأل ددددددىحلبحس ساعددددددالبحضددددددىةالاللددددددرلبحقفددددددىالبحث دددددد يل

بحهالددالبحاألطفددالبحسلددارلحال دديلهقفددىالبىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تلع ددتل ع ددت اقددىم ب  ددىهوح الميددبل
ل(لل.بسىلي ضحللتلل   حل)بح  دال

 
متوسطي درئات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في القياس البعدي الفروق بين : (1ئدول )

  الهوية الوطنية المصور لطفل الروضةمقياس استراتيجية التعلم التعاونى على  على قائم برنامجلتطبيق 
 2.ن = 

 المتغيرات
 المحموعة التجريبية

 02=1ن
 المجموعة الضابطة

 ت 02= 0ن
 مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 0ع 0م 1ع 1م

 .0240 24.0 12 - 01 التاريخيةو الرموز الوطنية 
دالة عند مستوى 

2421 

لصالح 
 التجريبية

 2401. 1 1240 2402 .024 الوعى البيئى
دالة عند مستوى 

2421 

لصالح 
 التجريبية

 ..04. 2410 400. 2410 .024 الوعى الدينى
دالة عند مستوى 

2421 

لصالح 
 التجريبية

 0.411 .240 1410 - 11 الوعى السياحى
دالة عند مستوى 

2421 

لصالح 
 التجريبية

 004.1 .24 0400 2400 11400 التراث الشعبى
دالة عند مستوى 

2421 

لصالح 
 التجريبية

 .10041 14.0 04.0. 1421 1400. الدرئة الكلية
دالة عند مستوى 

2421 

لصالح 
 التجريبية
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                2421عند مستوى 04.0ت= 
 2420عند مستوى    14.1ت=  

ه اىدددددددالرلبدددددددينلل2321  ددددددداطللددددددد  سلطبحدددددددالب لدددددددىمفىلعطددددددد له ددددددد ا ل(ل9ي ضدددددددحلهدددددددنل ددددددد  حل)
ح الميدددددددبللبح   لمفدددددددال أأل دددددددىحلبحس ساعدددددددالبحضدددددددىةالاللدددددددرلبحقفدددددددىالبحث ددددددد يطر دددددددىتلأأل دددددددىحلبحس ساعدددددددال

 بحهالددالبحاألطفددالبحسلددارلحال دديلبح  ددداهقفددىالبىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تلع ددتل ع ددت قددىما ب  ددىهو
لهسىلي متلص البح   ال.لحلىححلبحس ساعالبح   لمفا

 التحقق من احة الفرض الثانى :
 ينص الفرض الثانى على انه : 

المجموعة التجريبيدة قبدل تطبيدق  أطفالتوئد فروق تات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درئات 
و بعد  الهوية الوطنية المصور لطفل الروضةمقياس استراتيجية التعلم التعاونى على  على قائم برنامج
 لصالح القياس البعدى.  التطبيق

الي دىطلللWilcoxonبخ ثدىرلل حكاب دن ح    بلهدنلصد البحدخلبح د ال،لقىهدتلبحثى  دالةىىد ر بيل
بىد  بعف فال ع دت قدىمالبحس ساعالبح   لمفالقمديلعالميدبلب  دىهولأأل ىحه اىالتلرعبلطر ىتلبح   سلبينل

بحهالالبحاألطفالبحسلارلحال ديلبح  ددالبسدىلي ضدحللدتل د  حلهقفىالع تلل لة  لبح الميببح   البح  ى  تل
ل(1)

استراتيجية  على قائم المجموعة التجريبية قبل تطبيق برنامج أطفالمتوسطى رتب درئات الفروق بين :  (8ئدول )
 الهوية الوطنية المصور لطفل الروضة مقياس على  و بعد التطبيقالتعلم التعاونى 

   02 = ن

 القياس المتغيرات
متوسط  العدد البعدى -القبلى

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 
Z 

 اتجاه الداللة الداللة

الرموز الوطنية 
 والتاريخية

 الرتب السالبة
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
2. 
- 
2. 

- 
0.00 

- 
20. 

 
دالة عند مستوى  7..0.

.0.0 
فى اتجاه 

 القياس البعدى

 الرتب السالبة الوعى البيئى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
2. 
- 
2. 

- 
0.00 

- 
20. 

 
دالة عند مستوى  30173

.0.0 
اتجاه فى 

 القياس البعدى

 الرتب السالبة الوعى الدينى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
2. 
- 
2. 

- 
0.00 

- 
20. 

 
دالة عند مستوى  30160

.0.0 
فى اتجاه 

 القياس البعدى

فى اتجاه دالة عند مستوى   - - - الرتب السالبة الوعى السياحى
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 الرتب الموئبة
 الرتب المتساوية

 ائمالى

2. 
- 
2. 

 القياس البعدى 0.0. 30170 .20 0.00

 الرتب السالبة التراث الشعبى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
2. 
- 
2. 

- 
0.00 

- 
20. 

 
دالة عند مستوى  30112

.0.0 
فى اتجاه 

 القياس البعدى

 الرتب السالبة الدرئة الكلية
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
2. 
- 
2. 

- 
0.00 

- 
20. 

 
دالة عند مستوى  30131

.0.0 
فى اتجاه 

 القياس البعدى

Z   =2007  0.0.عند مستوى                        
Z     =0016  0.0.عند مستوى 

ه اىدالتلرعدبلطر دىتلبدينلل2321(ل  اطلل  سلطبحالب لدىمفىلعطد له د ا ل.ي ضحلهنل   حل)
ع دتلل لة د لبح الميدببى  بعف فالبحد   البح  دى  تل ع ت قىمالبحس ساعالبح   لمفالقميلعالميبلب  ىهولأأل ىح

ل.لبحقفىالبحث   لتلبع ىهلبحهالالبحاألطفالبحسلارلحال يلبح  دالهقفىال
بى  بعف فال ع ت قىما ب  ىهوح الميبللةىي ىطل  ثالبح   نلبينلبحقفىىينلبح م تل لبحث   لكما قامت الباحثة

ل(12بسىلي ضحللتل   حل)بحهالالبحاألطفالبحسلارلهقفىالبح   البح  ى  تلع تل
استراتيجية التعلم التعاونى على  على  قائم برنامجلتطبيق نسبة التحسن بين القياسين القبلى و البعدى : (12ئدول )

 الهوية الوطنية المصورمقياس 
 نسبة التحسن القياس البعدىمتوسط  متوسط القياس القبلى المتغيرات
 %.0041 01 0.0.0 الرموز الوطنية والتاريخية

 %0240 .024 0.000 الوعى البيئى
 %.004 .024 1080 الوعى الدينى

 %0.40 11 7000 الوعى السياحى
 %0040 11400 0000 التراث الشعبى
 %004.0 1400. 3060. الدرئة الكلية

 التحقق من احة الفرض الثالث :

 ينص الفرض الثالث على انه : 
المجموعددة التجريبيددة فددى  أطفددالال توئددد فددروق تات داللددة إحصددائية بددين متوسددطى رتددب درئددات 

الهويدة مقيداس استراتيجية التعلم التعاونى علدى  على قائم القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق برنامج
 .الوطنية المصور لطفل الروضة
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الي دىطلللWilcoxonقىهدتلبحثى  دالةىىد ر بيلبخ ثدىرلل حكاب دن ح    بلهدنلصد البحدخلبح د ال،ل
بحس ساعالبح   لمفداللدتلبحقفىىدينلبحث د  ل لبح  ث دتلح الميدبللأأل ىحه اىالتلرعبلطر ىتلبح   سلبينل

بحهالددالبحاألطفدالبحسلددارلحال دديلبح  دددالبسددىلهقفددىالبىدد  بعف فالبحدد   البح  دى  تلع ددتل ع دت قددىمالب  دىهو
ل(00ي ضحللتلل   حل)

المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق  أطفالمتوسطى رتب درئات الفروق بين :  (11ل )ئدو
 الهوية الوطنية المصور مقياس استراتيجية التعلم التعاونى على  على قائم برنامج

   02 = ن

 القياس المتغيرات
 التتبعى - البعدى

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 
Z 

اتجاه  الداللة
 الداللة

 الرتب السالبة الرموز الوطنية والتاريخية
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
- 
2. 
2. 

- 
- 

- 
- 

 
- 

 
 دالة غير 

 
- 
 

 الرتب السالبة الوعى البيئى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
- 
2. 
2. 

- 
- 

- 
- 

 
- 

 
 دالة غير 

 
- 
 

 السالبة الرتب الوعى الدينى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

0 
- 
01 
2. 

0 
- 

0 
- 

 
0 

 
 دالة غير 

 
- 
 

 الرتب السالبة الوعى السياحى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

- 
- 
2. 
2. 

- 
- 

- 
- 

 
- 

 
 دالة غير 

 
- 
 

 الرتب السالبة التراث الشعبى
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

0 
. 
00 
2. 

.00 
2063 

.00 
0.00 

 
.072

7 

 
 دالة غير 

 
- 
 

 الرتب السالبة الدرئة الكلية
 الرتب الموئبة

 الرتب المتساوية
 ائمالى

2 
3 
00 
2. 

3020 
2073 

600 
707 

 
.028

6 

 
 دالة غير 

 
- 
 

Z   =2007  0.0.عند مستوى                         
Z     =0016  0.0.عند مستوى 
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لأأل دددىحه اىدددالتلرعدددبلطر دددىتل(لعددد يل  ددداطللددد  سلطبحدددالب لدددىمفىلبدددينل11ي ضدددحلهدددنل ددد  حل)
لبى  بعف فالبح   البح  ى  ت ع ت قىمالبحس ساعالبح   لمفاللتلبحقفىىينلبحث   ل لبح  ث تلح الميبلب  ىهو

ل.بحهالالبحاألطفالبحسلارلحال يلبح  داهقفىالع تل
 تفسير نتائج الفرض األول :

عا دددد للدددد  سلببتلطالحددددالد لددددىمفالبددددينله اىددددالرلطر ددددىتلأأل ددددىحلبحس ساعددددالبح   لمفددددال أأل ددددىحل
بحهالدالح طسفدالب  ىهولقدىمالع دتلبىد  بعف فالبحد   البح  دى  تلبحس ساعالبحضىةالاللرلبحقفىالبحث  يلح الميبل

 ل ضحلهنللحال يلبح  دالحلىححلبحس ساعالبح   لمفاهقفىالبحهالالبحاألطفالع تللحال يلبح  دابحاألطفال
ه اىددالرلطر ددىتلأأل ددىحلبحس ساعددالبددينلل5051  دداطللدد  سلطبحددالب لددىمفىلعطدد له دد ا ل(ل(لل9بح دد  حل)

ب  دددىهولقدددىمالع دددتلبىددد  بعف فالبحددد   البح   لمفدددال أأل دددىحلبحس ساعدددالبحضدددىةالاللدددرلبحقفدددىالبحث ددد يلح الميدددبل
هسددىلي ددي لدحددتلأ لبىدد  بعف فاللحلددىححلبحس ساعددالبح   لمفددالحال دديلبح  دددابح  ددى  تلح طسفددالبحهالددالبحاألطفددال

(ل7002)شد لنله سداطل،بح   البح  ى  تللدتلبحم  دىهولع  دبلهدتلخلدىمصلبحال احدال، بع دبلبحدخلهدتلطربىدال
ة طددداب لآثددد لبىددد ر بيلبىددد  بعف فالبحددد   البح  دددى  تللدددتلعطسفدددالة ددد لبحسهدددىربتلبح طفدددالحددد  لأل ددديلبح  ددددال

ح   البح  ى  تللتلعطسفالة  لبحسهىربتلبح طفدالحد  ل عاص تلبح ربىالدحتل  اطلآث لالى ر بيلبى  بعف فالب
(لدحتله  لالط رلبحد   البح  دى  تللدتل7003أأل ىحلبح  دال، بع  تلبيضىلهتل  ف الطربىال) يهى لبح ي ،

عطسفالههىربتلبح ابلبلب   سىعتلح  لأل يلهىلقميلبحس رىال عاصيلبحث حلدحتللىع فالبح   البح  ى  تللتل
لسىعتلح  لأل يلهىلقميلبحس رىالل عادحلبحثى  الهسىلىمبلص البح  البن حل.عطسفالبح ابلبلب   

 تفسير نتائج الفرض الثانى :
بحس ساعدالبح   لمفدالقمدديللأأل ددىحعا د للد  سلببتلطالحددالد لدىمفالبدينله اىددالتلرعدبلطر دىتل

حال دديلهقفددىالبحهالددالبحاألطفددالع ددتللحال دديلبح  ددداب  ددىهولقددىمالع ددتلبىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تلعالميددبل
(ل  اطلل  سلطبحالب لىمفىلعطد ل5ي ضحلهنل   حل)لحلىححلبحقفىالبحث   ل لل لة  لبح الميببح  دال
ب  ددىهولقددىمالع ددتلبحس ساعددالبح   لمفددالقمدديلعالميددبللأأل ددىحه اىددالتلرعددبلطر ددىتلبددينلل5051ه دد ا ل

لدتلحال ديلبح  ددالفدىالبحهالدالبحاألطفدالهقع دتلل لة  لبح الميدبحال يلبح  دالبى  بعف فالبح   البح  ى  تل
بحهالددالبحاألطفددال لدد الع  ددي لع دداسلبحس ساعددالبح   لمفدداللددرلبحقفددىالبحث دد يلحسقفددىاللبحقفددىالبحث دد  بع ددىهل

بىد  بعف فالبحد   البحسلارلعنلبحس ساعالبحضىةالا؛ل بحدخلح   درلبحس ساعدالبح   لمفدالب  ىهً دىلقىمًسدىلع دتل
ففددددهل مبةددددال ه يدددد دل اىطلددددال ه دددداقا،لع  ددددفحلح ال دددديللدددد  لبالك  ددددىال،ل بحددددميلعكددددا لبن  ددددالالبح  ددددى  تل
حسهدددىردلة  ىحفدددا،لة يددد لبحس ساعدددالبحضدددىةالالبح دددرلع ىه دددتلةىنىددد ابلبح   يددد يللدددرلبل هدددايل ح سل بح اصدددي
(لة طدداب لعلددارله  د ولحبدد اله اهددىتلبحهالددال7474)اطددىءلعمدد لبحسدط ال،هدتلطربىددال،ل اددمبلي  ددبلبح  ددا

 بمحخلطربىدالبداللهدنل) طبطلب  لدىر ل،ببد برل، يلبح  داللتلظيلبح احسالبح  ىففابحاألطفالبحس   بهالحال 
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(ل ا لتلبح ربىالدلدتلبحك دفلعدنللىع فدال  د دلع  فسفدالقىمسدالع دتلبحسابألطدالبحلدىح اللدتل7474لالعال،
ل.، عادحلبحثى  الهسىلىمبلص البح  البح ى تلدك ىبله ىمفال قفالبحهالالبحاألطفالنأل ىحلبح  دال

 ير نتائج الفرض الثالث :تفس
بحس ساعالبح   لمفاللدتللأأل ىحاللعا  لل  سلببتلطالحالد لىمفالبينله اىالتلرعبلطر ىتل

ب  دىهولقدىمالع دتلبىد  بعف فالبحد   البح  دى  تلح طسفدالبحهالدالبحاألطفدالبحقفىىينلبحث د  ل لبح  ث دتلح الميدبل
(لعد يل  داطللد  سلل12 ل ضدحلهدنل د  حل)،لحال ديلبح  دداهقفدىالبحهالدالبحاألطفدالحال يلبح  دالع دتل
بحس ساعدالبح   لمفداللدتلبحقفىىدينلبحث د  ل لبح  ث دتللأأل دىحه اىدالتلرعدبلطر دىتلطبحالب لىمفىلبدينل

هقفددىالحال دديلبح  دددالع ددتلب  ددىهولقددىمالع ددتلبىدد  بعف فالبحدد   البح  ددى  تلح طسفددالبحهالددالبحاألطفددالح الميددبل
ددتلبحثىل،حال دديلبح  دددابحهالددالبحاألطفددال   ددالاددمهلبحط ف ددالدحددتلأثدد لبحم  ددىهولبحس دد يللددرلبحث ددحلبح ددىحر؛ل ع   ِّ

 بحددددخلن لبحم  ددددىهول دددد  لع ددددتلع دددد يالأ  ددددالال مبةددددال ه يدددد د،ل مهددددىلأشددددفىءلهمحالددددالح ال دددديلهددددنلبحميمددددال
عالددال لبحدد   البح  ددى  رلع ددتل( Young, 2016)، Andrew G طربىددالل ل  بلاددمبلهددتلبحالمف فددا،

لبحس رىالبحسثي دل ن ِّ ل.، عادحلبحثى  الهسىلىمبلص البح  البح ىححل بح ط يبللرلبنأل ىحللرلىِّ
 خالاة نتائج الدراسة :

بحس ساعالأأل ىحللبحس ساعالبح   لمفال طر ىتأأل ىحلطلل  سلطبحالد لىمفالبينله اىالتلطر ىتلال   -
ل للت لبحضىةالا لبحاألطفا لهقفىالبحهالا لحلىحح لبحث   لأأل ىح لبح الميب للت ل بحخ لبح   لمفا بحس ساعا

 بح  دا.بحسلارللحال يلحسقفىالبحهالالبحاألطفال

للتلال   - لبح   لمفا لح س ساعا له اىالتلطر ىتلبحقفىالبح م تل بحث   ل لبين لد لىمفا لطبحا لل  س ط
 بحم  ىهو.عالميبلبحسلارلحلىححلبحقفىالبحث   لة  لهقفىالبحهالالبحاألطفال

لبح  دا.ىمالع تلبى  بعف البح   البح  ى  تلل ىحللتلعطسفالبحهالالبحاألطفالنأل ىحلبحم  ىهولبح  -
 ومن خالل النتائج السابقة يمكن استخالص ما يلي:

 لبحهالالبحاألطفالحال يلبح  دال  ىولبحم  ىهولبحس  ر يللرلبحث حلبح ىحرللرلعطسفال
 بحس  ر هاللرلبحم  ىهو؛ل يحلد لعطا عهىلبى لحدهلأثد لبميد للدرلع  دالبى  بعف فالبح   البح  ى  تلل ىحفال

لح يلبنأل ىح.لبحس ىمفال
 ع ىعدديلبنأل ددىحلهددتلأ  ددالالبحم  ددىهولبددى لحددهلأثدد للددرلرلددتله دد ا لأطبءلبنأل ددىحللددرللهدداله ساعددالهددنل

لبحس ىمفال بحسهىربتلبحس  هالحها.
ل:للتوايات البحث

 يلي: بمايواى البحث في ضوء النتائج السابقة 
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ل -0 لعطسفا لع ت لح  رلمهن لرلىالبنأل ىح لحس  سىت لع رلمفا لط ربت لع   لي ب لبحاألطفا ح  لبحهالا
 .لتلبحسابقفلبحسر   اللبنأل ىحل بفففالبح  ىهي

 ح  لأل يلبح  دا.بحهالالبحاألطفالدع بطله ىة الىطالالنلضيله  سالعكا لق لقىهتلب طسفال -7
ل:لمقترحات البحث

 ل لع تلبى ر بي لبحر ها لأثطىء للر لع رلمرلحس  سىتلبح  دا لبح  ى  تب  ىهو لبح   ا ح طسفاللبى  بعف فا
 نأل ىحلبح  دا.بحهالالبحاألطفالةل الخىصال

 ح  لبنأل ىح.بحهالالبحاألطفالطربىالألاحفالع طى حل سال 
 ل.بحسر   الح ال يلرل سالة  ل اب بلبح رلفالبحهالالبحاألطفالح طسفالطربىالحس  لالأث لب  ىهول
 لمرائع :ب

 : المرائع العربية :أواًل 
(ل:لدطربكلألددالبلبح ىه ددالحس هددايلبح احسددال عالق ددهلةىحهالددال ب   سددىءل رقددال0111دىددسىعييلبح  ددتل) -0

له  هاللتلبحسؤعس لبح اهتلبح طا لبح ىط ل بح     ل،بح س فالبحسل لالح سطىاول أل سلبح  رل ل.
لبح   فاللتلبحال احالبحسثي دل هيا ىعهل،طبرلبحك ىبلبح ىه تل،  د.(ل:لهطهول7442دي ىحلهف تل) -7
(ل:للىع فددالب  ددىهولقددىمالع ددتلبحط ددىألىتلبح ربىددفال بحسط حفددال ك ددىبلأل دديل7402أهدديله سدد لأ سدد ل) -0

 بح  دالبحهالالبحاألطفال،ه  البحال احال بح  مفال.
  بعف فالبحد  البح  دى  تللدتل(ل:لبثد لبىد ر بيلبىد7404أهيله سد لبح د بول،بح دفسىءلعمد لبح دهله سد ل) -7

عطسفدداله هددايلبحكىمطددىتلبح فددال ب ع ددىهل  ددالبح  ددايلحدد  لأل دديلبح  دددال،بحس  ددالبح  سفددالحك فددالرلددىال
 بنأل ىحل، ىه البحسطلاردل،بحس   لبح ىححل،بح  طلبح بةتل.

ل(ل:لبحدد   البح  ددى  تل ط رهللددتلعطسفددالههددىربتلبح ابلددبلب   سددىعتلحدد  7409 يهددى لبح ددي له سدد ل) -2
أل دديلهددىلقمدديلبحس رىددال،ه  ددالب فددالبح  مفددال، ىه ددالأىدديا ل،بحس  دد لبح بةددتل بح الثددا ل،بح دد طلبح ددىط ل

 ع  ل.
(ل:ل بقتلب  ىهولدع بطله  البحس    ينلبحس اىالال بح ى الاللتلع  يبل7440ى ا لعم لبح هلبح  ىرل) -0

لدتل ىه دالبحكالدتل،ه  داللب   سىءلبحاألطتل بحسهطتل ب   سىعتلح  لبحال ثالبحس  سدينلةي فدالبح  مفدا
 .فالبحسل لالح سطىاول أل سلبح  رل طربىىتللتلبحسطىاول أل سلبح  رل ل،بح س 

(ل:لآثددد لبىددد ر بيلبىددد  بعف فالبحددد   البح  دددى  تللدددتلعطسفدددالة ددد ل7402شددد لنله سددداطلعمددد لبح سيددد ل) -2
 فالبح  مفالبحسهىربتلبح طفاللح  لأل يلبح  دال،ه  الطربىىتللتلبحال احال بح  مفال، ىه الأىيا ل،ك

 ح ال احالبحسثي دل.
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(ل:لدىدد  بعف فىتلبحدد   البحط دد للددتلهددىطدلبح  دداي،له ىددد دللددتلدألددىرله دد  عل5555صددم  لةىىدد ل) -5
 بح   البحط  ل،لبحس ب لبح اهتلحيه  ى ىتل.

(ل:لعطيددفالبيمددالبحدد   ال،طبرلبحس ددي دلح ط دد ل بح ازلددتل بحالثىعددال،عسددى ل5555عددىألفلعدد حتللهسددتل) -5
 .ل1، 

(ل:آثدد لبىدد ر بيلبحدد   البح  ددى  تللددتلع لددييلهددىطدلبحط ددالحدد  ل7442ىححلبحدداطبعتل)عمدد لبح يددفالصدد -9
لأل ثالبحس   البح ى الال،رىىحالهى   ي ل ي لهط اردل،ك فالبح  مفال، ىه الصط ىءل.

(ل:لبثدد لبح دد رل لةىىدد ابلبحدد   البح  ددى  تلع ددتلع لددييلعالهيددملبحس   ددال0111عيدد لببددالبحس ددىألتل) -1
ل00 دددايل هيددداحهالبح  سفدددال،ه  دددالبحث ددداملبحط  دددفال، ىه دددالبحسطاففدددال،بحس  ددد لب ب  بمفدددالحس دددىمفالبح 

ل،بح  طلبن حل.ل
(ل:لأىددىحيبلبحدد   البحط دد ل،لطبرلبح  ددال ب يسددى لح ط دد ل بح ازلددتل،ل5515ه سدد لىددي ،لهثددىالبح سدديل) -15

 بح ىا دل.

بح  مدتلبح ىحفدال(ل:لهدنلقضدىيىلبح  مفدالع دتلبحسابألطدال،طربىدىتل بة دىملبحس   دتل5555ه ساطلبح ي ل) -11
 ح   مفال بح   فال،بح   فال بح طسفالبحس   بهاللتلبحاألنلبح  متل،بي  تل.

ل(ل:بحس  البح    تل،طبرلبح  ىلالبح  ي دل،بح ىا دل.1555ه بطل مثال) -15
 (ل:لبح   البح  ى  تل،لطبرلبح داب ل،لعسى ،لبنرط .5515  العم لبح هلبحساىا ل) -15

بنأل ىحللتلعطسفالبحقفالب ىدالهفال بحهالدالبحاألطفداللدتلدداءل(ل:لط رلرلىالل5551ا االىسىردل) -15
،لل55ال،بح ىه ددالبنرط فددال،بحس  دد ل،طربىددىتلبح  ددايلبح  مالددلل5555رؤلددالبحسس كددالبح  مفددالبح دد اطيال

 .ل5بح  طل

(ل:لعلددارله  دد ولحبدد اله اهددىتلبحهالددالبحاألطفددالبحس دد  بهالحال دديل5555اطددىءلعمدد لبحسددط العالفددال) -15
احسددالبح  ىففددال،بحس  ددالبح  سفددالحك فددالرلددىالبنأل ددىحل، ىه ددالبحس لدداردل،بح دد طلبح  ددداللددتلظدديلبح 

 بح ىةتلع  ل.

(ل:للىع فدددال  ددد دلع  فسفددالقىمسدددالع دددتلبحسابألطدددالبحلدددىح اللدددتل5555 طبطلب  لددىر ل،ببددد برللالعدددال) -15
 مفدالدك ىبله ىمفال قفالبحهالالبحاألطفالنأل ىحلبح  داللتله ىليالبح ط مدل،طربىدىتلع مفداللدتلبح 

  ع البحط  ل.

(ل:ل ىحفدددالب  دددىهوله  ددد ولح   لددد لبحسابألطدددالحددد  لأأل دددىحله   دددالبح  دددداللدددتل5555 لدددىءلعىشدددارل) -15
لبحسس كالبح  مفالبح  اطيال،رىىحالهى   ي ل،بح ىه البنرط فال،بنرط ل.

ل:لثانيا :المرائع األئنيبة
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