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 برنامج قائم عمى التعمم الممتع إلكتساب طفل الروضة ثقافة السالم 
 وأثره عمى السموك االجتماعى لديو

 والء عبد التواب جبر عبد المجيد الباحثة: 

 بنات بالقاىرة–جامعة األزىر  -قسم رياض األطفال–المدرس بكمية الدراسات اإلنسانية 

 المستخمص

فاعمية البرنامج القائم عمى التعمم الممتع إلكتساب أطفال ىدف البحث الحالى إلى التحقق من 
( طفل 06, وتكونت عينة البحث من ) وأثره عمى السموك االجتماعى لديو الروضة ثقافة السبلم

( طفبل وطفمة 06مقسمين إلى مجموعتين ) من أطفال المستوى الثانى برياض األطفالوطفمة 
ستخدم البحث المنيج التجريبى  ( طفبل وطفمة كمج06كمجموعة تجريبية, و) موعة ضابطة. وا 

ستخدام القياس القبمى والبعدى والتتبعى ألدوات البحث  وذلك لمتعرف عمى بإستخدام المجموعتين وا 
 السموك االجتماعى(,  -فاعمية المتغير المستقل ) التعمم الممتع( عمى المتغيرين التابعين )ثقافة السبلم

إختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لقياس ذكاء األطفال )إعداد/  حيث إشتممت أدوات البحث عمى
(, ومقياس ثقافة السبلم المصور ألطفال الروضة 6600جون رافن( وتقنين )عماد أحمد حسن:

)إعداد الباحثة (, وبطاقة مبلحظة أبعاد السموك االجتماعى لطفل الروضة )إعداد الباحثة ( 
عن وجود فروق ذات لممتع )إعداد الباحثة (, وأسفرت نتائج البحث والبرنامج القائم عمى التعمم ا

داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة فى 
القياسات القبمية والبعدية عمى مقياس ثقافة السبلم وبطاقة المبلحظة لصالح أطفال المجموعة 

برنامج القائم عمى التعمم الممتع إلكتساب طفل الروضة ثقافة ية الالتجريبية؛ مما يدل عمى فاعم
 السبلم وأثره عمى السموك االجتماعى لديو.

 السموك االجتماعى . –طفل الروضة  –ثقافة السالم   -: التعمم الممتع   الكممات المفتاحية
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A program based on enjoyable learning for the kindergarten child to 

acquire a culture of peace and its impact on his social behavior 

Abstract: 

The aim of the current research is to identify the effectiveness of the 

program based on enjoyable learning for kindergarten children to acquire a 

culture of peace and its impact on their social behavior. The research sample 

consisted of (60) boys and girls children of the second level of kindergarten, 

They were divided into two groups, one of them is control group Consisting 

of (30) boys and girls children, and the other is girl experimental boy group 

consisting of (30) boys and girls children, The research used the 

experimental method with the experimental and control groups and the 

application of pre-post and follow-up test, in order to identify the 

effectiveness of the independent variable (enjoyable learning) on the two 

dependent variables (peace culture - social behavior), The researcher used 

the following tools: the successive matrices test"John Raven Cognition Imad 

Ahmed Hassan (2016) to measure theintelligence of the kindergarten child. 

the scale of the illustrated peace culture for kindergarten children (prepared 

by the researcher), a note card for the dimensions of social behavior for the 

kindergarten child (prepared by the researcher) and the program based on 

enjoyable learning (prepared by the researcher), and the results of the 

research resulted in the presence of statistically significant differences 

between the mean scores of the children of the experimental group and the 

children of the control group in the tribal and remote measurements on some 

drawing skills and artistic appreciation and observation card for the benefit 

of the children of the experimental group; Which indicates the effectiveness 

of the program based on enjoyable learning for the kindergarten child's 

acquisition of a culture of peace and its impact on his social behavior. 

Keywords: enjoyable learning - peace culture - kindergarten child - social 

behavior. 
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 مقدمة 

السبلم ىو أنشودة العقبلء عمى وجو األرض, فيو ىدف يصب في ثناياه تطمع األرواح البريئة إلى 
وىو غاية النير الذي يصب في جداولو كل وسائل البحث عن  شاطئ األمان والسكينة والطمأنينة,

يطمق أو كممة  فثقافة السبلم ليست شعاراً  ستقرار والحياة اليادئة بما فييا من تقدم وازدىار,البقاء واإل
نتداوليا , بل ضرورة وحياة يجب أن نربى أطفالنا عمييا منذ الصغر , ونعمميم أىميتيا فى بناء 
 مجتمع تسوده المحبة والوئام والتعاون والتسامح , بعيدا عن العنف والتطرف والمنازعات واالختبلفات 

ًعا نظًرا لوضوح اآلثار السيئة الناجمة والسبلم ىو الثقافة التي أصبح ينادى بيا العقبلء من العالم جمي
 . عن العدوان والعنف عمى العالم أجمع

وقد كان نداء السماء إلى جميع الرسل واألنبياء بنشر ثقافة السبلم والحب بين الناس, فعمى لسان 
رسول اهلل عندما سئل : " أي اإلسبلم خير؟ فقال : تطعم الطعام وتقرأ السبلم عمى من عرفت ومن 

 اإليمانفقد جمع ثبلثة من جمعين  كما قال رواه البخاري " –عرف " صدق رسول اهلل لم ت
طوبى لصانع السبلم مما يعنى أن  اإلنصاف من نفسك , وبذل السبلم لمعالم , واإلنفاق من االقتار "

 وىوالسبلم االجتماعي ىو القاعدة األساسية لبناء الفكر , وحسن الجوار ,وتدعيم روابط األخوة 
  (567:  6660) منصور عبيد,                 الركيزة األساسية لبناء مجتمع التكامل والتراحم .

تعد قضية السبلم من أىم قضايا اإلنسانية فى كل عصر , فمنذ بدء الخميقة حثت كل العقائد و 
أجل كيدف أسمى وغاية نبيمة تسعى إليو األمم والشعوب , ومن مفيوم السبلم  عمىوالديانات 

فالبشر فى حاجة ماسة إلى اكتساب ثقافة السبلم , وىى العيش الينىء اليادىء ألفراد المجتمع ,
مجموعة من القيم األخبلقية الدافعة لممجتمعات نحو تحقيق النمو والتطور تحمل فى داخميا 

 مبدأوصوال إلى درجات من التطور الحضارى,  فالسبلم يعنى حمول الخير لمفرد والجماعة وىو 
وصفة أخبلقية تقوم عمى االستقرار الداخمى , وطمأنينة الروح , والسبلم يأبى العنف , وتعزيز 

 (77: 6606)صابر الجيدورى ,                     والرقى والتقدم المحبة , ويؤصل لمحضارة 
ة فةةى العةةالم القضةةايا الفكريةةة والسياسةةيإن التربيةةة مةةن أجةةل بنةةاء ثقافةةة السةةبلم تعتبةةر واحةةدة مةةن أىةةم 

بالعمةل عمةى المعاصر لةذلك أصةبحت المؤسسسةات التربويةة معنيةة اليةوم أكثةر مةن أى وقةت مضةى 
فةةى مواجيةةة موجةةات العنةةف والتطةةرف التةةى  خةةربنةاء ثقافةةة منتجةةة لقةةيم السةةبلم واالخةةتبلف وقبةةول اآل

 تجتاح العالم بأسره .
يمانةةا مةةن المجتمةةع الةةدولى بأىميةةة السةةبلم قةةررت الجمعيةةة العامةةة لؤلمةةم المتحةةدة  االحتفةةال بةةاليوم وا 

الدولى لمسبلم فى الحادى والعشرين من شير سبتمبر من كل عام , واعتبار ىذا اليوم بمثابة دعوة 
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منظمة الدولية إلى جميع البمدان والشعوب اللتزام وقف أعمال العنف خبلل ىذا اليوم , ولم تكتف ال
السةبلم تسةتحق االىتمةام بالقةدر الةذى  –ن تسمى يوما لبلحتفال بالسةبلم بةل رأت أن ىةذه القضةية أب

 .لثقافة السبلمعقدًا دوليا  6606إلى  6660جعميا تعمن أن الفترة من 
 (4, 6660الجمعية العامة لؤلمم المتحدة )                                                   

ويسعى مفيوم ثقافة السبلم لتحقيق العدالة لئلنسان بغض النظر عن الجنس والمون والعرق والعقيدة  
تسةعى  تفةاوض وقائيةة , توسةطية , تعاونيةة وتصةالحية وتيدف ثقافة السبلم إلى إيجاد اسةتراتيجيات

و احتةرام لموصول إلى حمول تكاممية , وتقةوم ثقافةة السةبلم عمةى مرتكةزات وىةى أن أسةاس السةبلم ىة
الحياة , والسبلم قيمة سامية لدى اإلنسانية , والسبلم ليس مجرد وقف الحرب والسبلم سموك وليس 
مجرد أقوال , والسبلم يعنى التزام اإلنسان بمبةادىء الحريةة والعدالةة والمسةاواة والتضةامن , والسةبلم 

 (74: 6607)يزيد الشورطى ,                                    إنسجام بين اإلنسان والبيئة .
وتعد مرحمةة مةا قبةل المدرسةة مرحمةة ىامةة فةى حيةاة أى إنسةان فيةى قنطةرة يعبرىةا بةين حيةاة األسةرة 
والمدرسةةةة ليتكيةةةف مةةةع عةةةالم جديةةةد متغيةةةر لةةةو خصائصةةةو ومتطمباتةةةو , فيةةةى مةةةن أخصةةةب المراحةةةل 

لغةرس  خصةباً  كونيةا مجةاالً التربويةة والتعميميةة فةى تشةكيل الشخصةية , وىةى بدايةة التنميةة البشةرية ل
األطفةةال ىةةم ثةةروة المسةةتقبل بالنسةةبة لكةةل بةةبلد ونظةةرا ألن , وتنميةةة العةةادات والسةةموكيات اإليجابيةةة 

فيةةةم  لةةةذلك,وىةةةم المبةةةة األولةةةى لبنةةةاء إنسةةةان الغةةةد وصةةةناعة قةةةادة المسةةةتقبل ,  ومصةةةدر قوتيةةةا العةةةالم,
 الشريحة األكثر تأثرا بثقافة السبلم فى الحاضر والمستقبل .

ضةةةرورة نشةةةر ثقافةةةة السةةةبلم بةةةين أطفةةةال الروضةةةة ومةةةن ىةةةذه قةةةد أشةةةارت العديةةةد مةةةن الدراسةةةات إلةةةى و 
ودراسةةة أم ( 6602دراسةةة سةةارة عبةةداهلل أحمةةد )( 6666دراسةةة مةةريم طةةارق عبةةد العزيةةز )الدراسةةات 

( ودراسةة دعةةاء محمةد عمةةى 6607دراسةة مةةروة محمةود الشةةناوى ) (6605ىاشةم محمةةد عبةد البةةاقى)
  .قافة السبلمثطفل الروضة ضرورة تنمية واكتساب  حيث أكدوا جميعًا عمى (6607)

وتمعةةب الروضةةة دورا ىامةةًا فةةى إكسةةاب األطفةةال ثقافةةة السةةبلم مةةن خةةبلل األنشةةطة التةةى تخطةةط ليةةا 
بحاجة إلى غرس ثقافة السبلم فى نفوسيم ووجدانيم وتقدميا المعممة بناءا عمى قدرات األطفال فيم 

 ,ليكةةون مةةنيم أناسةةًا يؤمنةةون بةةأن السةةبلم ىةةو الةةنيج الةةذى أراده اهلل فالتربيةةة السةةميمة تصةةنع السةةبلم
فاألنشةطة التعميميةة تعتبةر الدعامةة األولةى لغةرس ثقافةة  والسبلم من أسمى غايات التربيةة وأىةدافيا.

ن تةةةةوفر المؤسسةةةةات التعميميةةةةة أكةةةةرة , لةةةةذلك كةةةةان مةةةةن الضةةةةرورى السةةةةبلم فةةةةى مرحمةةةةة الطفولةةةةة المب
, وىذا ما دعت إليةو منظمةة اليونسةكو  لممتعممين المناىج الدراسية البلزمة لغرس مثل ىذه الثقافات

حين أكدت عمى ضرورة عمى ضرورة تحسين نوعية المناىج المدرسةية بالمراحةل التعميميةة المختمفةة 
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لةذلك أصةبح عمةى الميتمةين بتربيةة بإدراج القيم اإلنسانية لتحقيق ثقافةة السةبلم والةتبلحم االجتمةاعى 
تحةديات العصةر وذلةك مةن خةبلل  مواجيةة الطفل خاصة في مرحمة الطفولة المبكرة مساعدتيم عمى

 (656: 6607)مروة محمود ,                                              غرس ثقافة السبلم
وبما أن األطفال فى مرحمة الروضة يميمون بطبيعتيم إلى المرح والتسمية والميو والمعب , كةان مةن 

كمواقف تعميمية , وجعميا مدخبل إلكسابيم الميارات المختمفة  أنشطة ثقافة السبلم  توظيفالضروى 
ومنيةةا ثقافةةة السةةبلم , ومةةن ىةةذا المنطمةةق ظيةةر مةةا يطمةةق عميةةو الةةتعمم الممتةةع كمةةدخل جديةةد لتعمةةيم 

, والةةذى يقةةوم عمةةى إشةةاعة المةةرح والتسةةمية والتشةةويق لةةدى ىةةؤالء المتعممةةين والسةةيما أطفةةال الروضةةة 
و ضروريان لمطفل كالمةاء واليةواء والغةذاء ,  وال يسةتطيع الطفةل االسةتغناء فالمرح والترفي المتعممين

عنيمةا لمةا يجةةد مةن خبلليمةا تمبيةةة لحاجاتةو وتفريغةا لطاقاتةةو , وربمةا يجةد مةةن خبلليمةا الةتعمم أيسةةر 
ومةةن خبللةةو يةةتم إكسةةابيم كثيةةرا مةةن الميةةارات  وأسةةيل وأكثةةر متعةةة وتشةةويقا وممبيةةًا لرغباتةةو وميولةةو ,

 .يم والمفاى
فالمتعممون يتعممون بشكل أفضل عندما يكونون مستمتعين بالتعمم , لذلك يحتاج المعممون لمتفكيةر 
ثةارة  المسةتمر فةى اسةتخدام اسةتراتيجيات تةدريس تةوفر بيئةة الةتعمم الممتةع لجةذب اىتمةام المتعممةين وا 

الحديثة عندما تتوفر  دافعيتيم وحماسيم نحو التعمم , ويعد التعمم الممتع متضمنا فى االستراتيجيات
ظروف االستمتاع فييةا , وأفضةل طريقةة لتحقيةق ىةذه المقاصةد ىةى جعةل الةتعمم ممتعةا ألننةا عنةدما 
نسةةتمتع بمةةا نقةةوم بةةو ونحبةةو يصةةبح نشةةاطا طبيعيةةا وعفويةةا ويصةةبح التعمةةيم جةةزء أساسةةيا مةةن الحيةةاة 

 نقميا إلى مواقف حياتية مختمفةاليومية ويزودنا بالميارات الحياتية التى يمكننا دمجيا مع المعرفة و 

 

ومواكبة التجاه تطور العممية التعميمية والخروج من النمط التقميدى إلى النمط الممتةع الةذى يسةمح  
أكدت العديد من األبحاث بممارسة استراتيجيات جديدة وأنشطة ممتعة تعطى نتائج إيجابية لؤلطفال 

وكمةا أكةدت عمةى والدراسات أن االستمتاع بالتعمم من األىداف الكبةرى لصةناع السياسةات التعميميةة 
 فاعمية استخدام استراتيجية التعمم الممتع فى أنيا تتمركز حول جعل المتعمم محور العممية التعميمية

بةةالنفع لممعمةةم  اء نتةةائج جديةةدة تعةةودداخةةل غرفةةة الصةةف ممةةا يسةةاىم فةةى إعطةة وفعةةاالً  ويكةةون نشةةطاً 
( ودراسة )نفين 6666)ىناء محمد , , وىذا ما أكدتو دراسة المراحل العمرية المختمفة  والمتعمم فى
( 6605(  ودراسةةة )إبةةراىيم رفعةةت ,6602( ودراسةةة )نيفةةين أحمةةد عمةةى خميةةل 6602بنةةت حمةةزة ,

دت عمةةةى أن الةةةتعمم الممتةةةع مةةةن التةةةى أكةةة (Schattner,p,2015)( ودراسةةةة 6607)نيةةةى السةةةيد , 
نيماك المتع ممين فى أداء ميام االستراتيجيات النشطة فى التعمم والتى تسيم فى تحسين ومشاركة وا 

 نيا تؤثر فى مخاطبة العقل والوجدان وتنشيط الحواس.التعمم , كما أ
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والمربين بما يتعرض لةو عةدد كبيةر مةن الباحثة ومع تزايد اىتمام األىل ت أوانطبلقا مما سبق فقد ر 
احتراميم لمعالم الذى األطفال من عنف ومشكبلت اجتماعية متزايدة وفقدانيم االحترام وبالتالى عدم 

طفال وذلك لكى يصبح حيط بيم , أصبح واجبًا عمينا ترسيخ وغرس ثقافة السبلم والبلعنف بين األي
 بوليةذا يسةعى البحةث الحةالى إلةى اكتسةاو السةبلم .ول فةى مختمةف مةواقفيم الحياتيةة ىةاختيارىم األ

  (والسةبلم االجتمةاعى)السبلم الداخمى ,والسةبلم البيئةى ,والتى تتمثل فىأطفال الروضة ثقافة السبلم 
وذلةك حتى ينشأ الطفل محبةًا لمسةبلم وقةادرا عمةى صةنعو فيةنعكس ذلةك عمةى مختمةف مراحةل حياتةو .

 تعميمية جديدة.من خبلل توظيف التعمم الممتع كطريقة 

 :مشكمة البحث 

 طالبةات التربيةةةمةن خةبلل قياميةا باإلشةةراف عمةى  الباحثةةة أثنةاء عمةل بمشةكمة البحةةثبةدأ اإلحسةاس 
تزايةد صةور , حيث الحظت الباحثة العممية بقسم رياض األطفال بكمية الدراسات اإلنسانية بالقاىرة 

 العنةةفو كثيةةرا مةةن األطفةةال يمجةةأون إلةةى الصةةراع  , وأنفةةى المةةدارس بةةين األطفةةال ومظةةاىر العنةةف 
كأسموب لحل النزاعات والمشاجرات فيما بينيم , وىم يرون أن ىذا ىو األسموب المشةروع  والعدوان

ووجةود حالةة مةن العنةف  إلى جانب انتشار العديد من القةيم والسةموكيات السةمبية بيةنيمألخذ حقوقيم 
, وحيةث أن طفةل الروضةة يتةأثر بمةا ة ريةاض األطفةال ىةى حالةة غريبةة فةى مرحمةبيةنيم و والتخريب 

ومشةةكبلت اجتماعيةةة متزايةةدة وفقدانةةو االحتةةرام وبالتةةالى عةةدم احترامةةو لمعةةالم  مةةن عنةةف ظةةاىرحولةةو 
وغرس ثقافة السةبلم والبلعنةف بةين األطفةال وذلةك عمينا ترسيخ  وواجباً  الذى يحيط بو أصبح فرضاً 

فينةاك حاجةة ممحةة وضةرورية لةذا . مةواقفيم الحياتيةة ىةو السةبلمليصبح اختيارىم األول فى مختمف 
غرس ثقافة السبلم لدى األطفال منذ الصغر وذلك باعتبار أن األطفال ىم عماد المجتمع وأمل إلى 

والحب والشورى وتقدير الذات والبعد عن  تشجيعيم عمى التفاىم والصداقةفيجب األمة فى المستقبل 
, فثقافةة السةبلم تسةاعد أطفالنةا عمةى تحقيةق السةبلم الةداخمى أى السةبلم التعصب والتعةايش السةممى 

 داخل أنفسنا ثم السبلم الخارجى أى السبلم فى مجتمعنا ثم السبلم العالمى فى جميع أنحاء العالم 
اسةةتطبلع رأى بعةةض األسةةتاذه المحكمةةين وبعةةض  ولمتحقةةق مةةن تمةةك المبلحظةةة قامةةت الباحثةةة بعمةةل

 (0-7لطفةةل الروضةةة مةةن ) التةةى يجةةب اكتسةةابيا ثقافةةة السةةبلمتحديةةد أبعةةاد لالمعممةةات بالروضةةات 
 , وأسفرت نتائج استمارة استطبلع الرأى عن التالى: (4ممحق ) سنوات 

 %( من المعممات واألساتذة المحكمين أكدوا عمى ضرورة تنمية السبلم الداخمى لمطفل 26نسبة ) -
 السياسى لمطفل مين أكدوا عمى ضرورة تنمية السبلم%( من المعممات واألساتذة المحك66نسبة ) -
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االجتمةةاعى  %( مةةن المعممةةات واألسةةاتذة المحكمةةين أكةةدوا عمةةى ضةةرورة تنميةةة السةةبلم26نسةةبة ) -
 لمطفل

 األسرى لمطفل %( من المعممات واألساتذة المحكمين أكدوا عمى ضرورة تنمية السبلم46نسبة ) -
 البيئى لمطفل المحكمين أكدوا عمى ضرورة تنمية السبلم %( من المعممات واألساتذة26نسبة ) -
   خمو البرامج المقدمة ليم فى ىذه المرحمةة مةن أنشةطة تعمةل إضافة إلى ما سبق الحظت الباحثة- 

كمةا الحظةت اعتمةاد المعممةات عمةى الطريقةة التقميديةة فةى تقةديم أى نشةاط  السةبلمعمى تنمية ثقافةة 
غفال تقديم معمومات عن  ثقافة السبلم وتدنى استخدام بيئة التعمم الممتع , كما أن األنشطة التةى وا 

مع األطفال أنشطة روتينية ال تيتم بميول الطفل ورغبتو فى نوعيةة النشةاط , لةذلك حاولةت  تستخدم
الباحثة سد النقص الناتج عةن غيةاب مثةل ىةذه االسةتراتيجيات التةى تمثةل وسةيمة ميمةة وغيةر معتةاد 

أطفال الروضة ثقافة السةبلم , حيةث سةعت الباحثةة لتوظيةف عةدد مةن اسةتراتيجيات عمييا إلكتساب 
وتجعل عممية التعمم الممتع التى تشيع جو من البيجة والفرح والتشويق وتحاكى خصائص األطفال 

 .التعمم ممتعة وشيقة
وبناءًا عمى ما تقدم اتضح لمباحثة أنو ال توجةد فةى حةدود عمميةا دراسةات وأبحةاث سةابقة تناولةت  -

دور التعمم الممتع فى تنمية ثقافة السبلم لطفةل الروضةة , وىةذا مةا دفةع الباحثةة إلةى القيةام بالبحةث 
ألن ىةذه  الحالى كمحاولة عممية لئلسيام فى دعم وترسيخ ثقافة السبلم فةى نفةوس األطفةال . وذلةك

المرحمة ىى من أىم المراحل لغرس القيم والسمات المرغوب فييا , كما أن تنمية ثقافة السةبلم أمةر 
ضةةرورى ويأخةةذ أىميةةة خاصةةة لةةدى األطفةةال الصةةغار, وذلةةك ومةةن أجةةل إنقةةاذ األجيةةال المقبمةةة مةةن 

ع نشةةوب إلةةى التحةةول نحةةو ثقافةةة السةةبلم ونبةةذ العنةةف ومنةة فظيةةر االحتيةةاج ويةةبلت الحةةرب والعنةةف 
الصراعات مما يؤدى إلى احترام حياة كل إنسان ومةن ىنةا جةاءت فكةرة البحةث الحةالى الةذى يسةعى 
إلةى إكتسةةاب أطفةةال الروضةةة بعةةض أبعةةاد ثقافةةة السةبلم والتةةى تتمثةةل فةةى السةةبلم الةةداخمى , والسةةبلم 

عمةةى  االجتمةةاعى  , السةةبلم البيئةةى حتةةى ينشةةأ الطفةةل محبةةا لمسةةبلم قةةادر عمةةى صةةنعو فيةةنعكس ذلةةك
 مختمف مراحل حياتو

طفةةل كتسةةاب ضةرورة بنةةاء برنةامج التحةدد مشةةكمة البحةةث الحةالى فةةى توفةى ضةةوء العةرض السةةابق -
السةةةةبلم  –والتةةةةى يمكةةةةن تنميتيةةةةا مةةةةن خةةةةبلل ثبلثةةةةة أبعةةةةاد )السةةةةبلم الةةةةداخمى  ثقافةةةةة السةةةةبلمالروضةةةةة 

لذا فيم بحاجة إلى طةرق جديةدة وفعالةة تسةاعدىم عمةى إكتسةاب ىةذه السبلم البيئى (  –االجتماعى 
الثقافةةة لةةدييم وليةةذا يسةةتوجب توظيةةف الةةتعمم الممتةةع كإسةةتراتيجية حديثةةة فةةى الةةتعمم وذلةةك مةةن أجةةل 
إكتسةابيم لثقافةة السةةبلم ,  ونظةرًا لمةةا لمةتعمم الممتةةع مةن أىميةة , ولمةةا تؤكةده الدراسةةات حةول جةةدوى 
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تو فى تنمية العديد من الميارات ,  فقد حاولت الباحثة اقتراح برنامج بإستخدام التعمم الممتع وفاعمي
الكتسةةاب أطفةةال الروضةةة ثقافةةة السةةبلم ثةةم التعةةرف عمةةى تةةأثير اكتسةةاب ثقافةةة السةةبلم الةةتعمم الممتةةع 

عمى السموك االجتماعى لمطفل ولمتصدى ليةذه المشةكمة يحةاول البحةث الحةالى اإلجابةة عةن السةؤال 
 التالى: الرئيسى 

ثقافة السالم وأثره عمى السموك  طفل الروضةما فاعمية برنامج قائم عمى التعمم الممتع إلكتساب 
 االجتماعى لديو ؟

 ويتفرع من التساؤل الرئيسى األسئمة الفرعية اآلتية : 
 التى يجب اكتسابيا لطفل الروضة؟ السبلم ما أبعاد ثقافة -0
 السموك االجتماعى الناتجة عن ثقافة السبلم لدى طفل الروضة ؟ ىى أبعاد ما -6
  ؟ثقافة السبلم بعض أبعاد ما مكونات البرنامج القائم عمى التعمم الممتع إلكتساب طفل الروضة -0
 ما استرتيجيات التعمم الممتع المناسبة إلكتساب طفل الروضة بعض أبعاد ثقافة السبلم ؟  -4
قةةةائم عمةةةى الةةتعمم الممتةةةع إلكتسةةةاب طفةةل الروضةةةة ثقافةةةة السةةبلم وأثةةةره عمةةةى مةةا فاعميةةةة برنةةامج  -7

 السموك االجتماعى لديو ومدى استمرارية؟
 ىدف البحث الحالى إلى تحقيق األىداف التالية  : أىداف البحث : 

 تحديد أبعاد ثقافة السبلم الواجب تنميتيا لدى طفل الروضة . -0
 كإحدى المداخل لتعميم األطفال . الممتع إستخدام التعمم-6
 ألطفال الروضة. ثقافة السبلم فى تنمية الممتعالتعرف عمى فاعمية إستخدام التعمم -0
 .ألطفال الروضة  لثقافة السبلمتصميم مقياس مصور -4
 ثقافة السبلم ألطفال الروضةلتنمية  الممتعإعداد برنامج قائم عمى إستخدام التعمم -7
ألطفةةةال  ثقافةةةة السةةةبلملتنميةةةة الممتةةةع يةةةة البرنةةةامج القةةةائم عمةةةى إسةةةتخدام الةةةتعمم التحقةةةق مةةةن فعال-0

 الروضة.

توجيو نظر المخططين لبرامج رياض األطفال وواضعى منةاىج وطةرق تعمةيم الطفةل إلةى التأكيةد -5
تعمةةةيم الطفةةةل فةةةى مرحمةةةة ريةةةاض ىامةةةة مةةن طةةةرق  كاسةةةتراتيجية الةةةتعمم الممتةةةععمةةى أىميةةةة إسةةةتخدام 

 األطفال. 

تكمةةن أىميةةة البحةةث الحةةالى فةةى أىميةةة الموضةةوع الةةذى تتصةةدى لةةو وىةةو مسةةاعدة  أىميةةة البحةةث :
وال شةك أن  الممتةعالةتعمم البرنامج القةائم عمةى من خبلل  ثقافة السبلم اكتسابأطفال الروضة عمى 

 ىذا الجانب يتضمن أىمية كبيرة وتتبمور ىذه األىمية فيما يمى :



 مجلة الطفولة  ( 2222تمبر العدد الثانً واالربعون ) عدد سب

 

591 

   ( : األىمية النظرية )العممية -0
فةةى أنةةو يعةةالج موضةةوعا ىامةةا فةةى الوقةةت الةةراىن نظةةرا لمةةا تشةةيده تنبةةع أىميةةة البحةةث الحةةالى  -0

تسةةميط المجتمعةةات كافةةة مةةن تنةةامى متزايةةد وسةةريع لكافةةة أشةةكال العنةةف , لةةذلك كةةان مةةن الضةةرورى 
الضوء عمى نشر ثقافة السبلم واألمن داخل المجتمع , حيث أن السبلم ىو لبنةة االسةتقرار والرخةاء 

 والتقدم , وبدونو ال يأمن الفرد عمى ذاتو . 
نةدرة الدراسةات العربيةةة التةى تناولةت الةةتعمم الممتةع فةى تنميةةة ثقافةة السةبلم ألطفةةال الروضةة فةةى  -6

 حدود عمم الباحثة .
لئلتجاىةةةةةات التربويةةةةةة الحديثةةةةةة فةةةةةى العمميةةةةةة التعميميةةةةةة التةةةةةى توصةةةةةى باإلىتمةةةةةام نعكاسةةةةةًا ُتعةةةةةد إ -0

 باإلستراتيجيات الحديثة فى عممية التعميم والتعمم .
مية وعى معممات رياض األطفال بأىمية إستراتيجيات التعمم الممتع وأثر ذلك عمى ُتسيم فى تن -4

   طفل الروضة.
 العممية (:األىمية التطبيقية )  -6
يؤكةةد عمةةى تنميةةة الجانةةب الوجةةداني بةةين ثقافةةة السةةبلم طفةةال الروضةةة أإعةةداد برنةةامج الكتسةةاب  -0

ىذا الجانب من جانب اآلباء واألميات والمعممات وخطط  ما ُييمل الطفل والمجتمع حيث إنو غالًبا
رغةةةم أىميةةةة ىةةةذا  ا,وقةةةرارات القةةةائمين عمةةةى العمميةةةة التعميميةةةة فةةةي ظةةةل ثةةةورة المعمومةةةات والتكنولوجيةةة

 الجانب في خمق جيل من الشباب القادر عمى تقبل واحترام اآلخرين في جو من الحب والتسامح.
المشةةاركة فةةى إعةةداد أفةةراد يصةةبح اختيةةارىم األول فةةي حيةةاتيم اليوميةةة ىةةو ثقافةةة السةةبلم ولةةدييم  -6

متمكنةين مةن اسةتخدام  القدرة عمى ممارسة السبلم في حل صراعاتيم البسةيطة فةي الحيةاة اليوميةة و
 وسائل المقاومة السميمة لما قد يواجييم من مشاكل.

 لثقافة السبلمتوفير بعض المقاييس المناسبة لقياس مدى اكتساب أطفال الروضة  -0
 .لتنمية ثقافة السبلم لدييمتوفير وسائل شيقة ومحببة لنفس األطفال  -4

أوليةةاء األمةةور والقةةائمون عمةةى تربيةةة الطفةةل فةةى المؤسسةةات  تأمةةل الباحثةةة أن يفيةةد ىةةذا البحةةث -7
كما تفيد  األخرى فى إعداد النشء وجدانيا ونفسيا وخمقيا عن طريق غرس ثقافة السبلم فى نفوسيم 

المسةةئولين عمةةى جميةةع المسةةتويات داخةةل المجتمةةع فةةى التعةةرف عمةةى نشةةر ثقافةةة السةةبلم والحةةد مةةن 
 العنف . 

اض األطفال واألسرة وكل من يقوم عمى تربية الطفةل إلةى ضةرورة غةرس لفت انتباه معممات ري -0
عطاؤىا أولوية كغيرىا من الميارات األخرى .  ثقافة السبلم فى نفوس األطفال وا 
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 : تتمثل محددات البحث الحالى عمى النحو التالى  : محددات البحث
فةى  الممتةع: اقتصةر ىةذا البحةث عمةى التعةرف عمةى فاعميةة إسةتخدام الةتعمم  المحددات الموضوعية
 لديو . وأثره عمى السموك االجتماعى ثقافة السبلم اكتساب طفل الروضة

( طفةبل وطفمةة مةن أطفةال 06) ت منكونتعينة عمى  البحث تم تطبيق أدوات :المحددات البشرية 
 ( سنوات 0-7الروضة الذين تتراوح أعمارىم من )

مدينةةو ببةةالمقطم   النمةةوذجى السةةمطان راشةةدتطبيةةق البحةةث الحةةالى بمعيةةد تةةم  :  المحةةددات المكانيةةة
 التابع لقطاع المعاىد األزىرية بمحافظة القاىرة .نصر األزىرى 

 تطبيق أدوات البحث عمى أطفال الروضة فى العام الدراسى تم : المحددات الزمنية

6660-6666. 
الةذى  وىةو المةنيج التجريبةى البحةث الحةالى فى المنيج المسةتخدم فةى تمثمت:  منيجيةالالمحددات 

  .يعتمد عمى تصميم المجموعتين المتساويتين ) المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(
  مصطمحات البحث

 enjoyable learning  : الممتعالتعمم 
السةمعية  المتنوعةة التدريسةية استخدام مجموعة مةن االسةتراتيجيات:" تعرفو الباحثة إجرائيًا عمى أنو

لتى تشيع جوًا من المرح والتسمية والمعب والترفيو ا معتمدة عمى األنشطة الممتعة والبصرية والحركية
بطريقةة  المرتبطةة بثقافةة السةبلم المفةاىيم والميةارات المختمفةة األطفةالفةى تعمةيم  الباحثةةتستخدميا و 

, والتةى تعمةل عمةى إشةباع رغبةات األطفةال عمةى اخةتبلف ميةوليم وقةدراتيم , ممتعة وشيقة ومحببةة 
وتبسةةةيط المعرفةةةة وتحقيةةةق أكبةةةر قةةةدر مةةةن الةةةتعمم , وتةةةؤدى إلةةةى بقةةةاء أثةةةر الةةةتعمم دون شةةةعور الطفةةةل 

 . "بالممل
 peace culture : ثقافة السالم

والمواقةةف والعةةادات  المعةةارف والسةةموكيات والقةةيم مجموعةةة مةةن": تعرفيةةا الباحثةةة إجرائيةةًا عمةةى أنيةةا
تجعةةةل الفةةةرد يتحمةةةى بالسةةةبلم داخميةةةا واجتماعيةةةا وبيئيةةةا ويةةةتم تعميميةةةا  التةةةى وأنمةةةاط السةةةموكوالتقاليةةةد 

ويقةةاس لؤلطفةةال بصةةورة مقصةةودة ومنظمةةة عةةن طريةةق مجموعةةة مةةن األنشةةطة التةةى تشةةبع حاجةةاتيم 
 ".لطفل الروضة ثقافة السبلم المصورإجرائيًا بالدرجة التى يحصل عمييا الطفل عمى مقياس 

 social behavior السموك االجتماعى :
األفعال أو التصرفات المقبولة اجتماعيًا والتةى يقةوم بيةا األطفةال ": تعرفو الباحثة إجرائيًا عمى أنيا

, ويقةاس والضةبط االنفعةالى  توكيةد الةذات والمشةاركة فى المواقف اإلجتماعية المختمفة وتتمثةل فةى 
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 ىاالجتمةةاع وكالسةةمبعةةض أبعةةاد بطاقةةة مبلحظةةة إجرائيةةًا بالدرجةةة التةةى يحصةةل عمييةةا الطفةةل عمةةى 
  ".لطفل الروضة 

 .اإلطار الفمسفى والنظرى لمبحث 
 حيث تناول المحور األول ثبلث محاور رئيسيةتناولت الباحثة فى اإلطار النظرى الخاص بالبحث 

مبادئةةةو , واسةةةتراتيجياتو , ودور المعمةةةم فةةةى , و  وأسسةةةومةةةن حيةةةث تعريفةةةو, وأىميتةةةو ,  الةةةتعمم الممتةةةع
مسةتويات ثقافةة السةبلم     , ومن حيث تعريفيةا ثقافة السبلم,أما المحور الثانى فتناول  التعمم الممتع 

وفوائد نشر ثقافة السبلم , وأىمية إكساب األطفال ميارات ثقافةة السةبلم ,ودور معممةة الروضةة فةى 
السةةموك االجتمةةاعى مةةن  فتنةةاول لةةثأمةةا المحةةور الثال الروضةةة , تنميةةة ميةةارة ثقافةةة السةةبلم لةةدى طفةة

 حيث تعريفو , وأىميتو , والعوامل المؤثرة فيو , وأبعاده .

 م الممتع  يالتعم ول :المحور األ 
 تمييد،،،،

الرئيسةى إن النظرة الحديثةة لمؤسسةة التعمةيم تحمةل عنةوان " مدرسةة السةعادة " بحيةث يصةبح اليةدف 
 المتعمم عند تعميمو وتيذيبو , وتتنوع اسةتراتيجيات الةتعمم الممتةع مةابين السةمعية لممدرسة ىو إسعاد

بيةةدف اشةةباع حةةواس المتعممةةين المختمفةةة عمةةى اخةةتبلف ميةةوليم وقةةدراتيم  كوالبصةةرية والحركيةةة وذلةة
  دون شعورىم بالممل والضيق .

 : مفيوم التعمم الممتع [ 1]
ىنةةةاك العديةةةد مةةةن المسةةةميات لمةةةتعمم الممتةةةع ويطمةةةق عميةةةو الةةةتعمم بالمتعةةةة , والةةةتعمم المةةةرح , والةةةتعمم 

: اكتسةةاب التمميةةذ المعةةارف والميةةارت بةةالطرق التةةى تحقةةق   عةةرف الةةتعمم الممتةةع ب نةةوي  فبالترفيةةو  
دة انتباىيم وتعزيز , وزيا الزمبلء واألقرانالمتعة والتشويق , والسعادة , وزيادة الدافعية , ومشاركة 

 لمتبلميذ . المعرفية جوانب الالجوانب الوجدانية فى التعمم , مما يؤثر إيجابيا فى 
 (00: 6602عبد الرحمن الياشمى , وصفاء أحمد ,  )                                            

اإلقبةال عمةى الةتعمم , شةأ حالةة مةن تييؤ عقمى ورضا نفسى وانطةبلق روحةى ينُ :  ب نووكذلك يعرف 
  ومشاركة التبلميذ فى خبرات تعمميم وُتمتعيم بعممية التعميم فى حد ذاتيا .

 (00:  6602)حسن شحاتو ,                                                                
توظيف عدد من االسةتراتيجيات كالمعةب والةدراما والغنةاء والتكنولوجيةا  نوأبالتعمم الممتع كما يعرف 

فةةى التعمةةيم ممةةا يثةةر حالةةة مةةن التفاعةةل اإليجةةابى لةةدى المتعممةةين نحةةو المةةادة التعميميةةة أثنةةاء عمميةةة 
   (Rambli ,et al,2017) .                                                          التعمم
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 :ثة التعمم الممتع ب نووتعرف الباح
والحركيةةةة  والممسةةةية اسةةةتخدام مجموعةةةة مةةةن االسةةةتراتيجيات التدريسةةةية المتنوعةةةة السةةةمعية والبصةةةرية

معتمدة عمى األنشطة الممتعة التى تشيع جوًا من المرح والتسمية والمعب والترفيو وتستخدميا الباحثة 
فى تعميم األطفال المفاىيم والميارات المختمفة المرتبطة بثقافة السبلم بطريقة ممتعة وشيقة ومحببة 

راتيم , وتبسيط المعرفة وتحقيق , والتى تعمل عمى إشباع رغبات األطفال عمى اختبلف ميوليم وقد
 .ر التعمم دون شعور الطفل بالممل أكبر قدر من التعمم , وتؤدى إلى بقاء أث

أىميةة الةتعمم الممتةع فيمةا تتمثةل  : فى مجال البحةث م الممتع لألطفال ياستخدام التعمأىمية [ 2] 
 يمى :

 الجماعة .يساعد الطفل عمى التكيف االجتماعى مع اآلخرين وقبول آراء  -0
 طفال من المشاعر السمبية مثل األنانية وحب الذات .يخمص األ -6
 يساعد عمى التربية الجسدية والتنمية الذىنية لؤلطفال . -0
 عمى التفاعل مع بيئتيم من أجل إنماء الشخصية والسموك . األطفالأداة تربوية تساعد  -4
 التةةى يعةةانى منيةةابعةةض المشةةكبلت  عةةبلجسةةاعد فةةى , إذ يطريقةةة عبلجيةةة ُيعةةد الةةتعمم الممتةةع  -7

 والعدوان . االجتماعية  العزلةمشاكل  األطفال مثل 
فى المختمفة  نفعاالتوعن اتمكن الطفل من إظيار آرائو والتعبير أداة تعبيرية ُيعد التعمم الممتع  -0

 .المحيط المدرسى 
 قدراتيم وميوليم .د عمى إكتشاف يراعى الفروق الفردية لؤلطفال ويساع-5

مةع البيئةة أسموب تعميمى يسةاعد عمةى تثبيةت المعمومةات وأداة تربويةة تسةيم فةى تفاعةل المةتعمم  -2
 التعميمية .

 ينمى التعمم الممتع لدى المتعممين التفكير واإلدراك والتخيل والتحفيز . -2
 ون والثقة بالنفس واحترام األخر ُيسيم التعمم الممتع فى إكساب قيم التعا -06

 (7: 6607( , و)إسميم محمود ناصر , 04:  6666)ترايزا أميل شكرى,                      
أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية التعمم الممتع ومن ىذه الدراسةات دراسةة ىمةام الكساسةبة  وقد
( التى أكدت عمى إيجابية 6602نى )(  ودراسة نيفين البركا6666( ودراسة ىناء عثمان )6666)

لممتعممةةين وأىميةةةة الةةتعمم الممتةةع وفاعميتةةو فةةةى زيةةادة دافعيةةة الةةةتعمم والثقةةة بةةالنفس والتحفيةةةز الةةذاتى 
توظيفةةو فةةى العديةةد مةةن الممارسةةات التدريسةةية وتطةةوير المنةةاىج وتوظيةةف ميةةارات اقتصةةاد المعرفةةة 

ام الفكاىة تربويا عنةد التعامةل مةع الطفةل سةواء قةى د( باستخ6662وأوصت دراسة فاطمة الفبلح ).
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االبيةت أو الروضةةة , ومراعةةاة تةةوفير جةو نفسةةى تربةةوى ومةةرح , متقةببًل ومقةةدرًا لمطفةةل ومشةةجعًا عمةةى 
تاحة الحرية لتمقائية حركة الطفل وتعبيره , وتشجيع مبادرتو نموه   ومشاركتو االجتماعية ., وا 

 م الممتع : يأ سس التعم[ 3]
 مجموعة من األسس يستند عمييا التعميم الممتع , تتمثل فيما يأتى : توجد
وتفكيةره  الطفلب انتباه ذوتتمثل فى خمق جو تعميمى مثير , يساعد عمى ج األسس النفسية : -0

, والةةةذى بةةةدوره يخفةةةف عمةةةى المةةةتعمم  لمطفةةةلفةةةى موضةةةوع الةةةدرس وتقمةةةص المعمةةةم لةةةدور األب واألخ 
 الطفةلن المدرسة خاصة فى مرحمة ريةاض األطفةال , وعنةد إلتحةاق الكثير من المشاكل كالخوف م

 بالصف األول األساسى .
وتتمثل فى أن عرض محتوى المنيج بأسموب شيق وممتع يكفل طرد الممل األ سس التعميمية :  -2

 من نفس المتعمم , وتجعمو متفاعبل مع المحتوى بشكل ميسر وجذاب .
عمةةى اإلنخةةراط فةةى العمةةل الجمةةاعى والةةذى  الطفةةل: وتتمثةةل فةةى مسةةاعدة  األ سةةس االجتماعيةةة -0

 (666: 6600)معاطى محمد نصر ,     بدوره يثير المتعة بالعمل ولذة اإلنجاز والنجاح .
 استراتيجيات التعميم الممتع :[ 4]

 والبيئةة التعميميةةإن التعميم الممتع يعتمد عمى تنويةع اسةتراتيجيات التعمةيم والةتعمم وجاذبيةة المحتةوى 
وتتنوع ىذه االستراتيجيات ما بين السمعية والبصرية والحركية وتيدف إلى إشباع الغنية بالمثيرات , 

حةةواس المتعممةةين عمةةى اخةةتبلف ميةةوليم وقةةدراتيم , وذلةةك لموصةةول إلةةى إبقةةاء أثةةر الةةتعمم دون دون 
استراتيجية واحدة ممتعةة فتكرارىةا يجعميةا شعور المتعمم بالمعاناة , ومن المفيد عدم االقتصار عمى 

رقةةا جديةةدة لجةةذب مممةةة وخصوصةةا مةةع األطفةةال صةةغار السةةن , بةةل يجةةب عمةةى المعمةةم أن يبتكةةر ط
انتبةةاه المةةتعمم وجعمةةو مسةةتمتعا بوقتةةو , فاسةةتراتيجيات الةةتعمم الممتةةع ىةةى كةةل اسةةتراتيجية تسةةتخدميا 

 وتتمثةل إسةتراتيجيات الةتعمملمتعةة اليادفةة , المعممة وتساعد عمى توفير جةو مةن البيجةة والتسةمية وا
 :المستخدمة فى البحث الحالى فيما يمى الممتع 

تتناول حادثة أو حوادث بينيا ترابط و عبير عن الحياة توسيمة لم القصة تعتبر: القصة التعميمية -0
, ويكةةون ليةةا بدايةةة ونيايةةة , ويقصةةد بيةةا تربويةةا بأنيةةا أسةةموب تعميمةةى ييةةدف لتقةةديم المةةادة سةةردى 

, كما تعمةل لممتعممين من خبلل توظيف السرد القصصى فى التعميم , لتحقيق األىداف المقصودة 
نمةاط أالقصة عمى ترسيخ التعميم والتعمم وبقاء أثر التعمةيم , كمةا تسةاعد عمةى تعةديل وتقةويم بعةض 

  ية لدى األطفال السموك واالتجاىات الخاطئة بطريقة غير مباشرة وتوفر جو من المتعة والتسم
 (20: 6607) عبد الواحد الكبيسى , تحرير عواد ,                                         
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وتةةنظم ىةةى تمةةك القطةةع الشةةعرية التةةى يتحةةرى فةةى تأليفيةةا السةةيولة : الةةتعمم باألنةةانى واالناشةةيد -6
وتصمح لئللقاء الجماعى وتستيدف غرضًا محددًا وبارزًا حيةث تزيةد مةن إثةارة األطفةال وتبعةث فةييم 
 الحمية والحماسة وتقوى شخصيتيم , واكساب األطفال لممعارف والمفاىيم بصورة محببة وشائقة 

                                   (6607وى , )عمى الحفنا                                                                  
يعتبر المسرح إحدى وسائل المتعة والترفيو حيث ُيعد فى حد ذاتو نافةذة : المسرحية التعميمية -0 

مةةن نوافةةذ التةةرويح عةةن الةةنفس فيةةو يعمةةل كوسةةيط ترفييةةى اختيةةارى ال إجبةةار فيةةو يممةةك الكثيةةر مةةن 
 (050: 6662) كمال الدين حسين ,                                الجذب والتشويق  عوامل

:ُيعرف بأنو أسموب تعمم وتعميم يستثمر اإلمكانات اليائمة لمذىن والعقل اإلنسانى  التعمم بالمعب -4
, ويسمح لمطفل بممارسة األنشطة التعميمية , وتوظيف أنشطة المعب فى اكتساب المعرفة ومبادىء 

والتسةمية والمرونةة فةى  ةفى مواقف التعمم , وتحقةق ليةم فةى الوقةت نفسةو المتعة العمم والتفكير السميم
 (20:  6602) ماجد الزىرانى ,                                              موقف التعمم .

فالتعمم بالترفيةو والمةرح  ة والطرفة فى الدروس اليوميةىو إدخال الفكاى: التعمم بالترفيو والمرح -7
دراك  معانى األشياء كما يساعد عمى إحداث تفاعل مع عناصر البيئة  يساعد عمى تقريب المفاىيم وا 

نمةاء الشخصةية والسةموك ويسةاعد المعمةم عمةى التعةرف عمةى منيجيةة الةتعمم بالمتعةة  لغرض الةتعمم وا 
بالمتعةةة داخةةل الصةةف لتحقيةةق  ويعمةةل عمةةى تصةةميم نشةةاطات لمةةتعمم بالمتعةةة ويطبةةق بةةرامج الةةتعمم

مثمةةةة الةةةتعمم بالترفيةةةو والمةةةرح التجةةةارب العمميةةةة , عةةةروض ومسةةةابقات , أاألىةةةداف المطموبةةةة , ومةةةن 
 والفرح والمتعة فى العممية التربوية .وغيره وىى التى تدخل البيجة  األحاجى واأللغاز

التةةةى تيةةةدف إلةةةى تحسةةةين ونى مةةةن االسةةةتراتيجيات الحديثةةةة ايعةةةد الةةةتعمم التعةةة : الةةةتعمم التعةةةاونى -0
وتنشيط ميارات األطفةال أثنةاء عمميةم مةع بعضةيم الةبعض فةى مجموعةات وقةد نةال الةتعمم التعةاونى 

كأسةموب حةديث لمةتعمم يقةوم عمةى التعةاون والعمةل الجمةاعى اىتماما كبيةرا بسةبب إمكانيةة اسةتخدامو 
تةيح اسةتراتيجية التعاونية التى يقةوم بيةا األطفةال .كمةا ت من خبلل األنشطةلتحقيق أىدااف مشتركة 

عةن طريةق مجموعةات صةغيرة لممتعممةين المشةاركة والةتعمم مةن بعضةيم الةبعض فةى التعمم التعةاونى 
الحةةةوار والمناقشةةةة والتفاعةةةل معةةةا واكتسةةةاب الخبةةةرة بطةةةرق جماعيةةةة , وتةةةؤدى إلكسةةةابيم المعمومةةةات 

 (020: 6600)السيد محمد وفاطمة سامى , .والميارات واالتجاىات وتحقيق األىداف المرغوبة 
:تقةةةوم عمةةةى أسةةةاس توصةةةيل المعمومةةةة لؤلطفةةةال بواسةةةطة نمةةةوذج  اسةةةتراتيجية الةةةتعمم بالنمذجةةةة -5

حى أو ضةمنى تخيمةى بيةدف تغييةر سةموك الطفةل , حيةث يتضةمن اكتسةاب اسةتجابة سموكى بشرى 
                                                                                    .بيا الشخص دىجديدة وتعديل استجابات قديمة نتيجة رؤية أو مبلحظة سموك القدوة التى يقت
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 (05: 6667)ثناء محمد ,                                                                   
ىى استراتيجية تدريس تقدم فييا مجموعة من الرسوم الكارتونية التى تدمج  : الرسوم الكرتونية -8

ن إسةةةتخدام الرسةةوم المتحركةةةة  لةةيس فقةةةط الةةنص المكتةةوب فةةةى شةةكل حةةةوار مةةع المثيةةةر البصةةرى , وا 
 بل لكى تنمى ميارة اإلبداع والتفكير لممتعمم .لمترفيو 

                                             (Sengulos, S& Uner, I,2009, p5444) 
: ىو نشاط حيوى تمثيمى يعتمد عمى تقمص األطفال أدوار شخصيات  استراتيجية لعب األدوار -2

فى مواقف تفاعمية يحاكى فييةا الطفةل الواقةع معينة مثل المعمم أو الطبيب أو  ضابط شرطة ......
ثةةارة وجاذبيةةة , ولعةةب األدوار يمكةةن أن  , ويضةةفى عمييةةا مةةن خيالةةو , ليصةةبح الةةتعمم أكثةةر متعةةة وا 

المختمفة لطفةل الروضةة كمةا يمكةن أن يسةيم فةى حةل المشةكبلت المختمفةة يسيم فى تنمية الميارات 
                        بةةاألمن . الشةةعور بالوحةةدة , وفقةةدان اإلحسةةاسوخاصةةة المشةةكبلت النفسةةية مثةةل الخةةوف والخجةةل و 

(Vlaicu . Claudia., 2015:1)                   
ينخةةةرط فةةةى العمةةةل ,  فالطفةةةل: يعتبةةةر مةةةن اسةةةتراتيجيات الةةةتعمم بالمتعةةةة ,  الةةةتعمم بالممارسةةةة -06

ويتفاعل مع المةادة بطريقةة عمميةة , خاصةة إذا قةدمت المفةاىيم المرتبطةة بيةا بصةورة ممتعةة , وىةو 
تحويل البيئة الصفية إلى عمى سد الفجوة بين المعرفة والممارسة , وذلك من خبلل  األطفاليساعد 

  ده جو من المرح والعمل فى تقديم المفاىيم األساسية لممتعممين .مجتمع مينى , يسو 
الممتةةع فةةى  ولقةةد أكةةدت العديةةد مةةن الدراسةةات السةةابقة عمةةى أىميةةة اسةةتخدام اسةةتراتيجيات الةةتعمم

تدريس المقررات الدراسةية المختمفةة , وأىميةة تغييةر بيئةة الةتعمم لتكةون بيئةة يسةودىا المةرح والفكاىةة 
( ودراسة فادى 6602) أحمد( ودراسة )  آمال 6605ومن ىذه الدراسات , دراسة )ابراىيم رفعت , 

 ( 6602ىبلل )
أن ىذه االستراتيجيات التعميمية  من خالل العرض السابق الستراتيجيات التعمم الممتع ترى الباحثة

ا تمبةى رغبةاتيم وتزيةد مةن نيةمسةتيدفة وىةم أطفةال الروضةة , كمةا أالحديثة تتبلئم مع أعمةار الفئةة ال
طموحيم , وتزيد من دافعيتيم الكتساب مفاىيم ثقافة السبلم والميارت المختمفة كما أنيا تقةوم عمةى 

 .ويمكن من خبلليا تحقيق األىداف المرجوة التسمية والمرح المناسبين ألطفال الروضة 

  دور المعمم فى التعميم الممتع :[ 5]
ن دور المعمةةم فةةى الةةتعمم الممتةةع إلةةى أ( 6607, والحفنةةاوى )  wang (2017)تشةةير نتةةائج دراسةةة 

 يقوم عمى األمور اآلتية:
عمى فيم مواد التعمم المقدمة , بيةدف مسةاعدتيم  ألطفالتوفير األساس المنطقى الذى يساعد ا -0

 عمى استيعابيا , وكمك مساعدتيم فى تعديل تصوراتيم تجاه أنشطة التعمم .
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غيةر مسةيطرة تعطةى األطفةال االسةتقبللية لمقيةام باألنشةطة , وكةذلك القيةام بعمميةة استخدام لغةة  -6
التواصل , وتقديم التغذية الراجعة ليم , والعمةل عمةى زيةادة الدافعيةة لةدييم , وتعزيةز مشةاركتيم فةى 

 ممارسة األنشطة .
الكةةةةافى التحمةةةةى بالصةةةةبر أثنةةةةاء قيةةةةام األطفةةةةال بةةةةأداء ميةةةةام غيةةةةر مألوفةةةةة , وتخصةةةةيص الوقةةةةت  -0

لبلستماع لؤلطفال , وتقديم التشجيع المسةتمر ليةم , وتقةديم التمميحةات اليادفةة والموجيةة , وتأجيةل 
 الدعم والمساندة عند الحاجة .تقديم النصح واإلرشاد ليم حتى يفيم وجية نظرىم أوال , وتقديم 

طريقة فى التعامل مع ن يكون لديو قدرة عمى تقبل أخطاء األطفال , وأأن يكون منفتحا ولديو ال -4
 األطفال غير المشاركين فى األنشطة .

أن  يعمةةل عمةةى تعزيةةز مصةةادر الةةدوافع الداخميةةة لةةدى األطفةةال , وىةةذا يتطمةةب منةةو البحةةث عةةن  -7
   بالنسةةةبةالطةةةرق التةةةى تسةةةيم فةةةى تعزيةةةز وتنسةةةيق األنشةةةطة التعميميةةةة بحيةةةث تكةةةون ميمةةةة ومفضةةةمة 

 وتوفر ليم االختيار من بين مجموعة بدائل . , لؤلطفال , وتشعرىم بالقدرة عمى التحدى
تقميل النقد المباشر كمما أمكن ذلك , التعزيز بالمدح والثناء كمما لزم األمر , وتمكين األطفةال  -0

من النقاشات الصفية مع أقرانيم , واالبتعاد قدر المستطاع عن األنشطة التقميديةة التةى تأخةذ طةابع 
 .التمقين حتى ال يمل األطفال 

التركيةةةز عمةةةى األنشةةةطة المثيةةةرة لمتفكيةةةر , وتغييةةةر دوره مةةةن ممقةةةن إلةةةى قائةةةد لمنقاشةةةات وموجةةةو  -5
ممةل لؤلنشطة , كما أن التنويع والترويح من أكثر الطةرق فعاليةة فةى مسةاعدة المعممةات عمةى رفةع ال

ة النشةاط  المعممة إلى عدة وسائل لتحافظ عمى انتباه الطفل خبلل مد والترويح عن األطفال , فتمجأ
 ومن ىذه الوسائل الحركة , المعب , المزاح , نبرات الصوت ,التبسم , التسمية وغيرىا  

 ( خمس طرق فعالة تعد بمثابة خارطة يسترشدJanelle Cox,2018وقد أوردت جانيل كوكس )
 :لموصول لمتعمم الممتع لدى المتعممين وىى المرحمة اإلبتدائية طفال ابيا المعمم فى تدريسو أل

نيماك فى التعمم , وعمى المعمم دمج التكنولوجيا فى التعميم يساعد المتعممين عمى االستمتاع واإل -
نيم يجدون المتعة فى التعمم عن طريقيا , ويتم ذلك بوسةائل متعةددة ألن يوظف حبيم لمتكنولوجيا أ

 . كألعاب الفديو , أو سماع قصة أو لعبة عن طريق األيباد , والبحث فى اإلنترنت
ء بيئة صفية يسودىا المرح وذلةك بةدمج أنشةطة المتعةة العمميةة فةى الةدروس , لةذا البةد لممعمةم بنا -

 من خمق جو من المتعة المصاحب لمموضوعات الصةعبة حتةى يةتمكن المتعممةين مةن اإلنيمةاك فةى
تعميم و المسافات أو األلغاز , والتدريب العممى عمييا يجعل الاألنشطة عن طريق أنشطة المعب , أ

 ممتع , كما يمكن استخداميا فى مراكز التعمم .
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تكميةةف المتعممةةين بةةإجراء التجةةارب بأنفسةةيم ألنيةةم يجةةدون المتعةةة فةةى إجةةراء التجةةارب مةةن خةةبلل  -
الةةتعمم بالممارسةةة , وتعةةد طريقةةة مميةةزة لجعةةل الةةتعمم أكثةةر متعةةة , والبةةد أن تكةةون التجةةارب بسةةيطة 

 وممتعة فى نفس الوقت .
الةةدروس بصةةورة مرحةةة وممتعةةة مةةع المتعممةةين ليقبمةةوا عمةةى الةةدرس بشةةغف ودافعيةةة مةةن مراجعةةة  -

نشطة الخاصة بالمراجعة ممتعة لى تكون األخبلل عدة استراتيجيات كاأللعاب , والمسابقات , وبالتا
 وغير مممة لممتعممين .

 وأضافت جانيل كوكس " عدة نقاط تحت مسمى طرق فعالة لمتعمم الممتع وىى :
تكوين فريق العمل ومجموعات تعاونية حيث أجريت العديد من األبحاث التى أكةدت عمةى عمةى   -

أن المتعممةةين يحتفظةةون بالمعمومةةات بشةةكل أطةةول عنةةد اسةةتخدام الةةتعمم التعةةاونى , ألنيةةا تسةةيم فةةى 
 تنمية ميارات التفكير الناقد وميارات التواصل .

يعممون بجد كل يوم , والبد من تةوفير اسةتراحة  إعطاء استراحة لممتعممين , ألن أطفال الروضة -
ليم , فقد أظيرت األبحاث أن األطفال يتعممون بشكل أفضل عندما يتعرضون لكسر الروتين طوال 

 . اليوم الدراسى
  التةةةدريس اسةةةتراتيجياتفةةةى التنويةةةع فةةةى  لةةةو دور كبيةةةر ةأن المعممةةة وتسةةةتخمص الباحثةةةة ممةةةا سةةةبق

شراك المتعممين فى عممية الةتعمم , وتحةدى تفكيةرىم وقةدراتيم , وخمةق جةو مةن  المةرح والمتعةة فةى وا 
نيمةاكيم فةى الةتعمم التعميم أل , ومةن ثةم غةرس نيا تعد عناصر ميمة فى زيادة دافعيتيم وحماسةيم وا 

يذ والتقويم فى التخطيط والتنف دور ميم ا, كذلك لي األولىالميول لدييم وخاصة فى مراحل تعميميم 
 .الستراتيجيات التعمم الممتع داخل حجرة الدراسة

 الفوائد التى يحققيا التعمم الممتع لألطفال :[ 6]

 ينمى لديو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل . -0
 يحقق لو تأكيد الذات من خبلل التفوق عمى اآلخرين فرديا وفى نطاق الجماعة . -6
 واحترام حقوق اآلخرين , واحترام القوانين والقواعد وااللتزام بيا .يكسبو قيم التعاون ,  -0
 يكسبو الثقة بالنفس واالعتماد عمييا ويسيل اكتشاف قدراتو . -4
 يتولد نتيجة القيود والضغوط  الذىيخمصو من االنفعاالت السمبية والتوتر  -7
 يعزز ثقتو بنفسو . -0

 )66: 6602)محسن حامد ,                 ينمى لديو ميارات االستكشاف . -5
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 تعقيب عام عمى المحور األول 
 القةائم عمةىأن الةتعمم الممتةع  مما تقدم ومن خالل مراجعة التراث العممى فقد استخمصت الباحثةة

, حيث  والتعممالتى يمكن اتباعيا فى التعميم  مرح والترفيو يعتبر من أنسب االستراتيجيات الحديثةال
يعطييةةا مزيةةدًا مةةن المتعةةة والتشةةويق , وخاصةةة لممرحمةةة ان إضةةافة المةةرح والترفيةةو لمعمميةةة التعميميةةة 

العمريةةة المسةةتيدفة فةةى ىةةذا البحةةث وىةةم أطفةةال الروضةةة , حيةةث أنيةةم فةةى ىةةذا السةةن يحبةةون المعةةب 
يحفةز األطفةال  وأنة حيةث.لعب األدوار وذلك لوجود طاقة بةداخل الطفةل يحتةاج لتفريغيةا و   والتمثيل

االنةدماج مةع البيئةة التعميميةة بشةكل مباشةر دون ويسةاعدىم عمةى  عمى إظيار طاقاتيم وانفعةاالتيم 
خوف أو رىبة من الممارسات بحيث يستطيع الطفل الحصول عمى المعرفة بشكل شيق , وفى ذات 

مةا أنةو يعتبةر كالوقت يحقق الحصول عمى المتعة والمرح المحبةب لةو فةى حياتةو مةن خةبلل التعمةيم .
مجال خصب الكتساب أطفال الروضة ثقافة السبلم , فمن خبلل التعمم الممتع تتاح الفرص الكافية 
ليؤالء األطفال الكتساب ثقافة السبلم , وممارسة الميارات التى اكتسبوىا وتطبيقيا مع أقرانيم ومع 

 .واتيم ذاآلخرين من حوليم , وىو يعتبر مجال واسع إلبراز قدراتيم , وتحقيق 
 ثقافة السالم : المحور الثانى :

مجموعة من األنماط السةموكية الحياتيةة , والمواقةف المتنوعةة التةى تةدفع  :ب نيا ثقافة السالمتعرف 
, الفةةرد إلةةةى احتةةةرام اآلخةةةرين , ورفةةةض األسةةةاءة إلةةةييم واالعتةةةداء عمةةةييم , وممارسةةةة العنةةةف ضةةةدىم 

 (77: 6602ممدوح الشيخ ,  )                                      وقبول االختبلف والتنوع .
: عمميةة مسةتمرة تحتةاج إلةى التربيةة عمةى مجموعةة مةن القةيم والمبةادىء مةن أجةةل  رف ب نيةات عة كمةا
                                                (         6605)ناىد الخراشى ,             لمقوة واإلزدىار . البشرية اإلستقرار , وتشكل مصدراً  منح

المعةارف والسةموكيات والقةيم والمواقةف والعةادات  مجموعةة مةن : وت عرف الباحثة ثقافة السالم ب نيا
ويةةةتم تعميميةةةا والتقاليةةةد وأنمةةةاط السةةةموك التةةةى تجعةةةل الفةةةرد يتحمةةةى بالسةةةبلم داخميةةةا واجتماعيةةةا وبيئيةةةا 

ويقةةاس لؤلطفةةال بصةةورة مقصةةودة ومنظمةةة عةةن طريةةق مجموعةةة مةةن األنشةةطة التةةى تشةةبع حاجةةاتيم 
 .لطفل الروضة ثقافة السبلم المصورإجرائيًا بالدرجة التى يحصل عمييا الطفل عمى مقياس 

 * أىمية إكساب األطفال ميارات ثقافة السالم :
المختمفةةةة مةةةن خةةةبلل غةةةرس ثقافةةةة السةةةبلم ومفاىيمةةةو تسةةةاعد األطفةةةال عمةةةى مواجيةةةة التحةةةديات  -0

ومياراتو , وذلك لن يتحقق إال من خبلل التربية لمسبلم التى تعمل عمى تكوين بيئةة صةديقة لمطفةل 
 تقوم عمى التسامح والتواضع والعدالة .
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إتاحة الفرصة لؤلطفال من خبلل إشةراكيم فةى المجتمةع كمشةاركين فعةالين عةن طريةق التعةايش  -6
 لتضامن واحترام األخرين .وا حث عن الحقيقة , والمسئوليةوالب
تعمل عمى تحفيز األطفال وتعميق تفكيرىم عن ثقافة السبلم , مما يتطمةب تةدريبيم عةن طريةق  -0

 المواقف التى تتيح ليم ممارسة تمك الميارات .
ى ممةةةا يجعميةةةم التفكيةةةر الناقةةةد التحميمةةةى , وتشةةةجيع العمةةةل التعةةةاونتسةةةاعد األطفةةةال عمةةةى تنميةةةة  -4

قةةةادرين عمةةةى حةةةل المشةةةكبلت بطريقةةةة أكثةةةر موضةةةوعية عنةةةدما يكةةةون لةةةدييم الثقةةةة بةةةالنفس والشةةةعور 
 باألمان الداخمى والمثابرة والتعايش مع األخرين .

كسةةةابيم الحمةةةول الوقائيةةةة التةةةى  -7 إكسةةةاب األطفةةةال ميةةةارات التعةةةايش اإليجةةةابى فةةةى المجتمةةةع , وا 
, كمةةةا أنيةةةا تضةةةع الحمةةةول المسةةةتقبمية لتجنةةةب األطفةةةال العنةةةف تحمةةةييم مةةةن الصةةةراعات المسةةةتقبمية 

 والعدوان . 
تعمةةةةل عمةةةةى تنميةةةةة المفةةةةاىيم والميةةةةارات اإليجابيةةةةة فةةةةى المجتمةةةةع والتةةةةى تةةةةرتبط بقيمةةةةو ومعةةةةاييره  -0

وتتناسب مع خصائص أطفالو وأعمارىم ,وتحقيق طموحةات مجةتمعيم بعيةدا عةن الطةرق والميةارات 
 (  060: 6600)أمل محمد حسونو ,                    يمى لممجتمع .المستوردة وطمس البناء الق

( التةى أشةارت إلةى أنةو البةد مةن walker, Myers, 2008وىةذا يتفةق مةع مةا أشةارت إليةو دراسةة )
حتةةرام األخةةرين , والتفةةاوض مةةع وجيةةات النظةةر المختمفةةة ,  مسةةاعدة االطفةةال عمةةى احتةةرام انفسةةيم وا 

طفةال وذلةك مةن ة , كما أكدت عمى أىمية تشجيع األمجموعات صغير والعمل معًا فى مجموعات  و 
 خبلل تقديم أنشطة تدعم مفيوم السبلم لدييم وىذا يتطمب أواًل أن نعرف مفيوم األطفال عن السبلم 

 * دور معممة الروضة فى تنمية ميارة ثقافة السالم لدى طفل الروضة  :
تعةةد مرحمةةة الطفولةةة مةةن المراحةةل الميمةةة والحيويةةة لتربيةةة األطفةةال وتنشةةئتيم فةةى العصةةر الحةةديث ,  

الميةةةارات المناسةةةبة التةةةى تسةةةاعدىم عمةةةى التوافةةةق و فمةةةن الميةةةم تنشةةةئة األطفةةةال عمةةةى أنمةةةاط السةةةموك 
 والتكيف مع العالم الذى يعيشون فيو .

ة سميمة والعنايةة بيةم يعةد ضةرورة حتميةة خاصةة ومن ثم فإن تربية األطفال تربية اجتماعية وأخبلقي
 فى مراحل حياتيم المبكرة حيث أنيا تسيم فى بناء المواطن الصالح 

 (604:  6606,  بمقيس اسماعيل)                                                         
كسةةاب األطفةةال ميةةارات ثقا فةةة السةةبلم وذلةةك مةةن وتعتبةةر معممةةة الروضةةة ىةةى المسةةئولة عةةن تنميةةة وا 

خبلل إعدادىا لمبرنامج اليومى لؤلطفال واألنشطة التى تقدم أثناؤه تستطيع أن تقوم بةدور كبيةر فةى 
تنمية ثقافة السةبلم , فثقافةة السةبلم فةى ريةاض األطفةال ال تسةعى إلةى تعريةف األطفةال فقةط بمفيةوم 
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نما بتطبيقو عمميا , من خبلل تةدريب الطفةل عةن طريةق  تتةيح لةو ممارسةة المواقةف التةى السبلم , وا 
نشطة الجماعية التى تتيح لمطفل الفرصة كى يمةارس التعةاون والعمةل فةى فريةق , ثقافة السبلم أواأل

 وحل النزاعات من خبلل الحوار البناء .
وقريبةةة إلةةى قمةةوب األطفةةال , وكممةةا كانةةت مؤمنةةة شةةطة انةةت المعممةةة متمكنةةة مةةن تقةةديم األنكممةةا كو 

كانت أكثر قةدرة عمةى غرسةيا فةى نفةوس األطفةال , بمفاىيم ثقافة السبلم وممتزمة بيا فى تصرفاتيا 
وىنةةةةاك العديةةةةد مةةةةن كتةةةةب وقصةةةةص األطفةةةةال تصةةةةور مفةةةةاىيم ومعةةةةارف سياسةةةةية تسةةةةتطيع المعممةةةةة 

أكيةد عمييةا مثةل مفةاىيم الحةرب وحةل الصةراع إستخداميا لمناقشةة مفةاىيم ثقافةة السةبلم المختمفةة والت
 (47, 6660)أمل خمف ,                                                  . المناسبة لؤلطفال 

 وبناء ثقافة السالم فى رياض األطفال يستمزم من معممة رياض األطفال اآلتى :
االرتباط بتعاليم األديان السماوية والوعى اإليمان أن نشر قيم السبلم والعدل رسالة مقدسة شديدة  -

 بأىداف ثقافة السبلم .
 العمل عمى ترجمة األىداف العامة لثقافة السبلم إلى أىداف نوعية إجرائية . -
طفةةةال يةةتم التركيةةةز فييةةا عمةةةى مظةةةاىر السةةبلم ودوره فةةةى حمايةةةة عةةرض صةةةور ورسةةوم أشةةةكال لؤل -

والتحدث معيم حول ىذه الصور لتقريب ثقافة السبلم المجتمعات , وتصوير بشاعة الحرب والعنف 
 لنشاط محبب إلييم كالرسم والتموين . الممكن أن تجعل ذلك محوراً  إلى أذىانيم, ومن

تعزيةةز قةةيم السةةبلم فةةى صةةورة سةةموكيات تسةةتطيع أن تةةدرب عمييةةا األطفةةال فةةى األنشةةطة المتنوعةةة  -
 التى تقدميا الروضة 

فةةل بقدراتةةو وتوضةةيحيا دون المبالغةةة فةةى مةةدحيا أو التقميةةل مةةن يجةةب عمةةى المعممةةة تعريةةف الط -
 شأنيا فتقدير الطفل يجب أن يكون سميما .

 تحرص المعممة عمى تعميم الطفل كيفية المحافظة عمى األصدقاء والحرص عمييم . -
   ة االىتمام بمغة الحوار والتفاوض عمى اعتبار أن لغة الحوار والتفاوض ىى حجةر الزاويةة بالنسةب -

 لثقافة السبلم .
 تعويد الطفل عمى االعتذار عند الخطأ لآلخرين . -

كمةةةا يجةةةب عمةةةى معممةةةة الروضةةةة نفسةةةيا أن تتحمةةةى بمفةةةاىيم وسةةةموكيات السةةةبلم , فيجةةةب أن تكةةةون 
المعممة فى سبلم مع نفسيا ولةدييا حساسةية إجتماعيةة , ولةدييا القةدرة عمةى حةل المشةكبلت سةمميًا, 

الخبةرات الكافيةة حةول  كيفيةة تحقيةق مفةاىيم السةبلم عةن طريةق إتاحةة الحريةة وأيضا لدييا المعرفة و 
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ن المعمم نفسو ىو قدوة ونموذج يحتةذى بةو فى التعامل مع األطفال , وذلك أل والعدالة والديمقراطية
 من قبل المتعممين .

مةع  وىناك بعض اإلرشادات يمكن لمعممةة الروضةة إسةتخداميا لتعزيةز ثقافةة السةالم بشةكل فعةال
 األطفال :

 يجب أن تعزز مفاىيم ثقافة السبلم بشكل روتين يومى . -
فى مجال الدراسات االجتماعية يجب توسيع مفيوم األطفال عن االختبلف والتشابو بين األفراد ,  -

 واألسر والمجتمعات والدول فى جميع أنحاء العالم .
ف األطفال عمى التشابو واالخةتبلف بةين عن طريق التراث واألعمال الفنية والصور العائمية يتعر  -

 البشر والثقافات المختمفة .
 إشراك األطفال فى التوصل لمطرق المناسبة لحل المشكبلت والنزاعات الحالية فى المجتمع . -
 تعميم األطفال الديمقراطية عن طريق التصويت لبعض القضايا . -
 تدريب األطفال عمى ميارة التفاوض والشورى . -
 ءة القصص لؤلطفال التى تتناول مفاىيم ثقافة السبلم وترسيخ حقوق اإلنسان .قرا -
 إستخدام الموسيقى واألناشيد التى تعزز ثقافة السبلم . -
 التعرف عمى الدول المختمفة  -
 تشجيع ألطفال عمى إقامة صداقات مع من يختمف عنيم فى المون والجنس والمغة . -
 طفال عمى الجنسيات المختمفة .التى تعرف األم الموسوعات والكتب استخدا -
عادة التشجير ورعاية الحيوانات . -  أنشطة إعادة التدوير وا 
 يمية وحماية الممتمكات المدرسية.تعويد األطفال عمى المحافظة عمى نظافة القاعات التعم -
 .والروضة داخل الفصول وتوضع  إعداد ممصقات تحمل رسائل السبلم تصنع  -
قامة أنشطة متعمقة بالسبلم . تنظيم -  (Demir, 2011)                           وا 

 ثقافة السبلم عمى عدة أنواع أىميا : أبعادتتعدد  :ثقافة السالم  أبعاد
 )السبلم الداخمى ( مع النفس السبلم  -0
 السبلم بين األفراد  -6
بين جماعات المجتمعات ويمتد من األسةر إلةى األحيةاء المجموعةات ويكون االجتماعى السبلم  -0

 العرقية 
      )السبلم مع الممتمكات(  السبلم البيئى -4
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  (2: 6606)رامى أون ,        . السبلم العالمى بين بنى البشر وبقية المحيط الحيوى -7
 ويقسم آخرون ثقافة السبلم إلى ثبلث مستويات ىى :

 اإليكولوجيا الداخمية , أو فن العيش فى سبلم مع الذات . المستوى اإلنسانى : -0              
: اإليكولوجيا االجتماعية , او فن العيش فى سبلم مع  المستوى االجتماعى -2

 األخرين .

 فى سبلم مع الطبيعة : اإليكولوجيا الكوكبية , أو فن العيش  المستوى البيئى -3

 : " نسرين عبد العزيز " أن ثقافة السالم تنقسم إلى عدة أبعاد وترى
وىةةو شةعور الفةةرد بةاألمن واالمةان والرضةةا عةن الةةنفس واالطمئنةان عمةةى  : ثقافةة السةةالم الةذاتى -0

 مستقبمو , وىى الحالة التى يتصالح فييا الفرد مع نفسو ويشعر من خبلليا باالستقرار الداخمى .
: وىةو كةةل مةا يحةةض عمةةى التمسةك بالمحبةةة والتعةةاون والرضةا بةةين أفةةراد  سةةرىثقافةةة السةةالم األ -6

, وشعور الفرد بةاألمن واالمةان داخةل والحقد والعنف بين أفرادىا االسرة الواحدة والبعد عن الكراىية 
 ىذه األسرة .

 : ىةو كةل مةا يحةض عمةى المحبةة والتعةاون بةين أفةراد المجتمةع والبعةد ثقافة السةالم المجتمعةى -0
كوسةةيمة لحةةل المشةةاكل بةةين أفةةراد ىةةذا عةةن اسةةتخدام كةةل أنةةواع العنةةف اإليمةةائى والمفظةةى والجسةةدى 

 المجتمع أو أسموب لمعبلقات بينيم .
: وىةةو القضةةاء عمةةى الحةةرب والعنةةف والرعةةب والخةةوف بةةين الشةةعوب  ثقافةةة السةةالم السياسةةى -4

والدول , ونشر الحب واألمن بين ىذه الشعوب والبعةد عةن اسةتخدام أسةمحة الةدمار الشةامل ووسةائل 
 (72: 6607) نسرين عبد العزيز ,                                       التيديد بين الدول .
سةةاتذة أراء األبحةةاث السةةابقة وبنةةاءا عمةةى اسةةتطبلع الباحثةةة عمةةى الدراسةةات واأل وفةةى حةةدود اطةةبلع

 : ىىرئيسية  أبعادثبلثة فى , المحكمين تم تحديد أبعاد ثقافة السبلم المناسبة لطفل الروضة 
 السالم الداخمى -0
 السالم البيئى -2
 السالم االجتماعى -3

:ىةو حالةة مةن اليةدوء واالسةترخاء لمعقةل , والعةيش فةى وئةام بعيةدا عةن القتةال  أواًل: السالم الداخمى
 , ويتكون السبلمفى وجود مشاعر طيبة فى الداخل نحو ذاتو ونحو اآلخرين مع اآلخرين , ويتمثل 
كمةةا " مةةن األفكةةار اإليجابيةةة والمشةةاعر الصةةافية واإليجابيةةة 04:2مةةن سةةن "الةةداخمى لةةدى األطفةةال 
ن ينعم المسمم بالسبلم الداخمى , فيو حالة من راحة البال الخالية من التةوتر أحرص اإلسبلم عمى 
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والقمةةق , ومةةن كةةان لديةةو ىةةذا السةةبلم ال يقتةةرب الخةةوف مةةن قمبةةو ميمةةا كانةةت التحةةديات , فالسةةبلم 
وىى اإليمان ا ى كون اإلنسان متحميًا بخصال النفس العميأالداخمى يأتى من سيطرة النفس العميا , 

 (                                                                           006: 6606)عبد الفتاح محسن ,     والحب والقناعة واألمان وعدم العنف وخدمة اآلخرين .
الكامةل هلل والحةب الشةديد لةو , وفعةل  ال يتحقةق إال باإليمةان القةوى بةاهلل , والتسةميم فالسالم الداخمى

المبةةةادىء لةةو قمنةةةا بتطبيقيةةا فةةةى حياتنةةا اليوميةةةة لكانةةت كفيمةةةة أن  ذه, والعمةةل الصةةةالح , وىةةالخيةةر 
, وتجعمنةا نةنعم بالسةبلم , وتحقةق لنةا األمةان ة فةى داخةل أنفسةنا ر تجعمنا ننتصةر عمةى الحةروب الةدائ

 الداخمى وطمأنينة النفس .
ىةو حالةة إيجابيةة يشةعر فييةا الطفةل " إجرائيا :السالم الداخمى  تعرف الباحثةوبناءا عمى ما سبق 

والقمق    بالطمأنينة واألمن واألمان واالنسجام التام مع نفسو ومع من حولو بعيدا عن العنف والخوف
والقناعة الذاتية , وتقبل الطفل لذاتو والرضا عنيا , وعدم وجود صراعات داخمية , واتصاف الطفل 
بمشاعر الحب وتمتعو بالسبلم العقمى والروحى وعندما يصل الطفل ليذه المرحمة يدل عمى وصولو 

 "إلى قمة السبلم الداخمى ويترجم ذلك فى سموكو
 ثانيا: السالم البيئى :

لصالح الحياة واألحياء , وليست أبدًا عبلقة تعتبر عبلقة اإلنسان بالبيئة عبلقة توازن وألفة وانسجام 
ق وتنافر وعداء وصراع كما يعتقد الذين يزعمةون أن العةالم الطبيعةى وجةد نفسةو دون عمةة وقمحرب 

نيةةةا كةةةوارث طبيعيةةةة خاليةةةة مةةةن أى خيةةةر , الكونيةةةة عمةةةى أخارجيةةةة ويتعةةةاممون مةةةع بعةةةض الظةةةواىر 
 بقيةواإلسبلم ينظر إلى اإلنسان باعتباره أحد مكونات البيئة وعناصرىا , بل ىو المؤىل لئلفادة من 

المكونات والعناصر بما منحو اهلل من خصائص وممكات ومميزات تجعمو الكائن الحضارى الوحيد , 
وأن البيئة ىى اإلطار الةذى يعةيش فيةو اإلنسةان وال يسةتغنى عنيةا السةتمرار حياتةو , بةل إن كةل مةا 

عانةةة األحيةاء السةماء فةى  وضةةع  .فاإلسةبلمواألرض مةن نعةةم ظةاىرة وباطنةة مسةةخرة لتغذيةة الحيةاة وا 
تشريعات محكمةة لرعايةة البيئةة وحمايتيةا مةن آفةات الفسةاد والتمةوث , كمةا أمةر بالحفةاظ عمةى البيئةة 

فةةةى كةةةل تصةةةرفات اإلنسةةةان باعتبةةةاره مةةةن أىةةةم عوامةةةل الخمةةةل واالضةةةطراب فةةةى والتوسةةةط واالعتةةةدال 
 منظومةةةة التمةةةوث البيئةةةى ويعنةةةى ذلةةةك أن يتعامةةةل اإلنسةةةان مةةةع ىةةةذه الةةةنظم البيئيةةةة دون إسةةةراف فةةةى

 (006: 6667) أحمد فؤاد باشا وآخرون ,                          .استخدام الموارد الطبيعية 
فاإلسبلم نيى عن تبوير األرض أو تركيا بغير زراعةة فقةد قةال رسةول اهلل " مةا مةن مسةمم يغةرس  -

 غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منو طير أو إنسان او بييمة إال كان لو بو صدقة "
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تعةالى عمةى  عن التموث والضجيج ورفع الصوت وقبحو فى صورة منفرة وذلةك فةى قولةوكما نيى  -
لسان لقمان وىو يوصى ابنو " واقصد فى مشيك واغضض من صةوتك إن أنكةر األصةوات لصةوت 

 (02)لقمان :                   .                                               الحمير
مدى وعى الطفل بكيفية المحافظة عمى " :البيئى إجرائياوبناءا عمى ما سبق تعرف الباحثة السالم 

  "وحمايتيا من التموث والمحافظة عمييامواردىا ومصادرىا االستغبلل األمثل  البيئة واستغبلل
 : ثالثا : السالم االجتماعى

وىةةو الةةتعمم لمعةةيش معةةا وىةةذا اليةةدف ىةةو أىةةم مةةا ركةةزت عميةةو اليونيسةةكو فةةى ركةةائز التعمةةيم األربعةةة 
فةةى عزلةةة , ال يسةةتطيعون العةةيش  وأوضةةحتو فةةى تقريرىةةا " التعمةةيم ىةةو ذلةةك الكنةةز المكنةةون فالبشةةر 

ن كةةان المجتمةةع الواحةةد متجةةانس ثقافيةةًا ولغويةةًا ودينيةةا , إال أن موال المجتمةةع جتمةةع سةةريع التغيةةر وا 
العةةالمى متعةةدد الثقافةةات , والمغةةات , واألديةةان , فمةةن الضةةرورى أن نةةتعمم العةةيش معةةًا ضةةمن ىةةذا 

وأن ننسجم فى عبلقتنا اإلنسانية , ومحاولة حل الصراعات بالحب والةود وتكةوين الصةداقات لتنوع ا
 . والشورى  , واالنتماء والديمقراطية ونبذ العنف والتفاىم المتبادل

عمى المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية الجماعية ونبذ العنف والتطرف  االجتماعى يشتملفالسالم 
 (046: 6666)صفاء فضل ,                    .واالعتراف بالتعدد والتنوع والتعايش المشترك 

 ىمية السالم االجتماعى فى المجتمع لما ليا من أىمية تتمخص فيما يمى :وتظير أ
فئات المجتمع وطبقاتو يقمل من ظيور وانتشار التطرف والعنف  تحقيق السبلم االجتماعى بين -0

 نظرا لما يوفره من عدالة وفرص متساوية لكل األفراد .
ووالئيةةم لممجتمةةع وزيةةادة الرغبةةة فةةى تحقيةةق السةةبلم االجتمةةاعى يةةؤدى إلةةى زيةةادة إنتمةةاء األفةةراد  -2

 المشاركة والمسئولية االجتماعية 
بالعدالةةةة واالطمئنةةةان إلةةةى حقةةةوقيم تحقيةةةق السةةةبلم االجتمةةةاعى يةةةؤدى إلةةةى زيةةةادة شةةةعور األفةةةراد  -0

 (607: 6666)ىبة أحمد وناصر عوضى ,          وتحول مصالحيم الفردية إلى اجتماعية . 
 فوائد  نشر ثقافة السالم :

 والمجتمع ومنيا :إن لنشر ثقافة السبلم بين الناس فوائد عديدة تعود بالنفع عمى الفرد 
إحساس الفرد باألمن والطمأنينة , وعةدم الخةوف سةواء عمةى الةنفس أو المةال أو العةرض , ممةا  -0

 يجعل الفرد أكثر إيجابية , وأكثر قدرة عمى العطاء والبذل .
التقريةةب بةةين النةةاس ميمةةا اختمفةةوا فةةى آرائيةةم ووجيةةات نظةةرىم , وجمعيةةم عمةةى الخيةةر والمنفعةةة  -6

 رك لما فيو مصمحة المجتمع .والعمل المشت
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الحفاظ عمى البيئة من العديةد مةن المخةاطر التةى تيةددىا , إذ تعةد الحةروب ومةا ينةتج عنيةا مةن -0
 أبرز ىذه المخاطر .

تعمير األرض , ومكافحة المشاكل االقتصادية التى تيدد نسبة كبيرة من السكان , فمو استثمر  -4
 (50: 6600ان الوضع أحسن حاال)السيد عمر وآخرون,حة البشرية لكما ينفق عمى الحروب لمصم

غيةةاب العنةةف والصةةراع وتقبةةل ":  إجرائيةةاالسةةالم االجتمةةاعى وبنةةاءا عمةةى مةةا سةةبق تعةةرف الباحثةةة 
عمةةةى أسةةةاس المةةةون أو الةةةدين أو الجةةةنس عنةةةو المتشةةةابيين معةةةو والمختمفةةةين سةةةواء الطفةةةل لآلخةةةرين 

 "وأخذ رأييم وترسيخ قيم االنتماء لديو بينيم ةوالمشور 
  الثانىتعقيب عام عمى المحور 

ثقافة السبلم تعتبر ضةرورية فقد استخمصت الباحثة أن  مما تقدم ومن خالل مراجعة التراث العممى
السبلم مطمب إنسةانى , فبدونةو يعةيش الفةرد فةى حالةة مةن  فيعد لمحصول عمى أفضل طريقة لمعيش

الرعب والفزع , مما قد يفقد الفرد إتزانو فى تعاممةو مةع األخةرين ممةن حولةو , ومةن ثةم قةد يةؤدى بةو 
  .إلى الفشل فى التكيف مع البيئة المحيطة بو

 :  السموك االجتماعى: لثالمحور الثا
 ،،،،تمييد 

عتبةاره يسةاعد فةي تكيةف إالةنفس ب جتمةاع وعمةممكانة ىامة عند عممةاء اإل ىجتماعيحتل السموك اإل
المةربين )األسةرة, المدرسةة, المجتمةع(  بنةاء شخصةيتو, وىةذا يتطمةب مةن ىوفة واجتماعيةاً  الفرد نفسياً 

 , وتقويمو, ومتابعتو ىالسمب , وتعديل السموك ىجتماعتنمية السموك اإل
 السموك االجتماعى :[ مفيوم 1]
أى سةموك تطةوعى يقةوم بةو الفةرد بيةدف تحقيةق مسةاعدة اجتماعيةة بأنةو " السموك االجتمةاعىعرف ي  

 (64: 6607, ) عبد اهلل المريخى              ."خرين فى المحيط الذى يعيش فيو مع غيرهلآل
مجموعة من اإلستجابات التى يصدرىا الفرد اتجاه المثيرات التى يتعرض ليا من " كما ي عرف  ب نو

 " أفراد مجتمعية, وتكون عمى شكل أنشطة فعالة تتمثل فى التفاعل بين الفرد واألخرين
 (006: 6600)وفاء جاسم,                                                                

األفعال أو التصرفات المقبولة اجتماعيًا والتى يقوم  "إجرائيًا بأنو السموك االجتماعىالباحثة  تعرفو 
والضةةةةبط  توكيةةةةد الةةةةذات والمشةةةةاركة بيةةةةا األطفةةةةال فةةةةى المواقةةةةف اإلجتماعيةةةةة المختمفةةةةة وتتمثةةةةل فةةةةى 

السةموك بعةض بطاقةة مبلحظةة , ويقةاس إجرائيةًا بالدرجةة التةى يحصةل عمييةا الطفةل عمةى االنفعالى 
 لطفل الروضة  ىالجتماعا
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 يحقق ىدفان رئيسان:أن نمو السموك  بعض الباحثينيوضح  :أىمية السموك اإلجتماعى [ 2]
 Quality of Lifeاألول: الحد مةن حةدوث السةموك غيةر المرغةوب, الثةانى: تحسةين نوعيةة الحيةاة 

                                              وتعزيةةةةةز مجموعةةةةةةة مةةةةةةن الميةةةةةةارات واسةةةةةتقبللية الفةةةةةةرد الةةةةةةذى يشةةةةةةارك فةةةةةى ىةةةةةةذا السةةةةةةموك اإليجةةةةةةابى.
 (606: 6666محمد القحطانى, )

أن دراسة السموك اإلجتماعى أحةد أىةداف عمةم الةنفس اإليجةابى, فالسةموك اإلجتمةاعى أخرون ويرى 
سةةةموك مكتسةةةب يةةةتعمم خبللةةةو الفةةةرد معةةةايير واتجاىةةةات مناسةةةبة ألدوار اجتماعيةةةة معينةةةة, يمكنةةةو مةةةن 

والتوافةةق اإلجتمةةاعى معيةةا, ويكسةةبو الطةةابع اإلجتمةةاعى, وييسةةر لةةو اإلنةةدماج فةةى مسةةايرة جماعتةةو 
الحياة اإلجتماعية, كما يؤدي دورًا ميمًا أساسيًا فى مساعدة الفرد ورفاىيتو, ويعد مؤشرا ميمًا عمى 

  (044: 6604)محمد عميان, وزىير النواجحة,             .تيانيضة األمم ورقييا وجودة حيا
ومكوناتةو فةى الحفةاظ عمةى اسةتمرار المجتمعةات واألفةراد وبقائيمةا فةى حالةة  أىمية السةموك وتتضح
وذلك بإعتبار السموك اإلجتماعى من أرقةى أنمةاط السةموك وأسةماىا, حيةث يمثةل كةل أنمةاط  -توازن

السةةموك اإليجةةابى النةةابع مةةن ذات الفةةرد, ويقةةوم بةةو الفةةرد تطوعةةًا بةةبل مقابةةل فةةى بعةةض األحيةةان, بةةل 
 بيل إسعاد اآلخرين أحيانًا أخرى.سضحى بمصالحو الشخصية فى وي

                                                                                                                                  (426: 6660)عبد اهلل كميان,                                                              
خاصةةة فةةى بدايةةة حياتةةو  ؛دورًا ىامةةًا فةةى الحفةةاظ عمةةى حيةةاة الفةةرد يمعةةب االجتمةةاعىالسةةموك  أن كمةةا

نة, ومما يزيد األمر أىمية ىو عندما يستدرج األبناء يحتاج إلى من يرعاه ويقوم عمى شؤ والتى فييا 
مةع األخةرين  االجتمةاعىأثناء عممية التنشئة السةميمة لموصةول بيةم إلةى فيةم عميةق ألىميةة السةموك 

                                                                               (027: 6666)سمير المختار,   سواء كانت لخدمتيم فحسب, أو كان وراءه مصمحو ترجى منو.

 [ العوامل المؤثرة فى تنمية السموك اإليجابى :4]
ىةةةى المدرسةةةة األولةةةى التةةةى تربةةةى الطفةةةل وتيةةةذب سةةةموكو وفةةةق المعةةةايير اإلجتماعيةةةة  : أواًل: األسةةةرة

والمثل العميا, ويقع عمى الوالةدين مسةئولية القيةام بواجبيمةا اإلقتصةادى والتربةوى مةن خةبلل الحةرص 
 عمى أن يعيش الطفل حياة ىادئة ومستقرة.

اليم مظةاىر السةموك اإلجتمةاعى وقد أكدت العديد من الدراسةات عمةى دور الوالةدين فةى اكسةاب أطفة
 ,Yeung, et)دراسةة يةنج وآخةرون و , (Sularsik,2010)ومةن ىةذه الدراسةات دراسةة سوالرسةكى 

 .(Tiberio, et, 2016), ودراسة تيبورى وآخرون (2016

تمثل المؤسسة التربوية اإلجتماعية التى تقوم بوظيفة تعميم وتربية الطفل, فالمدرسة  :ثانيًا: المدرسة
جتماعيًا مما يحقق إعداد الطفل وتنشئتو ليكةون  نفعاليًا وا  تسعى لتحقيق نمو الطفل جسميًا وعقميًا وا 
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مل معو الكثير مواطنًا صالحًا معدًا لمحياة, فعندما ينتقل الطفل من بيئة األسرة إلى بيئة المدرسة يح
 من الخبرات كالمعايير اإلجتماعية والقيم واإلتجاىات التى تدرب عمييا فى المنزل. 

ىةم مجموعةة أفةراد يتقةاربون فةى العمةر وتجمعيةم روابةط الجيةرة فةى الحةى أو  :ثالثًا: جماعة األقةران
عةةب مةةع أخواتةةو المدينةةة, أو روابةةط الزمالةةة فةةى المدرسةةة أو النةةادى وغيةةرىم, فبعةةد أن كةةان الطفةةل يم

وأقاربةةو أصةةبح يمعةةب مةةع أقرانةةو ويكةةون معيةةم عبلقةةات وتفةةاعبًل إجتماعيةةًا مةةن نةةوع جديةةد لةةو مميزاتةةو 
 وفوائده فى تشكيل سموك الطفل وحياتو اإلجتماعية.

عمةةةى دور الةةةتعمم  (6666دراسةةةة رانيةةةا العربةةةى عبةةةداهلل )(, 6605وقةةةد أكةةةدت دراسةةةة ىبةةةة يوسةةةف )
 .القابمين لمتعمم-اإلجتماعية لدى المعاقين عقمياً  والسموكيات ياراتالمبواسطة األقران فى تحسين 

يتأثر سموك الطفل خبلل التنشئة اإلجتماعية بالثقافة العامة لممجتمع الذى يعيش فيو  رابعًا: الثقافة:
والتةةى تشةةمل كةةل مةةن: المعتقةةدات والعةةادات والتقاليةةد والقواعةةد األخبلقيةةة والدينيةةة, والقةةوانين والفنةةون 

 العموم والمعارف والتكنولوجيا.و 
مثةل: دراسةة زىةانج   ىتناولت عديد من الدراسات الفروق الثقافيةة لخصةائص السةموك االجتمةاعوقد 
, (Anderson et. Al, 2010)ن و (, ودراسةة أندرسةون وآخةر Zhang & Tsui, 2009) ىتسةو 
 .(Kumru et. Al, 2012)ن و وآخر  ىدراسة كيمر و 

تعمةةةل وسةةائل اإلعةةةبلم سةةةواء كانةةت مكتوبةةةة أو مسةةموعة أو مرئيةةةة عمةةةى  :خامسةةا: وسةةةائل اإلعةةةالم
استمالة األفراد الذى توجو إلييم رسالتيا اإلعبلمية بدون وجود تفاعةل إجتمةاعى مباشةر معيةم, ممةا 

تأثيرًا كبيرًا عمى سموك الفرد, وخصوصًا إذا كانت وسةائل اإلعةبلم ىةذه بةرامج أو أفةبلم يحبيةا  يترك
  م الكرتون فيتأثر سموكيم بما يشاىدون فييا.األطفال مثل أفبل
 (050-056: 6602(, )طو محمد, أسماء محمد, 64-60: 6606, السيد عمى)                

أن جميةةع العوامةةل السةةابق ذكرىةةا مةةن األسةةرة والمدرسةةة وجماعةةة األقةةران  ممةةا سةةبق لمباحثةةة يتضةةح
, ويقةةع الةةدور االجتماعيةةة  والثقافةةة ووسةةائل اإلعةةبلم ليةةا دور ىةةام فةةى اكسةةاب األطفةةال لمسةةموكيات

الرئيسةةى عمةةى عةةةاتق األسةةرة؛ فيةةةى البيئةةة األولةةةى المسةةئولة عةةن تنشةةةئة األطفةةال مةةةن خةةبلل التربيةةةة 
تعميم األبناء السموك اإلجتماعي, تكوين القيم واالتجاىات, الدين, األخبلق,  المقصودة القائمة عمى

 .كما تحدد األسرة أساليب التوافق مع المواقف المختمفة
 أن أبعاد السموك اإلجتماعى ىى: العديد من الباحثينيرى  : جتماعى[ أبعاد السموك اإل5]

عةن قةوة العقةل ناشةةطة وفاعمةة فةى معظةةم : إن السةةموك اإلنسةانى سةموك بشةرى صةةادر البعةد البشةرى
 األحيان وىو صادر عن جياز عصبى.
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 : إن السموك البشرى يحدث فى مكان معين, فقد يحدث فى غرفة الصف مثبًل. البعد المكانى

: إن السموك البشرى يحدث فى وقت معين قد يكون صباحا أو يستغرق وقتًا طويبًل أو البعد الزمنى
 ثوانى معدودة.

القةةيم األخبلقيةةة فةةى تعةةديل السةةموك وال يمجةةأ إلةةى  عمةةى : أن يعتمةةد المرشةةد / المعمةةمخالقةةىالبعةةد األ
 استخدام العقاب النفسى أو الجسدى أو الجرح أو اإليذاء لمطالب الذى يتعامل معو.

إن السموك يتأثر بالقيم اإلجتماعية كالعةادات والتقاليةد المعمةول بيةا فةى المجتمةع  :البعد اإلجتماعى
وىو الذى يحكم عمى السموك عمى أنو مناسب أو غيةر مناسةب, شةاذ أو غيةر شةاذ, فالسةموكيات قةد 

 تكون مقبولة فى مجتمع ومرفوضة فى مجتمع آخر.

 (056: 6602محمد,  (, )طو محمد, أسماء60-66: 6600حمدى عبد اهلل,         (
 إلى ثبلثة أبعاد ىى:ينقسم  جتماعىالسموك اإل يرى أخرون أنبينما 

: ويشير إلى القدرة عمى تقييم الذات بموضوعية, مع امكانية التمييز بين جوانب القوة البعد النفسى
 وجوانب الضغف.

والقةدرة عمةى إقامةة عبلقةات والمشاركة  : ويشير إلى القدرة عمى التجاوب السموكى البعد اإلجتماعى
 مع األخرين.

: ويشير إلى قدرة الفرد عمى العمل وتحمل المسئولية, والتصرف بشكل إيجابى لتحقيق البعد العممى
 (0: 6602, منيرة المقاطى)                                النتائج المطموبة.

بنةاءًا عمةى الدراسةات  ثبلثةة أبعةاد إلةىا البحةث ىةذفةى  الجتمةاعىوقد حددت الباحثةة أبعةاد السةموك ا
 ( الضبط االنفعالى – المشاركة-توكيد الذات )واستطبلع رأى األساتذة المحكمين وتتمثل فى السابقة

 بحوث ودراسات سابقة:  
سوف تستعرض الباحثة بعض الدراسات السابقة عمى كةل محةور مةن محةاور البحةث . وقةد روعةى  

 بالحديث وينتيى بالقديم.تيب التاريخى ليا حيث يبدأ أثناء استعراض ىذه الدراسات التر 
 التعمم الممتعأواًل: دراسات تناولت المحور األول : 

كتسةابيم العديةد مةن  التعمم الممتةعومن أىم الدراسات التى وظفت  فةى نقةل الخبةرات لممتعممةين واا
 :المفاىيم والميارات

فاعميةةة برنةةامج قةةائم عمةةى اسةةتراتيجيات الةةتعمم  (: بعنةةوان2222دراسةةة ىنةةاء محمةةد عثمةةان ) -0
الممتةةع لتعةةةديل بعةةةض العةةةادات الغذائيةةة الغيةةةر صةةةحية لةةةدى أطفةةال الروضةةةة , ىةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى 
تعةةةديل بعةةةض العةةةادات الغذائيةةةة الغيةةةر صةةةحية لةةةدى أطفةةةال الروضةةةة مةةةن خةةةبلل برانةةةامج قةةةائم عمةةةى 
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الوصةةةفى والمةةةنيج شةةةبو التجريبةةةى , وقةةةد  اسةةةتراتيجيات الةةةتعمم الممتةةةع , واسةةةتخدمت الباحثةةةة المةةةنيج
أعةةدت الباحثةةة اختبةةار العةةادات الغذائيةةة الصةةحية المصةةور وبرنةةامج قةةائم عمةةى اسةةتراتيجيات الةةتعمم 

مجمةوعتين ( طفبل وطفمة وتم تقسيميم إلى 76الممتع , وتكونت عينة البحث من مجموعة قواميا )
مج القةةائم عمةةى اسةةترتيجيات الةةتعمم الممتةةع تجريبيةةة وضةةابطة , وتوصةةمت النتةةائج إلةةى فاعميةةة البرنةةا

 لتعديل بعض العادات الغذائية الغير صحية لدى أطفال الروضة .
برنةةامج مقتةةرح قةةائم عمةةى التعمةةيم الممتةةع لتنميةةة  ( :بعنةةوان2219دراسةةة إبةةراىيم محمةةد عمةةى) -6

التواصةل بعض ميةارات التواصةل الشةفوى لةدى أطفةال الريةاض , ىةدفت الدراسةة إلةى تنميةة ميةارات 
الشةةفوى لةةدى أطفةةال الروضةةة مةةن خةةبلل الةةتعمم الممتةةع , وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن ثبلثةةين طفةةبل 
وطفمة , واستخدم الباحث المنيج التجريبى , واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس التواصل الشفوى 

مج المقتةرح القةائم , والبرنامج القائم عمى التعمم الممتةع , وتوصةمت نتةائج الدراسةة إلةى فاعميةة البرنةا
 عمى التعميم الممتع لتنمية بعض ميارات التواصل الشفوى لدى أطفال الرياض.

: تصةةميم وتقيةةيم كتةةاب لتعمةةيم  ( بعنةةوان2217)  Rambi, et a دراسةةة رامبمةةى ونخةةرون -0
األبجديةةة لؤلطفةةال حيةةث ىةةدفت الدراسةةة إلةةى تصةةميم وتقيةةيم كتةةاب لتعمةةيم األبجديةةة لؤلطفةةال بإدخةةال 
المتعةةةة والتعمةةةيم التفةةةاعمى مةةةن خةةةبلل اسةةةتخدام كتةةةاب )آر( المصةةةور , وتوظيةةةف المعةةةب والةةةدراما , 

( طفةةةل 07ت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن ), واسةةةتخدام تكنولوجيةةةا المعمومةةةات , وتكونةةة واألغةةةانى واألناشةةةيد
, وقةةد جمعةةت الدراسةةة بةةين المةةنيج ( سةةنوات فةةى إحةةدى مةةدارس ماليزيةةا 0-7تراوحةةت أعمةةارىم مةةن )

الكمى النوعى حيث تمت مبلحظة األطفةال اثنةاء عمميةة الةتعمم , كمةا تةم اسةتخدام المقابمةة القصةيرة 
لةدى األطفةال فةى القةدرة عمةى حفةظ وفيةم المفةاىيم , وتوصمت الدراسة إلى زيادة واضحة مع المعمم 

والمفةةةردات التةةةى يتضةةةمنيا الكتةةةاب , حيةةةث أفةةةاد المعممةةةون ان المعةةةب ىةةةو الوسةةةيمة المناسةةةبة لةةةتعمم 
 األطفال القراءة والكتابة 

       ثقافة السالم:ثانيًا: دراسات تناولت المحور الثانى  : 
  : فى ثقافة السالم طفل الروضة باكتساب مامضرورة اإلىت أكدت عمىومن أىم الدراسات التى 

 فاعميةة اسةتخدام المتحةف االفتراضةى فةى تنميةة :( بعنةوان2222دراسة أسماء سيد درويةش ) -4
بعض مفاىيم السبلم لطفل الرضةة , ىةدفت إلةى التعةرف عمةى فاعميةة اسةتخدام المتحةف االفتراضةى 

فةبل ( ط76فى تنمية بعض مفاىيم السبلم لطفل الرضةة , وتكونةت مجموعةة البحةث األساسةية مةن )
, وقةةةد طفةةةبل بالمسةةةتوى الثةةةانى بريةةةاض األطفةةةال , واسةةةتخدم ىةةةذا البحةةةث المةةةنيج شةةةبو التجريبةةةى , 

اشةةتممت أدوات البحةةث عمةةى قائمةةة مفةةاىيم السةةبلم المناسةةبة لطفةةل الروضةةة , البرنةةامج القةةائم عمةةى 
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المتحف االفتراضى لتنميةة بعةض مفةاىيم السةبلم لطفةل الروضةة , دليةل المعممةة السةتخدام المتحةف 
عةن  االفتراضى فى تنمية بعض مفاىيم السبلم لةدى طفةل الروضةة , وقةد أسةفرت نتةائج ىةذا البحةث

 ألطفال المجموعة التجريبية فاعمية استخدام المتحف االفتراضى فى تنمية بعض مفاىيم السبلم 
: بعنوان تصور مقترح لتنمية أبعاد ثقافة السةبلم فةى  (2222دراسة مريم طارق عبد العزيز ) -5

تضمينيا , ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أبعاد ثقافة السبلم التى يجب منيج رياض األطفال 
من سبعة كتةب تمثةل مةنيج ريةاض األطفةال فةى  الدراسةفى مناىج رياض األطفال , وتكونت عينة 

استكشف , المغةة العربيةة , المغةة  مستواه األول والثانى وىذه الكتب ىى ة فىجميورية مصر العربي
فى اإلنجميزية , الرياضيات , التربية البدنية , القيم واألخبلق , واستخدمت الباحثة المنيج الوصفى 

تحميةةل محتةةوى مةةنيج ريةةاض األطفةةال مةةن خةةبلل نتةةائج اسةةتبيان ألبعةةاد ثقافةةة السةةبلم التةةى يجةةب أن 
ج البحةث إلةى وجةود أبعةاد ثقافةة السةبلم فةى , وتوصةمت نتةائتكون متوفرة فى مةنيج ريةاض األطفةال 

مةةنيج ريةةاض األطفةةال ولكنيةةا تحتةةاج إلةةى تنميةةة , حيةةث أن كةةل بعةةد لةةو مؤشةةرات , وىةةذه المؤشةةرات 
 تفاوتت نسب تحققيا فى محتوى المنيج .

أثةر برنةامج تعميمةى فةى تنميةة مفيةوم السةبلم لةدى  بعنةوان (:2219دراسة سارة عبداهلل أحمةد )-6
أطفال الروضة , ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر برنامج تعميمةى فةى تنميةة مفيةوم السةبلم 

, وطفمةة مةن أطفةال المسةتوى الثةانى ( طفةبل 40لدى أطفال الروضة , وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )
المجمةةوعتين , واشةةتممت أدوات الدراسةةة عمةةى اختبةةار واسةةتخدمت الباحثةةة المةةنيج شةةبو التجريبةةى ذو 

مفيةةةةوم السةةةةبلم لطفةةةةل الروضةةةةة , والبرنةةةةامج التعميمةةةةى , وأظيةةةةرت نتةةةةائج الدراسةةةةة فاعميةةةةة البرنةةةةامج 
 .لدى أطفال الروضة التعميمى فى تنمية مفيوم السبلم 

 لطفل الروضة  ثالثا : الدراسات واألبحاث التى تناولت السموك االجتماعى
 تنمية في سموكي معرفي برنامج فاعميةبعنوان: "  : (2222دراسة الطاىرة محمود المغربى )  -5

إلةةى إعةةداد برنةةامج معرفةةي سةةموكي لتنميةةة بعةةض ىةةدفت الدراسةةة , لةةدى األطفةةال االجتمةةاعى السةةموك
سةةنوات. وتضةةمنت مظةةاىر السةةموك  0إلةةى  4طفةةال مةةن عمةةر أللةةدى ا االجتمةةاعىمظةةاىر السةةموك 

 الدراسةةة المةنيج شةبو التجريبةةي, وقةد اسةتخدمت , والعفةةو, والصةدقوالمشةاركةالتعةاطف,  الجتمةاعىا
الدراسةةةةةة األدوات اآلتيةةةةةة: مقيةةةةةاس السةةةةةموك  ( طفةةةةةبًل؛  واسةةةةةتخدمت64)البحةةةةةث مةةةةةنعينةةةةةة  وتكونةةةةةت

إلةةى فاعميةةة البرنةةامج  دراسةةةنتةةائج التوصةةمت  وقةةد.,االجتمةةاعىاإلجتمةةاعى, برنةةامج لتنميةةة السةةموك 
 طفال ألتنمسة السموك االجتماعى لدى االمستخدم فى 
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" ممارسةةة األنشةةطة الرياضةةية وأثرىةةا عمةةى  بعنةةوان : (2222دراسةةة سةةمير محمةةد محمةةود )  -2
إلى التعرف عمى ىدفت الدراسة  .لؤلطفال في مرحمة الطفولة المبكرة " ىاإليجاب ىجتماعالسموك اإل

لةدى األطفةال  ىاإليجةاب ىجتمةاعالسموك اإلالفروق في تأثير ممارسة األنشطة الرياضية عمى أبعاد 
مرحمةة الطفولةة المبكةرة, واسةتخدم الباحةث المةنيج  ىفة ىالممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياض

( من أميات األطفال الممارسين 076بالطريقة العمدية قواميا ) دراسة, وتم اختيار عينة ال ىالوصف
 ر واإلناث بأندية محافظة المنوفية , واستخدم الباحثوغير الممارسين لؤلنشطة الرياضية من الذكو 

اسةةةتمارة تسةةةجيل بيانةةةات لعينةةةة البحةةةث االساسةةةية واالسةةةتطبلعية, واسةةةتخدم مقيةةةاس األدوات اآلتيةةةة: 
السموك االجتماعي اإليجابي لؤلطفال في عمر الروضة وكانت أىةم النتةائج تشةير إلةى وجةود فةروق 

 –البحث فةي أبعةاد المقيةاس السةتة )ميةارات السةموك البيئةي ذات داللة احصائية بين األطفال عينة 
 –ميةةارات المعةةب المةةنظم  – والمشةةاركة ميةةارات التواصةةل –ميةةارات العبلقةةات الشخصةةية المتبادلةةة 

ميةةةةارات التعبيةةةر عةةةن المشةةةاعر( ولصةةةةالح األطفةةةال الممارسةةةين لؤلنشةةةةطة  –الةةةذات توكيةةةد ميةةةارات 
 الرياضية.

نةامج لجةودة الحيةاة لتكةوين بعةض السةموكيات بر : " بعنةوان  (2218الزىراء مصطفى محمةد )  -2
تنمية جودة الحياة وتكوين بعض  إلىىدفت الدراسة  .جتماعية اإليجابية لطفل ما قبل المدرسة "اإل

, وقةةةد اسةةةتخدمت الدراسةةةة المةةةنيج شةةةبو لطفةةةل مةةةا قبةةةل المدرسةةةة  يجابيةةةةجتماعيةةةة اإلالسةةةموكيات اإل
 واسةتخدمت الباحثةة( طفةبًل 06تكون عينة الدراسة من مجموعة من األطفةال عةددىا )التجريبى , وت

مقياس السةةموك االجتمةةاعى االيجةةابى لطفةةل مةةا قبةةل ,و مقيةةاس جةةودة الحيةةاة لطفةةل مةةا قبةةل المدرسةةة
برنةةامج لجةةودة الحيةةاة لتكةةوين بعةةض  , واسةةتمارة مبلحظةةة تقةةدير الةةذات لطفةةل الروضةةة ,والمدرسةةة
 .فاعمية البرنامج  أسفرت نتائج الدراسة عنوقد  عية االيجابية لمطفل.يات االجتماالسموك

 :  تعقيب عام عمى الدراسات السابقة ومدى استفادت الباحثة منيا
تناولت الباحثة أىم الدراسات العربية واألجنبية والمرتبطة بالبحث وقةد استخمصةت الباحثةة مجموعةة 

 من النقاط منيا :
تنوعت الدراسات السابقة فى تحديد أىةدافيا التةى تسةعى إلةى تحقيقيةا , ولكةن رغةم ىةذا التنةوع لةم  -

فى مرحمة رياض  ثقافة السبلمل اكتساب طفل الروضةتتعرض دراسة فى حدود عمم الباحثة تناولت 
غايةة  مما يزيد من أىمية البحث الحةالى فةى التركيةز عمةى موضةوع باستخدام التعمم الممتعاألطفال 

والعةةةدوان قةةةواًل وعمةةةبًل فةةةى األىميةةةة وىةةةو اكتسةةةاب طفةةةل الروضةةةة لثقافةةةة السةةةبلم لتحةةةل مكةةةان العنةةةف 
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من أجةل مسةتقبل وذلك وغرسيا فى نفوسيم منذ نعومة أظافرىم وسموكًا بين أطفال ما قبل المدرسة 
 .أفضل 

كيةد عمةى أىميةة اسةتخدام اسةتراتيجيات أيتفةق ىةذا البحةث مةع ىةذه الدراسةات والبحةوث فةى التكما  -
, فقةد أثبتةت الدراسةات السةابقة فعاليةة  التعمم الممتع فى عمميةة الةتعمم فةى مختمةف المراحةل العمريةة 

وكانت النتائج إيجابيةة بنسةب مختمفةة , لةذا كةان ذلةك أحةد دوافةع  استراتيجات التعمم الممتعإستخدام 
 .ثقافة السبلم لطفل الروضة لتنمية  عاستخدام التعمم الممتالباحثة لمتوجو إلى 

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فةى تحديةد عينةة البحةث الحةالى حيةث تناولةت الباحثةة فةى  -
( سةنوات 0-7البحث الحالى عينة من األطفةال بمرحمةة ريةاض األطفةال ممةن تتةراوح أعمةارىم مةن )

 مجموعتين تجريبية وضابطة.( طفبل وطفمة وتم تقسيميم إلى 06وكان عدد أفرادىا )
كمةةةا اسةةةتفادت الباحثةةةة مةةةن الدراسةةةات السةةةابقة فةةةى إختيةةةار المةةةنيج التجريبةةةى لمتحقةةةق مةةةن تةةةأثير  -

البرنةامج عمةةى عينةة البحةةث , حيةث يعتبةةر مةن أنسةةب المعالجةات التجريبيةةة لمتحقةق مةةن ىةذا التةةأثير 
  لمبرنامج المقترح عمى متغيرات البحث الحالى .

وراعةةت الباحثةةة أن تكةةون  ؛البرنةةامج أنشةةطة ة مةةن الدراسةةات السةةابقة فةةي تصةةميماسةةتفادت الباحثةة -
متنوعة وذلك من أجل تحقيق األىداف المنشودة, وأكدت الباحثة أىمية مشاركة الطفل فى  األنشطة

أساليب عرض األنشطة  االستراتيجيات المستخدمة و أداء النشاط, وضرورة أن يكون ىناك تنوع فى
 المقدمة لمطفل.

كةةةةذلك اسةةةةتفادت الباحثةةةةة مةةةةن ىةةةةذه الدراسةةةةات فةةةةى تحديةةةةد بعةةةةض الفنيةةةةات واإلسةةةةتراتيجيات التةةةةى  -
 استخدمتيا الباحثة أثناء تطبيق البرنامج  .

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فى اإلطبلع عمى عدد مةن المقةاييس واإلختبةارات السةابقة  -
حةةةةث , وكةةةةذك إختيةةةةار أفضةةةةل األسةةةةاليب فةةةةى تصةةةةميم المقيةةةةاس الحةةةةالى , وفةةةةى صةةةةياغة فةةةةروض الب

 اإلحصائية لمبحث الحالى .
 فروض البحث :

بناءًا عمى ماتم عرضو فى اإلطار النظرى ونتائج الدراسات السةابقة وتحقيقةًا ألىةداف البحةث تقتةرح 
 -الباحثة فروض البحث عمى النحو التالى:

فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطى درجةةةات أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة وأطفةةةال توجةةةد  -0
لصةالح المصةور لطفةل الروضةة المجموعة الضةابطة فةى القيةاس البعةدى عمةى مقيةاس ثقافةة السةبلم 

 المجموعة التجريبية"
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درجةةةات أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة وأطفةةةال  يفةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطتوجةةةد  -6
لطفةل  يالسةموك اإلجتمةاع بعض أبعاد عمى بطاقة مبلحظة يمجموعة الضابطة فى القياس البعدال

 لصالح المجموعة التجريبية الروضة
درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين ي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتوجد  -0

لصةالح القيةاس  المصةور لطفةل الروضةة القبمى والبعدى لتطبيةق البرنةامج عمةى مقيةاس ثقافةة السةبلم
 يالبعد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين توجد  -4

لطفل الروضة السموك االجتماعى  بعض أبعادالقبمى والبعدى لتطبيق البرنامج عمى بطاقة مبلحظة 
 يلصالح القياس البعد

إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطى درجةةةةات أطفةةةةال المجموعةةةةة التجريبيةةةةة فةةةةى  فةةةةروق ذات داللةةةةةال توجةةةةد -7
 "المصور لطفل الروضة لتطبيق البرنامج عمى مقياس ثقافة السبلم يوالتتبع يالقياسين البعد

فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطى درجةةةات أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةى ال توجةةةد  -0
 يالسةةموك اإلجتمةةاعبعةةض أبعةةاد القياسةةين البعةةدى والتتبعةةى لتطبيةةق البرنةةامج عمةةى بطاقةةة مبلحظةةة 

  .لطفل الروضة
جرءاتو:  خطوات البحث واا

الحةةالي لموصةةول إلةةى  ىةةذا البحةةثيتنةةاول ىةةذا الفصةةل عرضةةا لئلجةةراءات التةةى اتبعتيةةا الباحثةةة فةةى 
, وعينة لبحثمتمثمة فى منيج ا البحثحيث يشتمل عمى عدة محاور أساسية تحقق أىداف  .النتائج

التجربةةة و , البحةةثكةةذلك وصةةف األدوات التةةى تةةم اسةةتخداميا, ومتغيةةرات  .وكيفيةةة اختيارىةةاالبحةةث, 
ة اإلحصةةائية التةةى االسةةتطبلعية, وأيضةةا اسةةتعراض لخطةةوات بنةةاء محتةةوى البرنةةامج وكةةذلك المعالجةة

 .اتبعتيا الباحثة فى معالجة البيانات
 البحثأواًل: منيج 

ة يةةةةإعتمةةةةد البحةةةةث فةةةةى إجراءاتةةةةو عمةةةةى المةةةةنيج التجريبةةةةى القةةةةائم عمةةةةى تصةةةةميم المجمةةةةوعتين التجريب
ثقافةة طفل الروضة الكتساب  التعمم الممتع البرنامج القائم عمى فاعميةوالضابطة  لمكشف عن أثر 

, وقةةد تةةم تقسةيم أطفةةال العينةةة لمجمةوعتين إحةةدىما تمثةةل وأثةةره عمةى السةةموك االجتمةةاعى لديةو السةبلم
القائم عمى برنامج موىى التى تعرضت لبرنامج الروضة التقميدى ولم تتعرض ل, المجموعة الضابطة

والثانية تمثل المجموعةة التجريبيةة ىةى   حيث اكتفى بالقياس القبمى والبعدى ليا فقط.التعمم الممتع 
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سةةتخدام القيةةاس القبمةةى اوقةةد قامةةت الباحثةةة بالةةتعمم الممتةةع  التةةى تخضةةع لتةةأثير البرنةةامج القةةائم عمةةى
  .لمتحقق من صحة الفروض وفاعمية البرنامجالبحث والبعدى لكل من المجموعتين عمى متغيرات 

 ثانيًا: متغيرات البحث : 
 .  التعمم الممتع: البرنامج القائم عمى  المتغير المستقل

 : أبعاد ثقافة السبلم المراد اكتسابيا لدى طفل الروضة المتغير التابع
 :  ثالثًا: مجتمع وعينة البحث

 6666/ 6660يتمثةةل مجتمةةع البحةةث الحةةالى فةةى المعاىةةد األزىريةةة بمنطقةةة القةةاىرة لمعةةام الدراسةةى 
حيةةث تةةم أخةةذ موافقةةة مشةةيخة األزىةةر الشةةريف عمةةى تطبيةةق البحةةث بإحةةدى المعاىةةد التابعةةة لمنطقةةة 

التابع لقطاع المعاىد األزىرية بمدينة نصر  السمطان راشد النموذجىمعيد واختارت الباحثة  القاىرة 
 :إلى لمعيد السمطان راشد النموذجىويرجع السبب فى اختيار الباحثة بالطريقة العمدية 

يتةةوافر بةةو عةةدد كبيةةر مةةن قاعةةات ريةةاض األطفةةال ممةةا يسةةمح بتةةوافر عينةةة متجانسةةة لعينةةة البحةةث   -0
 ستطبلعية أيضًا.األساسية, و العينة اإل

 تقارب المستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى لدى أطفال الروضة -6
ممةا ييسةر تنفيةذ البرنةامج مةع فضبًل عن إشراف الباحثة عمى طالبات التدريب الميدانى بةذات الروضةة  -0

 األطفال.
مةةع الباحثةةةة مةةن إدارة الروضةةةة ٍ والتعةةاون الجةةةاد لتنفيةةذ البرنةةةامج  البحةةةثبفكةةرة  المعيةةةدإدارة ترحيةةب -4

إجةةراءات التطبيةةق, سةةير  حيةةث قامةةت الروضةةة بتةةوفير جميةةع اإلمكانيةةات التةةي تسةةاعد الباحثةةة عمةةى
 الوقت الكافي والبلزم لتطبيق أنشطة البرنامج. وأعطت ليا

 وانقسمت تمك العينة إلى عينتين ىما: 
( طفل وطفمة من أطفال المستوى الثانى بريةاض 066: والتى تكونت من) العينة االستطالعية -0

, حيةةث حافظةةة القةةاىرة التةةابع لقطةةاع المعاىةةد األزىريةةة بم بمعيةةد السةةمطان راشةةد النمةةوذجىاألطفةةال 
 البحث بيدف التأكد من الخصائص السيكومترية ليا صدقيا وثباتيةا واتبقت عمى ىذه العينة أداطُ 

 .وصبلحيتيا  لمقياس
( طفةل وطفمةة مةن أطفةال المسةتوى 06: تكونت العينة األساسية لمبحةث مةن ) العينة األساسية -6

حافظةةة المعاىةةد األزىريةةة بمالتةةابع لقطةةاع  بمعيةةد السةةمطان راشةةد النمةةوذجىالثةةانى بريةةاض األطفةةال 
 :, وقد تم تقسيميم إلى مجموعتين القاىرة
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إنةةةاث( وقةةةد تعرضةةةت  07 -ذكةةةور  07( طفةةةل وطفمةةةة )06وتتكةةةون مةةةن ) :المجموعةةةة التجريبيةةةة
 التعمم الممتع.لبرنامج البحث القائم عمى 

إنةةةاث( وقةةةد تعرضةةةت  07 -ذكةةةور  07( طفةةةل وطفمةةةة )06وتتكةةةون مةةةن ) : المجموعةةةة الضةةةابطة
 لمبرنامج التقميدى لمروضة .

 وقد راعت الباحثة عند إختيار عينة البحث أن تتحقق فييا المواصفات األساسية التالية: 

 ( سنوات.0-7أن يتراوح العمر الزمنى ألطفال العينة ما بين )

بريةاض األطفةال حتةى يكونةوا قةد وصةموا إلةى مسةتوى أن يكونوا من أطفال المستوى الثانى  -
 .التعمم الممتعيسر عممية تعمميم وتدريبيم باستخدام مبلئم من النضج العقمى مما يٌ 

حيةث قامةت الباحثةة بتطبيةةق  أن تكةون نسةبة الةذكاء بةين جميةع أطفةال العينةة فةى المتوسةط -
" عمةةةى أطفةةةال العينةةةة 6600إختبةةةار الةةةذكاء " لجةةةون رافةةةن " تقنةةةين " عمةةةاد أحمةةةد حسةةةن , 

ختارت الباحثة األطفال متوسطى الذكاء   . وا 
مةن يعةانون مةن مشةكبلت أو إعاقةات صةحية مةؤثرة  البحةثأال يكون من بين أطفال عينةة  -

 .عمى األداء
 . مون بالحضور إلى الروضةأن يكون أطفال العينة ممن يمتز  -

 ضبط العينة 
 تجانس أطفال العينة أوال : 

 ( األساسية التجريبية والضابطة التجانس بين األطفال )عينة البحث -0
قامةةةت الباحثةةةة بإيجةةةاد التجةةةانس بةةةين متوسةةةط درجةةةات األطفةةةال مةةةن حيةةةث العمةةةر الزمنةةةى  و الةةةذكاء 

 6السموك االجتماعى لمطفل باستخدام اختبار كةاومقياس ثقافة السبلم وبطاقة مبلحظة بعض أبعاد 
 (0كما يتضح فى جدول )
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 (1خذول )
 (66 =)ٌ جتاَش انعُُت األصاصُت ككم 

 المتغٌرات واألبعاد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 2كا

 04928 24.0 74.5 العمر الزمني

 .824.7 84.0 28490 الذكاء

ثقافة 
 السالم

 54.72 ..24 89400 يالسالم الداخم

 74977 8402 224.2 يالسالم البيئ

 .884.7 .242 22422 االجتماعيالسالم 

 8.4.72 ..4. 2420. الدرجة الكمية

بطاقة 
مالحظة 
السموك 
 االجتماعي

 .7497 84.2 87407 توكيد الذات

 04852 ..84 874.7 المشاركة

 2..74 84.8 874.2 الضبط االنفعالي

 94728 ..24 4.2.. الكميةالدرجة 

( عةةدم وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيا بةةين متوسةةطات درجةةات العينةةة فةةي  0 يتضةةح مةةن جةةدول ) 
 متغيرات البحث, مما يشير إلى التجانس.

 االستطالعية ( )عينة البحثالتجانس بين األطفال  -2
قامت الباحثة بإيجاد التجانس بين متوسط درجات األطفال من حيث العمر الزمنى  و الذكاء ومقياس 

كما يتضح فى جدول  6ثقافة السبلم وبطاقة مبلحظة السموك االجتماعى لمطفل باستخدام اختبار كا
(6)   

 

 

 

 

 



 مجلة الطفولة  ( 2222تمبر العدد الثانً واالربعون ) عدد سب

 

619 

 (2خذول )                                       

 (166 =)ٌ االصخطالعُت جتاَش انعُُت 

 المتغٌرات واألبعاد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 2كا

 884720 2429 74.2 العمر الزمنً

 2..94 8479 22482 الذكاء

ثقافة 
 السالم

ًالسالم الداخل  284.9 84.. .470. 

ًالسالم البٌئ  284.2 8495 .40.. 

االجتماعًالسالم   22499 8458 .457. 

 .9427 407. 402.. الدرجة الكلٌة

بطاقة 
مالحظة 
السلوك 
 االجتماعً

 54708 .845 89402 توكٌد الذات

 .9427 8452 ..894 المشاركة

 547.8 84.2 804.2 الضبط االنفعالً

 .497. 24.2 75457 الدرجة الكلٌة

فةةي متغيةةرات  ( عةةدم وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيا بةةين متوسةةطات درجةةات العينةةة6يتضةةح مةةن جةةدول )
 البحث, مما يشير إلى التجانس.

 ثانيا : التحقق من التكافؤ بين أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة 
 :الذكاءو  من حيث العمر الزمنى -1

أطفةةةةةال المجمةةةةةوعتين التجريبيةةةةةةة و متوسةةةةةط درجةةةةةات  يجةةةةةاد داللةةةةةة الفةةةةةروق بةةةةةين إقامةةةةةت الباحثةةةةةة ب
كمةةةةةا  "ت" باسةةةةةتخدام اختبةةةةةار  العمةةةةةر الزمنةةةةةى و الةةةةةذكاءفةةةةةى القيةةةةةاس القبمةةةةةى مةةةةةن حيةةةةةث  الضةةةةةابطة

 (3خذول )                                        (0يتضح فى جدول) 

 وانذكاء انعًز انزيٍُانخكافؤ بني اجملًىعخني )انخدزَبُت وانضابطت( يف 

 ن المجموعة المتغٌرات
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 الداللة ت

العمر 
 الزمنً

 24.5 74.7 2. التجرٌبٌة
 غٌر دالة 24297

 24.9 74.0 2. الضابطة

 الذكاء
 .840 22422 2. التجرٌبٌة

 1.52 21.77 32 الضابطة غٌر دالة 24990
( أنةةو ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات المجمةةوعتين 0يتضةةح مةةن جةةدول )

, وىةةةةذا يةةةةدل عمةةةةي تكةةةةافؤ المجمةةةةوعتين )التجريبيةةةةة الزمنةةةةي والةةةةذكاءالعمةةةةر التجريبيةةةةة والضةةةةابطة فةةةةي 
 والضابطة( في التطبيق القبمي, األمر الذي يميد لمتطبيق العممي بمفردة صحيحة.
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 :المصور لطفل الروضة مقياس ثقافة السالم من حيثالتكافؤ  -2
أطفال المجموعتين التجريبيةة والضةابطة فةى درجات يجاد داللة الفروق بين متوسط إقامت الباحثة ب

 (4 ) كما يتضح فى جدول "ت"القياس القبمى باستخدام اختبار 
 (4خذول )

 املصىر نطفم انزوضت يمُاس ثمافت انضالوانخكافؤ بني اجملًىعخني )انخدزَبُت وانضابطت( يف 

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 الداللة ت

ًالسالم الداخل  
 2420 22425 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 24799
 ..24 89452 2. الضابطة

 السالم البٌئً
 .849 22452 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 84208
 84.9 22482 2. الضابطة

 السالم االجتماعً
 24.2 .8945 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 24982
 .242 22425 2. الضابطة

الكلٌةالدرجة   
 4.7. 2472. 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 24.77
 .45. 2425. 2. الضابطة

( أنةةةةةةةةو ال توجةةةةةةةةد فةةةةةةةةروق ذات داللةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية بةةةةةةةةين متوسةةةةةةةةطات درجةةةةةةةةات 4يتضةةةةةةةةح مةةةةةةةةن جةةةةةةةةدول )
, وىةةةةةذا يةةةةةدل عمةةةةةي تكةةةةةافؤ المجمةةةةةوعتين ثقافةةةةةة السةةةةةبلمالمجمةةةةةوعتين التجريبيةةةةةة والضةةةةةابطة فةةةةةي مقيةةةةةاس 

 .التطبيق القبمي, األمر الذي يميد لمتطبيق العممي بمفردة صحيحة)التجريبية والضابطة( في 

 :السموك االجتماعي بعض أبعاد بطاقة مالحظةالتكافؤ في  -3
 (5خذول )
 انضهىن االخخًاعٍبعض أبعاد بطالت يالحظت انخكافؤ بني اجملًىعخني )انخدزَبُت وانضابطت( يف 

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 الداللة ت

 توكٌد الذات
 .845 874.5 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 84092
 ..84 .8.42 2. الضابطة

 المشاركة
 8458 874.5 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 84.00
 8479 .8742 2. الضابطة

 الضبط االنفعالً
 .842 .8740 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 24872
 .840 8.495 2. الضابطة

 الدرجة الكلٌة
 2472 495.. 2. التجرٌبٌة

 غٌر دالة 84879
 24.2 .42.. 2. الضابطة

( أنةةو ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات المجمةةوعتين 7يتضةةح مةةن جةةدول )
, وىةةةذا يةةةدل عمةةةي تكةةةافؤ السةةةموك االجتمةةةاعيأبعةةةاد  بعةةةض بطاقةةةة مبلحظةةةةالتجريبيةةةة والضةةةابطة فةةةي 
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)التجريبيةةةة والضةةةابطة( فةةةي التطبيةةةق القبمةةةي, األمةةةر الةةةذي يميةةةد لمتطبيةةةق العممةةةي بمفةةةردة المجمةةةوعتين 
 صحيحة.

  :األدوات التالية  يستخدم البحث الحالى ثانيًا: أدوات البحث : 

خيتار العينة إختبارالمصفوفات المتتابعة الممونة لقياس ذكاء األطفال -8  .                    لضبط وا 
 (3، ممحق2216تقنين عماد أحمد حسن )لجون رافن  

  ثقافة السبلملتحديد أبعاد مقياس الروضات  األساتذة المحكمين ومعمماتإستمارة إستطبلع رأى  -2
                                                                                                               (4)إعداد الباحثة، ممحق                                       المناسبة لطفل الروضة.

  (.5إعداد الباحثة، ممحق )                 .لطفل الروضة  المصور ثقافة السبلممقياس  -3
  السموك االجتماعىلتحديد أبعاد الروضات  األساتذة المحكمين ومعمماتإستمارة إستطبلع رأى  -4

 (.6إعداد الباحثة، ممحق )                                      المناسبة لطفل الروضة
 (.7إعداد الباحثة، ممحق ) لدى طفل الروضة  االجتماعىالسموك أبعاد  بعض مبلحظة بطاقة -5
  لدى طفل الروضة . التعمم الممتع لتنمية ثقافة السبلمالبرنامج القائم عمى  -0

 (.8إعداد الباحثة، ممحق)                                                                     
 :  وفيما يمى وصف ليذه األدوات

 (   3، ممحق 2216ختبار المصفوفات المتتابعو الممون )لجون رافن تقنين عماد أحمد حسن: إ

 : اإلختباراليدف من ] أ [ 
)تعةديل وتقنةين/ عمةاد  اختبةار المصةفوفات المتتابعةة الممةون لةة "جةون رافةن"قامت الباحثةة باسةتخدام 

لحساب نسةبة ذكةاء عينةة الدراسةة, والتأكةد مةن تجانسةيا, وذلةك لضةبط متغيةر  (6600أحمد حسن, 
 ( 0ممحق ) متغيرات الدراسة.عمى نسبة الذكاء حتى ال يؤثر 

 :  وصف اإلختبار -أ

, حيةةث اسةةتخدم العديةةد مةةن الدراسةةات 6600حمةةد حسةةن أأعةةد اإلختبةةار رافةةن وأعةةاد تقنينةةو عمةةاد   
واألبحاث فى البيئة العربية , ويعتبةر مةن اإلختبةارات غيةر المفظيةة الةذى يعتمةد عمةى األداء العممةى 
ن لقياس الذكاء فيو مجرد مجموعة من الرسوم الزخرفية والتصميمات , يطبق عمى األطفةال مةن سة

مجموعةات وىةى  0سنة ( العاديين والمتأخرين عقميًا , ويتكون اإلختبار من  00سنوات الى  7.7)
(A- AB- B. ) 

: يعتمد النجاح فييا عمى قدرة الطفل عمى إكمال نمط مستمر , وعند نياية  (Aالمجموعة األولى )
 المجموعة يتغير ىذا النمط من اتجاه واحد إلى اتجاىين فى نفس الوقت . 
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( : يعتمد النجاح فييا عمى قةدرة الطفةل عمةى إدراك األشةكال المنفصةمة فةى ABالمجموعة الثانية )
 نمط كمى عمى أساس اإلرتباط المكانى . 

يعتمةةد النجةةاح فييةةا عمةةى فيةةم الطفةةل لمقاعةةدة التةةى تحكةةم التغيةةرات فةةى األشةةكال   ( :Bالمجموعةةة )
 لفرد عمى التفكير المجرد .  المرتبطة منطقيًا أو مكانيًا , وىى تتطمب قدرة ا

( مصةفوفة , وكةل مصةفوفة تحتةوى بأسةفميا 06وكل مجموعة مةن المجموعةات السةابقة تتكةون مةن )
( مصفوفات صغيرة بحيث يختار المفحوص مصفوفة واحدة لتكون ىى المكممةة لممصةفوفة 0عمى )

صةةممت بطاقةةات ىةةذا التةةى بةةاألعمى, والمجموعةةات الثبلثةةة السةةابقة وضةةعت فةةى صةةورة مرتبةةة , وقةةد 
ا عةةن ختبةةار بةةألوان مختمفةةة حتةةى تسةةتطيع جةةذب إنتبةةاه الطفةةل المفحةةوص أكبةةر قةةدر ممكةةن بعيةةدً إلا

 تشتت اإلنتباه بأشياء أخرى. 
ويتميةةةز ىةةةذا االختبةةةار بمناسةةةبتو لطفةةةل الروضةةةة , وبسةةةيولة تطبيقةةةو وتصةةةحيحو لتقةةةدير نسةةةب ذكةةةاء 

األبحاث لما لو من درجات صدق وثبةات عاليةو ستخدم أيضًا فى العديد من الدراسات و ااألطفال , و 
 , مما دفع الباحثو لئلعتماد عميو فى حساب ذكاء األطفال عينة الدراسة . 

 تصحيح االختبار :  -ب 
( بةدائل موجةوده اسةفل 0يتعين عمى كل مفحوص أن يختةار الجةزء النةاقص مةن التصةميم مةن بةين )

كل مصفوفو , وال يوجد سوى بديل واحد صحيح , ويعطى درجة واحده لئلجابة الصحيحة , وصفر 
 ( درجة . 00لئلجابة الخاطئة , والدرجة الكمية لئلختبار )

 افن :المعامالت العممية إلختبار المصفوفات لر 
 : صدق اإلختبار

اسةةةتخدم فةةةى حسةةةاب صةةةدق ىةةةذا المقيةةةاس العديةةةد مةةةن األسةةةاليب التةةةى تعةةةددت و تنوعةةةت بةةةاختبلف 
رتبةةاط بيةةنيم , ومنيةةا مقيةةاس اسةةتانفورد بينيةةةة , الدراسةةات والمقةةاييس التةةى تةةم حسةةاب معةةةامبلت اإل
( وترواحت 6.20, 6.06ت قيم االرتباط بين ) حومقياس وكسمر , واختبار رسم الرجل , حيث تراو 

بتقنةةين فةى بحثةةو (  , وقةةد قةام عمةةاد أحمةد حسةةن 6.47, 6.66أيضةًا فةةى دراسةات أخةةرى مةا بةةين ) 
( , وقةةد ترواحةةت معةةامبلت 02,4: 7,7ختبةار عمةةى عينةةة مصةةرية فةةى الفئةةات العمريةةة المختمفةةة )اإل
س , ولوحةةة رتبةةاط بةةين اإلختبةةار وبةةين بعةةض المقةةاييس الفرعيةةة إلختبةةار وكسةةمر ومتاىةةات بورنيةةو اإل

( كمةةا تةةم حسةةاب معةةامبلت اإلرتبةةاط بةةين األقسةةام الفرعيةةة لممقيةةاس 6.76 -6.62سةةيجان مةةا بةةين )
( وحسةاب معةامبلت اإلرتبةاط بةين األقسةام الفرعيةة لممقيةاس والدرجةة 6.50 -6.74وترواحت بةين )
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ممةةةا يةةةدل عمةةةى صةةةدق 6.60( وجميعيةةةا دالةةةو عنةةةد مسةةةتوى 6.20 -6.25الكميةةةة وترواحةةةت بةةةين )
 تبار االخ

 ثبات اإلختبار : 
توصةةةمت الباحثةةةو مةةةن خةةةبلل تتبةةةع العديةةةد مةةةن الدراسةةةات التةةةى اسةةةتخدمت ىةةةذا اإلختبةةةار أنةةةو يتمتةةةع 

( وبدرسةةات أخةةرى ترواحةةت مةةا بةةين 6.20 -6.06بةةدرجات ثبةةات جيةةده , حيةةث ترواحةةت مةةا بةةين) 
ريتشاردسون ( , وقد تم حساب ثباتو عمى العينات المصرية باستخدام معادلة كودر 6.22 -6.44)

  ., مما يدل عمى ثبات اإلختبار 6.27حيث بمغت قيمتيا 
ثقافةةة لتحديةةد أبعةةاد مقيةةاس الروضةةات  األسةةاتذة المحكمةةين ومعممةةاتإسةةتمارة إسةةتطالع رأى  -2

 (  4)إعداد الباحثة , ممحق                           -:المناسبة لطفل الروضة السالم
  اليدف من اإلستمارة: -0

ىو تحديد بعةض أبعةاد ثقافةة السةبلم المناسةبة لةدى أطفةال الروضةة   اليدف من إعداد اإلستمارة كان
والتى يجب أن يكتسبيا الطفل فى ىذه المرحمة ,وذلك من خبلل إسةتطبلع رأى األسةاتذة المحكمةين 

 طفل الروضة.ل اكتسابيالتحديد أبعاد ثقافة السبلم المراد  الروضات ومعممات
 تباع الخطوات اآلتية فى إعداد اإلستمارة:اوتم  ستمارة :خطوات بناء اإل

 بثقافة السبلم لدى طفل الروضة .المتعمقة واألدبية اإلطبلع عمى األطر النظرية  -
 .ثقافة السبلم لطفل الروضةمقياس اإلطبلع عمى بعض المقاييس واإلختبارات التى أعدت لتحديد -
, وأظيةرت ىةذه األطفةاللدى  ثقافة السبلماإلطبلع عمى الدراسات السابقة واألبحاث التى تناولت  -

لطفل الروضة , وتصةنيفيا واالسةتفادة منيةا فةى تحديةد أبعةاد ثقافةة الدراسات األبعاد التى تم تناوليا 
 السبلم التى يمكن اكتسابيا ألطفال الروضة وفقا لقدراتيم وطبيعة مرحمتيم العمرية 

وعرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين والخبراء  ثقافة السبلموتم إعداد قائمة مبدئية بأبعاد  -
معممةةات ريةةاض أطفةةال  -ألطفةةال )أسةةاتذه أعضةةاء ىيئةةة تةةدريس فةةى مجةةال تربيةةة الطفةةل وريةةاض ا

وذلك لمتعرف عمةى وجيةة نظةرىم مةن حيةث مناسةبة تمةك األبعةاد لمسةتوى دارس مختمفة ( عاىد ومبم
ألطفةةال  ثقافةةة السةةبلموقةةد أسةةفرت نتةةائج ىةةذا اإلسةةتطبلع إلةةى تحديةةد أبعةةاد مقيةةاس   طفةةل الروضةةة 

إلضةةةافة إلةةةى  إعةةةادة صةةةياغة  بعةةةض التعريفةةةات اإلجرائيةةةة الروضةةةة بنةةةاءًا عمةةةى إتفةةةاق الخبةةةراء , با
ثقافةة أبعةاد تم تحديةد كون قد يلبعض األبعاد من الناحية المغوية حتى تكون أكثر وضوحًا , وبذلك 

 .طفل الروضة ل اكتسابيا الذى يجب السبلم
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 (7) إعداد الباحثة , ممحق           :المصور لطفل الروضة  ثقافة السالممقياس  -0
مةةع المسةةتوى الثةةانى لمرحمةةة ريةةاض  ءمبمةا يةةتبلالمصةةور  ثقافةةة السةةبلمقامةت الباحثةةة بإعةةداد مقيةةاس 
(. وقةد تةم بنةاء مقيةاس ثقافةة السةبلم وفقةًا لئلطةار النظةرى سنوات 0-7األطفال ألعمار تتراوح )من 

 لمبحث , وقائمة أبعاد ثقافة السبلم , وقد مر المقياس بعدة خطوات ىى كالتالى:
 المقياس : تصميم  اليدف منتحديد [ 1] 

ىةةدف مقيةةاس البحةةث الحةةالى إلةةى الحصةةول عمةةى أداة موضةةوعية ومقننةةة عمةةى درجةةة عاليةةة مةةن   
لدى أطفال المستوى الثانى  ثقافة السبلمفى قياس بعض أبعاد  الصدق والثبات , وذلك إلستخداميا

( سةنوات, وذلةك مةن خةبلل إجابةات األطفةال عمةى 0-7من ريةاض األطفةال الةذين تتةراوح أعمةارىم )
 األسئمة المصورة التى تطرح عمييم

 : [ محتوى  المقياس 2]
السةةبلم , حيةث تضةةمن البعةد األول  ثةةبلث أبعةاد( عبةارة وتةم توزيعيةةا عمةى 00يتكةون المقيةاس مةةن )

 االجتمةاعىالسةبلم  لةث( عبةارة , والبعةد الثا06) البيئةىالسةبلم ( عبارة , والبعد الثانى 06) الداخمى
 بثقافة السبلم إستيدفت جميعيا قياس وعى الطفل  ( عبارة 06)

  [ خطوات إعداد المقياس :3]
 إلعداد المقياس قامت الباحثة بعدة خطوات موضحة فيما يمى :   
بثقافةةة والمراجةةع العربيةةة واألجنبيةةة التةةى اىتمةةت والبحةةوث االطةةبلع عمةةى مجموعةةة مةةن الدراسةةات -0

 تباينت فيما بينيا بحسب األىداف التى وضعت من أجميا . التىلطفل الروضة  السبلم 

تةةةم وضةةةع التعريةةةف اإلجرائةةةى لمفيةةةوم "ثقافةةةة السةةةبلم" فةةةى ضةةةوء اإلطةةةبلع عمةةةى التةةةراث النظةةةرى  -6
والدراسات السابقة فى حدود عمم الباحثة وتحديد أبعاد "ثقافة السبلم" وكيفية قياسيا إجرائيًا والمتمثمة 

 السبلم االجتماعى (.  –السبلم البيئى  –فى )السبلم الداخمى 

عةداد مقيةاس ثقافةة إطبلع عمةى عةدد مةن المقةاييس التةى سةاعدت بةدورىا فةى قامت الباحثةة بةاإل -0
فةةادت الباحثةة مةةن اإلطةبلع عمةى تمةةك المقةاييس واالختبةةارات ألقةد  , السةبلم المصةور لطفةةل الروضةة

لطفل الروضة ,  ثقافة السبلملتعرف عمى الطرق واألدوات المستخدمة فى قياس أبعاد ا فى  السابقة
عد من أبعاد المقياس وعدد المواقف لكل واإلستفاده منيا فى صياغة العبارات التى تتناسب مع كل بُ 

 .عد وتحديد طريقة االستجابة وطريقة التصحيحبُ 
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 : ومن أىم ىذه المقاييس 
 (6666أسماء درويش , ) إعداد : اختبار مفاىيم السبلم المصور اإللكترونى لطفل الروضة -
 (6607,  مروة الشناوى)إعداد :استبيان معممة الروضة نحو تعزيز ثقافة السبلم لطفل الروضة -
 (6605عبد الباقة ,محمدأم ىاشم  )إعداد :  مقياس السبلم األمنى لطفل الروضة  -

 ( 6600مسعود ,  سعد  رواد ) إعداد : مقياس مفاىيم السبلم المصور لطفل الروضة 
 (6605فايزة أحمد عبد الرازق ):مقياس ميارات ثقافة السبلم المصور لطفل الروضة ) إعداد -
,  فيصةةةلعبير عبةةةد المةةةنعم )إعةةةداد:مقيةةةاس ثقافةةةة السةةةبلم االجتمةةةاعى لطةةةبلب المرحمةةةة الثانويةةةة  -

6660) 

المقيةاس بنةاءًا عمةى األبعةاد التةى حصةمت عمةى أعمةى نسةبة اتفةاق مةن الخبةراء فةى  تحديد أبعةاد -4
( ومعممةات –راء )أعضةاء ىيئةة تةدريس مجال تربيةة الطفةل عنةد عةرض إسةتمارة إسةتطبلع رأى الخبة

بنةاءًا عمةى تطبيةق مقيةاس الكتسةابيا التى يحتاج الطفةل فةى ىةذه المرحمةة  ثقافة السبلملتحديد أبعاد 
 - ىةى : ةأساسةيثبلث أبعاد المصور بعرض عباراتو عمى الطفل ذاتو , والمتمثمة فى  مثقافة السبل

  .السبلم االجتماعى -0السبلم البيئى - -6السبلم الداخمى-0
  اإلختبار عدة نقاط منيا ما يمى :عبارات وقد راعت الباحثة عند بناء 

 مناسبتيا لمعمر الزمنى لمطفل .  -0

تناسبيا مع و  لقاموس الطفل, ونموه المغوى والعقمى تياومبلئم ,وبساطة صياغة العبارات سيولة -6
 .خصائص نمو الطفل فى تمك المرحمة

 . .أن تكون محددة فى معناىا بحيث ال تحمل أكثر من معنى مما يؤدى إلى تشتت الطفل -0

 أن تقيس ما وضعت لقياسو دون غموض . -4

 ممارسات الطفل الحقيقية أثناء حياتو اليوميةأن تكون مستمدة من  -7

    سيولة المغة المستخدمة فى األسئمة بحيث تكون وسطًا ما بين الفصحى والعامية. -0
 البدائل التى تتضمنيا كل عبارة وأن اليزيد عددىا عن ثبلثة بدائل. وضوح  -5
 وجودة األلوان وعدم إزدحام الصور بالتفاصيل وضوح الصور -2
لمخصائص النمائيةة  مناسبة والرسومرسم عبارات المقياس بحيث يكون مصورًا, وتكون الصور  -2

 :( سنوات من حيث0-7لطفل مرحمة الطفولة المبكرة من )

 .: بحيث يستطيع الطفل أن يعى ويدرك ما تعبر عنو الصورةنموه العقمى -أ
 : بحيث يتمكن الطفل من أن يعبر ويتحدث. نموه المغوى -ب
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اإلستعانة ببعض الرسامين المتخصصين فى رسومات األطفال لرسم المواقف التةى من خبلل  وذلك
  تم إختيارىا مع مشاركة الباحثة لو فى وضع تصور لشكل الصورة التى تعبر عن الموقف.

 [ تعميمات المقياس : 4] 
 تسةةيم فةةيتضةةمن المقيةةاس مجموعةةة مةةن التعميمةةات التةةى يجةةب أن يراعييةةا مطبةةق المقيةةاس , والتةةى 

 تطبيق المقياس بصورة تمكن من تحقيق أىداف تطبيقو وتتمثل في : 
 فردى.  التطبيق يتم بشكلكتابة بيانات كل طفل عمى نموذج المقياس الخاص بو حيث أن -

 التأكد من عدم وجود أى كتب أو صور فى محيط الطفل لعدم تشتت إنتباىو. - 

 يجمس الطفل فى مكان مريح بعيد قدر اإلمكان عن الضوضاء  -

عةدم اإليحةاء لمطفةل باإلجابةة سةواء بةالتمميح أو اإلبتسةامة و عرض صور المقياس عمى كل طفةل  -
 أو نبرة الصوت المتحمسة 

  ال تقوم الباحثة بأى رد فعل نحو إستجابات الطفل ال بالقبول وال بالرفض -

 األطفالإستعجال الطفل فى اإلجابة وذلك مراعاة لمفروق الفردية بين ينبغى عمى الباحثة عدم  -

 قراءة العبارة المفظية أكثر من مرة وتبسطيا إذا إحتاج الطفل ذلك  - 

  أسفميا. التوضيح  لمطفل أن يختار الصورة التى تعبر عن إجابتو بوضع عبلمة )صح (  -

لممقياس بشرط أن تكون المكأفاة بعد تطبيق المقياس وغير متفةق  ويمكن مكافأة الطفل عمى أدائ -
 . عمييا مسبقاً 

 المقياس :  حكيم [ ت5] 
لطفل الروضة ,  ثقافة السبلمولمتأكد من أن العبارات التى تمت صياغتيا تصمح كأداة دقيقة لقياس 

بو عنوان البحث واليدف منو  واألدوات المسةتخدمو  اً تم عرض المقياس فى صورتو األولية موضح
فيو والتعريف اإلجرائى لكل بعد مةن أبعةاد المقيةاس عمةى مجموعةة مةن األسةاتذة الخبةراء والمحكمةين 
المتخصصةةين فةةى عمةةم الةةنفس ومجةةال المنةةاىج وطةةرق التةةدريس وتربيةةة الطفةةل لمعرفةةة مةةدى تحقيةةق 

بد  :اء الرأى فيو من حيث المقياس لميدف المنوط بو أى بيان صدقو وا 

 مدى اتفاق بنود المقياس مع اليدف الذى وضعت من أجمو . -

 مدى ارتباط مفردات العبارات  باألبعاد فى ضوء التعريف اإلجرائى لكل بعد .  -

أى عبارة أو موقف ال يتناسب  إبداء ما يقترحونو من مبلحظات سواء تعديل أو إضافة أو حذف -
  مع اليدف أو سن الطفل.

 مدى مبلئمة العبارات ومناسبتيا من حيث الوضوح والصياغة -
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 مدى مناسبة الصور لكل مفردة من مفردات المقياس -
وقةةةةد إتفقةةةةت أراء األسةةةةاتذة المحكمةةةةين عمةةةةى صةةةةبلحية المقيةةةةاس لبلسةةةةتخدام, وقةةةةد كانةةةةت ىنةةةةاك عةةةةدة 
تعديبلت وضعت فى اإلعتبار كحذف بعض العبارات, وتعديل صياغة بعض المفةردات بنةاءًا عمةى 

 أراء األساتذة المحكمين . 

  ثقافة السبلم ألطفال الروضة والجدول التالى يوضح تعديبلت األساتذة المحكمين لمقياس 
 (6  خذول )

 املصىر بُاء عهً آراء انضادة احملكًني ثمافت انضالوانخعذَالث انىت متج فً يمُاس 
 الموقف قبل التعدٌل  رقم الموقف أبعاد المقٌاس 

 )الصورة األولٌة(
 الموقف بعد التعدٌل 
 )الصورة النهائٌة(

 نوع التعدٌل

0رقم الموقف  السالم الداخلى  لوصدٌقك أعطى المعلمة  
 وردة فى عٌد األم 

فى عٌد األم بتعمل إٌه مع المٌس 
 بتاعتك

حذف وإضافة 
 وإعادة صٌاغة 

    

 28الموقف رقم   السالم البٌئى 
 البدٌل ب

 حذف وإضافة تروٌها مٌه كتٌر   تقول لصدٌقك ٌقطعها

 2.الموقف رقم  السالم االجتماعى 
 البدٌل أ

هتاخد رأى صحابك فً 
 اللون المناسب 

 إعادة صٌاغة  هتختاروا األلوان مع بعض  

 المقياس فى صورتو النيائية:
( محتويًا عمى 4ممحق ) ةبعد إجراء تعديبلت األساتذة المحكمين أصبح المقياس فى صورتو النيائي

 -00من )  السبلم البيئى(   06-0من ) السبلم الداخمى  ثبلث أبعاد ىما ( عبارة مقسمة الى00)
 .(00-67السبلم االجتماعى من )( 64

 [ طريقة تطبيق المقياس: 6]
ألنيا الطريقةةة المناسةةبة تةةم تطبيةةق المقيةةاس عةةن طريةةق المقابمةةة الفرديةةة مةةع كةةل طفةةل عمةةى حةةدة. -

تعرض الباحثةة صةورة الموقةف عمةى كةل طفةل مةع القةراءة الشةفوية  حيث ,وطبيعة المقياس المصور
 ستجابات ايمى كل موقف من مواقف المقياس ثبلث و  لمموقف,

 ستجابةإلختيار اعند إالوقت الكافى  ء الطفلإعطا -
وىكةذا بالنسةبة لبةاقى مواقةف  ثم تضع الباحثة درجة اجابةة الطفةل فةى اسةتمارة تصةحيح المقيةاس, -

  المقياس
نمةةا نمعةةب بةةبعض الصةةور  يجةةب أنو  - تةةوحى الباحثةةة لؤلطفةةال بةةأنيم ليسةةوا فةةى موقةةف اختبةةار , وا 

 .الممونة والبطاقات 
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 :[ تصحيح المقياس7]
نتياء من التطبيق الفردى عمى كل طفل قامت الباحثة بتحديد إجابات األطفال عمى المقياس بعد اإل

, والذى يتعين عميو أن يختار البديل المناسب لكل موقف, وتم تقدير درجات المقياس بشكل ثبلثى 
0-6-0 

 تحسب لو )ثبلث درجات(.  : فى حالة اختيار الطفل البديل المصور الصحيح من أول مرة

 : تحسب لو )درجتان(.  فى حالة اختيار الطفل البديل المصور المتوسط
 : تحسب لو )درجة واحدة(.  فى حالة اختيار الطفل البديل المصور الخطأ

وكنيايةةةة ,  ( درجةةةة062وبةةةذلك تكةةةون الدرجةةةة الكميةةةة التةةةى يحصةةةل عمييةةةا الطفةةةل كنيايةةةة عظمةةةى)
 درجة. ( 00  )ىصغر 

 الدرجة الكمية لممقياس : 
    00 = 00 × 0الدرجة الصغرى: و              062 = 00 × 0الدرجة العميا : 

 [ التجربة اإلستطالعية  : 8] 
قامت الباحثة بإجراء تجربة إستطبلعية لمتأكد من مناسبة المقياس , فقامت بتطبيق المقياس عمةى  

أطفةةال العينةةة اإلسةةتطبلعية التةةى ليةةا نفةةس خصةةائص األطفةةال عينةةة البحةةث األساسةةية , وقةةد ىةةدفت 
 التجربة إلى :

 التعرف عمى صبلحية عبارات المقياس لمطفل.  -
واسةةتيعاب األطفةال لصةةور ووضةوحيا بالنسةةبة لؤلطفةال  التعةرف عمةى مبلئمةةة الصةور المسةةتخدمة -

 . المقياس وفيميم لممطموب منو
 التدريب عمى تطبيق المقياس مع األطفال.  -
 تحديد زمن تطبيق المقياس مع األطفال. -

التى قد تظير أثناء التطبيق وذلك لمتغمب عمييا قبل البدء فةى التطبيةق التعرف عمى الصعوبات  -
 النيائى عمى العينة األساسية .

 التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس)الصدق والثبات(. -
 -وكانت نتائج التجربة اإلستطالعية :

 مناسبة عبارات وصور المقياس . -
 تحديد زمن تطبيق المقياس .  -
 .  صدق وثبات المقياسأكدت  -
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 [ زمن المقياس : 9]
 تحديد زمن تطبيق المقياس : -

تةةةةم حسةةةةاب زمةةةةن المقيةةةةاس مةةةةن خةةةةبلل حسةةةةاب متوسةةةةط زمةةةةن التطبيةةةةق بجمةةةةع الوقةةةةت الةةةةذى اسةةةةتغرقو 
أسةةةةرع طفةةةةل والةةةةزمن الةةةةذى اسةةةةتغرقو أبطةةةةأ طفةةةةل وأخةةةةذ المتوسةةةةط وبةةةةذلك بمةةةة  الةةةةزمن االةةةةبلزم لئلجابةةةةة 

( دقيقةةةةة لقةةةةراءة 6دقيقةةةةو لكةةةةل طفةةةةل , ولقةةةةد أضةةةةافت الباحثةةةةة )( ثمانيةةةةة عشةةةةر 02عةةةةن المقيةةةةاس ىةةةةو)
 (  عشرون دقيقة .66تعميمات المقياس ليصبح زمن المقياس )

 الخصائص السكومترية لمقياس ثقافة السالم المصور لطفل الروضة  
قامت الباحثة بإيجاد معامبلت الصدق والثبات لمقياس ثقافة السبلم المصور ألطفال الروضة وذلك 

 ا يمى :كم

 أواًل: معامالت الصدق
 لطفةةل الروضةةة قامةةت الباحثةةة عمةةى إيجةةاد معةةامبلت الصةةدق ألبعةةاد مقيةةاس ثقافةةة السةةبلم المصةةور

 باستخدام طريقة صدق المحتوى وصدق المحكمين وصدق التحميل العاممى والصدق التمييزى .
 ] أ [ صدق المحتوى : 

لمفئة المستيدفة بالقياس مةن خةبلل اإلطةبلع عمةى متيا ءويعنى مدى تمثيل مفردات المقياس ومبل  
( طفةةل 066المقةةاييس والدراسةةات السةةابقة , وتطبيةةق التجربةةة اإلسةةتطبلعية عمةةى عينةةة مكونةةة مةةن )

وطفمة , ووجدت الباحثة أن عبارات المقياس مناسبة من حيث  الصياغة والمضمون وما تعبر عنو 
 الصورة .

 ] ب [ صدق المحكمين
رض المقياس عمى عدد من الخبراء المتخصصين فى المجاالت التربوية و النفسية قامت الباحثة بع

, و قةةةةد اتفةةةةق الخبةةةةراء عمةةةةى صةةةةبلحية العبةةةةارات و بةةةةدائل اإلجابةةةةة لمغةةةةرض المطمةةةةوب , و تراوحةةةةت 
اسةةتخدام بممةةا يشةةير الةةى صةةدق العبةةارات و ذلةةك 0.66&  6.26معةةامبلت الصةةدق لممحكمةةين بةةين 

 . Lawsheلوش "  معادلة "
 التحميل العاممي )العبارات(: البناء باستخدام معادلة [ صدق ج] 

مقيةةاس ثقافةةة السةةبلم باسةةتخدام طريقةةة المكونةةات األساسةةية مةةن ل التحميةةل العةةامميتةةم حسةةاب صةةدق 
( 00×  00ويبدأ التحميل العةاممي عةادة بحسةاب المصةفوفة االرتباطيةة ) ,Hottelinإعداد ىوتمنج 

( العوامةةةل المسةةةتخرجة لممصةةةفوفة 5لمتةةةدوير المائةةةل. ويوضةةةح جةةةدول )ثةةةم تخضةةةع ىةةةذه المصةةةفوفة 
 :االرتباطية )لعبارات مقياس ثقافة السبلم(
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 (7خذول )
 )انعباراث( مُاس ثمافت انضالومل (36×  36انعايم املضخخزج يٍ املصفىفت االرحباطُت )

 العبارات
 التشبعات

 نسب الشٌوع
الثالثالعامل  العامل الثانً العامل األول  

8 2405 - - 2409 
2 2457 - - 2455 
. 2459 - - 2450 
. 24.9 - - 2407 
7 2408 - - 2455 
. 2457 - - 2459 
5 2450 - - 2402 
0 24.0 - - 2455 
9 24.8 - - 2457 

82 2450 - - 245. 
88 2455 - - 2408 

82 2408 - - 2455 

8. - 24.. - 2452 
8. - 2452 - 2459 
87 - 24.0 - 2408 
8. - 24.2 - 2452 
85 - 245. - 245. 
80 - 24.. - 2402 
89 - 24.. - 245. 
22 - 24.0 - 245. 
28 - 24.. - 2459 
22 - 24.5 - 2457 
2. - 24.. - 245. 
2. - 24.9 - 2459 
27 - - 24.5 2455 
2. - - 247. 2457 
25 - - 24.9 240. 

20 - - 2472 2450 

29 - - 247. 2459 

.2 - - 24.0 24.9 

.8 - - 24.5 2408 

.2 - - 240. 245. 

.. - - 24.. 2402 

.. - - 2458 2455 

.7 - - 2450 2459 

.. - - 2452 2457 
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 العبارات
 التشبعات

 نسب الشٌوع
الثالثالعامل  العامل الثانً العامل األول  

 7452 94.0 824.7 الجذر الكامن
20427 

 87409 2.409 .748. نسب التباٌن

ثبلثةة عوامةل مةن الدرجةة األولةى, أسةفر عةن مقيةاس ثقافةة السةبلم أوضحت النتائج أن مكونةات 
 (.السبلم االجتماعي –السبلم البيئي  –السبلم الداخمي وىي )

 التحميل العاممي )التوكيدي(: البناء باستخدام معادلة صدق [ د] 

التوكيدي  مقياس ثقافة السبلم عن طريق استخدام التحميل العامميلوىي حساب الصدق العاممي 
Confirmatory Factor Analysis باستخدام ( البرنامج اإلحصائيAMOS 26 وذلك لمتأكد ,)
, عن طريق اختبار نموذج العامل الكامن العام, حيث لممقياسمن صدق البناء الكامن )أو التحتي( 
كما ىو  ةكامن ثبلثة عواملمقياس ثقافة السبلم تنتظم حول لتم افترض أن جميع العوامل المشاىدة 

 :(0)موضح بالشكل 
 

 
 
 
 (1شكل )

 
 
 
 
 

 (0شكل )
مقياس ثقافة السبلم عمى مؤشرات حسن مطابقة جيدة, حيث ل ةامل الكامنو وقد حظي نموذج الع

=  RMSEA( ومؤشر رمسي 726( ودرجة حرية = )0006.406كانت قيمة )مربع كاي = 
التحميل ( نتائج 2يوضح الجدول )و ( وىذا يدل إن نموذج يتمتع بمؤشرات مطابقة جيدة 6.006)

 وكيدي ألبعاد مقياس ثقافة السبلمالعاممي الت
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 (8خذول )
 يهخص َخائح انخحهُم انعايهٍ انخىكُذٌ ألبعاد يمُاس ثمافت انضالو

العامل 
 الكامن

العوامل 
 المشاهدة

التشبع بالعامل 
 الكامن الواحد

الخطأ المعٌاري 
 لتقدٌر التشبع

قٌم "ت" وداللتها 
 اإلحصائٌة

السالم 
 الداخلً

8 24.. 24.. .45.2**  
2 24.. 24.. .45..**  
. 247. 24.8 .40.0**  
. 24.7 2422 .4925**  
7 240. 2452 .4872**  
. 2472 2427 .4985**  
5 24.. 24.8 .4508**  
0 2402 24.5 .420.**  
9 245. 2477 .4702**  

82 24.. 2488 .4992**  
88 2422 2422 542..**  
82 2472 2425 .492.**  

السالم 
 البٌئً

8. 24.. 2428 .400.**  
8. 2458 2472 .4.22**  
87 24.2 2485 .492.**  

8. 240. 2452 74.90**  

85 2457 2475 .420.**  
80 24.8 2482 .495.**  
89 24.2 24.0 .4.78**  
22 248. 242. 54222**  
28 240. 2452 745..**  
22 2427 242. .499.**  
2. 24.2 248. .4929**  
2. 2428 2427 5422.**  

السالم 
 االجتماعً

27 247. 2429 .4582**  

2. 24.7 2422 .40.7**  
25 247. 2420 .45.9**  
20 -2482  2428 54220**  
29 2477 24.2 .4520**  
.2 247. 24.8 .4.92**  
.8 24.5 242. .402.**  
.2 2400 2450 .4772**  

.. 242. 242. .490.**  

.. 247. 24.2 .4.0.**  

.7 24.. 24.2 .47..**  
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العامل 
 الكامن

العوامل 
 المشاهدة

التشبع بالعامل 
 الكامن الواحد

الخطأ المعٌاري 
 لتقدٌر التشبع

قٌم "ت" وداللتها 
 اإلحصائٌة

.. 2478 242. .4502**  

 6.60داللة  عند مستوى ة** دال
( أن نموذج العامل الكامن قد حظي عمى قيم جيدة لمؤشرات حسن المطابقة, 2) يتضح من الجدول

 العبارات(؛ مما يدل عمى صدق جميع 6,60وأن معامبلت الصدق دالة إحصائًيا عند مستوى )
مقياس ثقافة السبلم, ومن ىنا يمكن القول إن نتائج التحميل العاممي التوكيدي من الدرجة لالمشاىدة 

عن  أسفر , وأن مقياس ثقافة السبلمالمقياس ا قوًيا عمى صدق البناء التحتي ليذاألولى قدمت دليبلً 
 .مالمشاىدة لي عبارة( 00)ا العوامل الفرعية متنتظم حولية كامن ثبلثة عوامل

 القدرة التمييزية: [ د] 
الصفة التى  يعمى التمييز بين األقوياء والضعفاء ف المقياسلمعرفة قدرة  استخدام القدرة التمييزيةتم 
التحقق من الكفاءة السيكومترية في الدرجة قسيا )مقياس ثقافة السبلم(, وذلك بترتيب درجات عينة ي

وىو الطرف  األعمى االرباعيتنازليا, وتم حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات  الكمية لممقياس
 :يوضح ذلك (2)والجدول  واالرباعي األدنىالقوى, 

 (9خذول )
 (166)ٌ =  مُاس ثمافت انضالومل انخًُُزَتانمذرة 

 األبعاد

27اإلرباعى األعلى ن= 27اإلرباعى األدنى ن=   

 قٌمة ت
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

ًالسالم الداخل  294.7 24.0 874.2 845. 89425. 2428 

ًالسالم البٌئ  25477 84.5 87482 84.. 2.4275 2428 

االجتماعًالسالم   2.4.2 7402 87482 8470 .40.5 2428 

 2428 8..224 ..24 7402. 4.9. 08422 الدرجة الكلٌة

( 6.60أن الفرق بين الميزانين القوى والضعيف دال إحصائيًا عند مستوى ) (2)يتضح من الجدول 
 .عالية تمييزية بقدرة مما يعني تمتع مقياس ثقافة السبلم يوفى اتجاه المستوى الميزاني القو 

 ثانيا : معامالت الثبات 
قامت الباحثة بإيجاد معامبلت الثبات لمقياس ثقافة السبلم المصور لطفل بثبلثة طرق طريقة إعادة 

 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية كما يتضح فيما يمى: ألفاالتطبيق  طريقة 
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 التطبيق  إعادةمعامالت الثبات بطريقة  -0
من خبلل إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمني قدره ثقافة السبلم تمَّ ذلك بحساب ثبات مقياس 

أسبوعين وذلك عمى عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية, وتم استخراج معامبلت االرتباط بين 
, وكانت جميع معامبلت االرتباط ألبعاد (Pearson)درجات العينة باستخدام معامل بيرسون 

( مما يشير إلى أنَّ المقياس يعطى نفس النتائج تقريبًا إذا ما استخدم أكثر 6.60المقياس دالة عند )
 (:06من مرَّة تحت ظروف مماثمة وبيان ذلك فى الجدول )
 ( 16خذول )

 مُاس ثمافت انضالوَخائح انثباث بطزَمت إعادة انخطبُك مل

قٌاسأبعاد الم  
معامل االرتباط بٌن 

 التطبٌقٌن األول والثانى
 مستوى الداللة

ًالسالم الداخل  24092 2428 

ًالسالم البٌئ  2458. 2428 

االجتماعًالسالم   2459. 2428 

 2428 24075 الدرجة الكلٌة

( وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين التطبيق األول والتطبيق 06يتضح من خبلل جدول )
, والدرجة الكمية ليا, مما يدل عمى ثبات المقياس, ويؤكد ذلك مقياس ثقافة السبلمالثانى ألبعاد 

 التي ُوضع من أجميا. مقياس ثقافة السبلم صبلحية 
 لفا كرونباخأمعامالت الثبات بطريقة  -2

كرونباخ وكانت كل القيم  –مقياس ثقافة السبلم باستخدام معامل ألفا لتمَّ حساب معامل الثبات 
 :(00)الجدول  يمن الثبات, وبيان ذلك ف مناسبة, ويتمتع بدرجة مرتفعة

 (11خذول )
 كزوَباخ –يعايالث ثباث يمُاس ثمافت انضالو باصخخذاو يعايم أنفا 

–معامل ألفا  األبعاد م كرونباخ   

ًالسالم الداخل 8  24502 

ًالسالم البٌئ 2  24028 

االجتماعًالسالم  .  2402. 

 240.2 الدرجة الكلٌة

عطى مؤشرًّا جيًدا لثبات مقياس ي, مما مرتفعة( أنَّ معامبلت الثبات 00يتضح من خبلل جدول )
 ثقافة السبلم, وبناء عميو يمكن العمل بو.
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 النصفيةمعامالت الثبات بطريقة التجزئة  -3
عمى عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية, وتم تصحيح المقياس, ثم مقياس ثقافة السبلم تم تطبيق 

تجزئتو إلى قسمين, القسم األول اشتمل عمى المفردات الفردية, والثاني عمى المفردات الزوجية, وذلك 
بين درجات  (Pearson)لكل فرد عمى حدة, وتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون 

براون,  –المفحوصين فى المفردات الفردية, والمفردات الزوجية, فكانت قيمة ُمعامل سبيرمان 
ومعامل جتمان العامة لمتجزئة النصفية مرتفعة, حيث تدل عمى أنَّ المقياس يتمتع بدرجة عالية من 

 (:06الثبات, وبيان ذلك فى الجدول )
 (12خذول 

عايالث ثباث 
ُ
 بطزَمت انخدزئت انُصفُتيمُاس ثمافت انضالو ي

 جتمان سبٌرمان ـ براون األبعاد م

ًالسالم الداخل 8  2407. 24502 

ًالسالم البٌئ 2  240.5 2459. 

االجتماعًالسالم  .  2402. 2455. 

 .2402 ..240 الدرجة الكلٌة

بطريقة  مجموعاتومن مجموعة الخاصة بكل  المقياسمعامبلت ثبات  أنَّ ( 06جدول )يتضح من 
براون متقاربة مع مثيمتيا طريقة جتمان, مما يدل عمى أن مقياس ثقافة  - التجزئة النصفية سبيرمان

 تمتع بدرجة عالية من الثباتيالسبلم 
 ثالثا:االتساق الداخمى

 االتساق الداخمي لممفردات: -1
وذلك من خبلل درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية بإيجاد معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson) ( يوضح ذلك:00بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد والجدول ) 
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 (13خذول )
 (166 = )ٌيمُاس ثمافت انضالو يعايالث االرحباط بني درخاث كم يفزدة وانذرخت انكهُت نهبعذ عهً 

ًالسالم الداخل ًالسالم البٌئ  ًجتماعلسالم االا   

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

8 24.85**  8. 24.8.**  27 24.79**  

2 24.9.**  8. 247..**  2. 24.05**  

. 24728**  87 24.97**  25 24.9.**  

. 24758**  8. 24727**  20 24..8**  

7 247.2**  85 24.22**  29 24728**  

. 2475.**  80 24787**  .2 247.8**  

5 24.28**  89 24.2.**  .8 24.27**  

0 2470.**  22 24.88**  .2 2470.**  

9 24..2**  28 247..**  .. 24.02**  

82 24.57**  22 2475.**  .. 247..**  

88 24.29**  2. 2472.**  .7 247..**  

82 24..8**  2. 24..8**  .. 24729**  

 2.21دالة عند مستوى داللة  **
معامبلت ارتباطو موجبة ودالة إحصائيًّا مقياس ثقافة السبلم  اتمفرد( أنَّ كل 00يتضح من جدول )

 (, أى أنَّيا تتمتع باالتساق الداخمي6.60عند مستوى )
 : االتساق الداخمي لألبعاد مع الدرجة الكمية -6

مقياس ثقافة السبلم بين أبعاد  (Pearson)باستخدام ُمعامل بيرسون  رتباطالا تتم حساب معامبل
( 04) لكل بعد بالدرجة الكمية لممقياس من ناحية أخرى, والجدو  طببعضيا البعض من ناحية, وارتبا

 يوضح ذلك:
 (14خذول )
 يمُاس ثمافت انضالويصفىفت ارحباطاث أبعاد 

 الكلٌة الثالث الثانً األول األبعاد  م

ًالسالم الداخل 1  -    

ًالسالم البٌئ 2  24.2.**  -   

االجتماعًالسالم  3  24788**  24528**  -  

**24795 الدرجة الكلٌة  24...**  247.9**  - 

 (2.21** دال عند مستوى داللة )
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( ممةا يةدل 6.60( أنَّ جميع معامبلت االرتباط دالة عند مسةتوى داللةة )04يتضح من جدول )
 باالتساق الداخمي.مقياس ثقافة السبلم عمى تمتع 

السموك لتحديد أبعاد الروضات  األساتذة المحكمين ومعمماتإستمارة إستطالع رأى  -4
 (  6)إعداد الباحثة ، ممحق                                -المناسبة لطفل الروضة: االجتماعى

 اليدف من اإلستمارة:  -
المناسبة لدى أطفال  السموك االجتماعىكان اليدف من إعداد اإلستمارة ىو تحديد بعض أبعاد 

الروضة , ,وذلك من خبلل إستطبلع رأى األساتذة المحكمين ومعممات الروضات لتحديد أبعاد 
 لطفل الروضة. السموك االجتماعى المناسبة

 فى إعداد اإلستمارة:تباع الخطوات اآلتية اوتم :  خطوات بناء اإلستمارة -6
 لدى طفل الروضة . بالسموك االجتماعىالمتعمقة واألدبية اإلطبلع عمى األطر النظرية  -
, وأظيرت األطفاللدى  السموك االجتماعىإلطبلع عمى الدراسات السابقة واألبحاث التى تناولت ا-

ادة منيا فى تحديد أبعاد لطفل الروضة , وتصنيفيا واالستفىذه الدراسات األبعاد التى تم تناوليا 
 ألطفال الروضة وفقا لقدراتيم وطبيعة مرحمتيم العمرية  المناسبة السموك االجتماعى

وعرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين  السموك االجتماعىوتم إعداد قائمة مبدئية بأبعاد  -
معممات رياض  -والخبراء فى مجال تربية الطفل ورياض األطفال )أساتذه أعضاء ىيئة تدريس 

وذلك لمتعرف عمى وجية نظرىم من حيث مناسبة تمك األبعاد دارس مختمفة ( عاىد ومأطفال بم
السموك أبعاد بعض  تحديد , وقد أسفرت نتائج ىذا اإلستطبلع إلى لمستوى طفل الروضة 

ألطفال الروضة بناءًا عمى إتفاق الخبراء , باإلضافة إلى  إعادة صياغة  بعض  المناسبة االجتماعى
تم كون قد يالتعريفات اإلجرائية لبعض األبعاد من الناحية المغوية حتى تكون أكثر وضوحًا , وبذلك 

 .طفل الروضة ل السموك االجتماعى المناسبة أبعاد تحديد 
    (7)إعداد الباحثة ، ممحق  :لمطفل داخل الروضة مالحظة السموك االجتماعى   بطاقة-7

)توكيد الذات, لطفل الروضةالسموك االجتماعى أبعاد  بعضلمبلحظة  بطاقةقامت الباحثة بتصميم 
وىدفت إلى قياس ومبلحظة مستوى األداء السموكى داخل الروضة ( والضبط االنفعالى , المشاركة 

وذلك بيدف قياس مدى االجتماعى داخل الروضة  لمسموكلمطفل فيما يختص باألبعاد الرئيسية 
  .انعكاس تكوين ثقافة السبلم عمى السموك االجتماعى لطفل الروضة
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 :خطوات تصميم بطاقة المالحظة
 .المبلحظةبطاقة  تحديد أىداف -0
وذلك من خبلل إستطبلع رأى األساتذة المحكمين السموك االجتماعى المراد قياسيا  أبعاد تحديد -6

 لتحديد أبعاد السموك االجتماعى المراد تحقيقيا عند طفل الروضة.الروضات ومعممات 
 االطبلع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البطاقة -0
 اإلطبلع عمى بعض المقاييس في حدود عمم الباحثة والمرتبطة بالموضوع عمى سبيل المثال:  -4
 (6600وفاء محمد جاسم , )إعداد:مقياس السموك االجتماعى المرغوب فيو لدى أطفال الحضانة  -
حسن , يوسف ىبة  :)إعدادالمعاقين عقميا القابمين لمتعمم مقياس السموك االجتماعى لؤلطفال-

6605) 
أسماء محمد  خميفة , طو محمد :مقياس السموك االجتماعى اإليجابى لدى أطفال الروضة )إعداد -

 (6602مبروك , 
 لمسموك  بعض أبعاد بطاقة مبلحظة المعمماتوقد استفادت الباحثة من ىذه المقاييس في تحديد  

 االجتماعى لمطفل وصياغة العبارات المفظية الخاصة بالبطاقة
 .أبعاد السموك االجتماعى لمطفل قبل تطبيق برنامج البحث الحالىتقييم  -
 .تقوم الباحثة والمعممة بمبلحظة سموكيات األطفال أثناء ممارستيم ألنشطة برنامج البحث الحالى -

 :لبطاقة المالحظة الوصف العام
( عبارة تمثل مكونات أبعاد السموك 06من)  السموك االجتماعى لمطفل بطاقة مبلحظةتتألف 

 االجتماعى لمطفل من خبلل التوزيع التالي :
 ( 06توكيد الذات)
 (06المشاركة)

 (06الضبط االنفعالى )
السموك االجتماعى لمطفل من مجموعة من السموكيات بعض أبعاد  وبالتالى تكونت بطاقة مبلحظة

التى يمكن مبلحظتيا أثناء تفاعل الطفل فى أنشطة البرنامج أو فى المواقف اليومية الطبيعية. وقد 
االجتماعية لمطفل والتى يمكن مبلحظتيا المبلحظة المتمثمة فى السموكيات بم  عدد مفردات بطاقة 

 ( مفردة06إلى )
بعرض بطاقة مبلحظة السموك االجتماعى لمطفل داخل الروضة عمى مجموعة من  وقامت الباحثة -

األساتذة المحكمين إلبداء الرآى فى مدى وضوح العبارات التى تصف األداء السموكى ومناسبة 
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(. وقد اتفق جميع المحكمين عمى الصياغة المغوية لجميع  0التقدير المحدد لمقياس ) ممحق 
ولم يتم إجراء أية تعديبلت, فأصبحت بطاقة مبلحظة السموك االجتماعى  %(066العبارات بنسبة )

 لمطفل داخل الروضة جاىزة لمتطبيق في صورتيا النيائية

 :  زمن تطبيق بطاقة المالحظة -
( دقيقةةةة كمتوسةةةط لمةةةزمن الةةةذي تسةةةتغرقو )المعممةةةات( وفقةةةًا لنتةةةائج التجربةةةة 07قامةةةت الباحثةةةة بتحديةةةد )

 االستطبلعية. 
 : تعميمات بطاقة المالحظة -
 تشرح الباحثة البطاقة  )لممعممات ( وتوضح ليم طريقة اإلجابة.  -
 تقوم كل )معممة ( بتدوين إجابتيا عمى البطاقة -
 : تصحيح بطاقة المالحظة -

 نادرًا( حيث:  -أحياناً  – دائماعمى التقدير المتدرج )يتم تقدير إجابات المعممات 
 0ارة بدرجة كبيرة = دائمًا تعني تحقيق العب

 6أحيانًا تعني تحقيق العبارة بدرجة متوسطة = 
 . 0نادرًا تعني عدم تحقق العبارة = 

درجةة, وكحةد أقصةى  06حيث يتم تقدير مبلحظة مستوى السموك االجتمةاعى عنةد الطفةل كحةد أدنةى 
 .درجة 26

 السموك االجتماعى لطفل الروضة بعض أبعاد لبطاقة مالحظة الخصائص السكومترية 
قامت الباحثة بإيجاد معامبلت الصدق والثبات لبطاقة مبلحظة بعض أبعاد السموك االجتماعى  

 لطفل الروضة وذلك كما يمى :
 أوال : معامالت الصدق
 ] أ [ صدق المحتوى :

من خبلل اإلطبلع متيا لمفئة المستيدفة بالقياس ءومبل بطاقة المبلحظةويعنى مدى تمثيل مفردات   
( طفل 066عمى المقاييس والدراسات السابقة , وتطبيق التجربة اإلستطبلعية عمى عينة مكونة من )

 مناسبة من حيث  الصياغة والمضمون  بطاقة المبلحظةوطفمة , ووجدت الباحثة أن عبارات 
 ] ب [ صدق المحكمين
المتخصصين فى المجاالت التربوية و عمى عدد من الخبراء  بطاقة المبلحظةقامت الباحثة بعرض 

النفسية , و قد اتفق الخبراء عمى صبلحية العبارات و بدائل اإلجابة لمغرض المطموب , و تراوحت 
استخدام بمما يشير الى صدق العبارات و ذلك 0.66&  6.26معامبلت الصدق لممحكمين بين 

 . Lawsheلوش "  معادلة "
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 التحميل العاممي )العبارات(: ةالبناء باستخدام معادل [ صدق ج] 
باستخدام طريقة ي السموك االجتماعبعض أبعاد بطاقة مبلحظة ل التحميل العامميتم حساب صدق 

ويبدأ التحميل العاممي عادة بحساب المصفوفة  ,Hottelinالمكونات األساسية من إعداد ىوتمنج 
العوامل  (07المائل. ويوضح جدول )( ثم تخضع ىذه المصفوفة لمتدوير 06×  06االرتباطية )

 (يالسموك االجتماعبعض أبعاد  المستخرجة لممصفوفة االرتباطية )لعبارات بطاقة مبلحظة 
 (15خذول )

 انضهىن االخخًاعٍبعض أبعاد بطالت يالحظت ن (36×  36انعايم املضخخزج يٍ املصفىفت االرحباطُت )
 )انعباراث(

 العبارات
 التشبعات

 نسب الشٌوع
 العامل الثالث العامل الثانً العامل األول

8 24.9 - - 24.2 
2 2457 - - 2458 
. 2459 - - 24.7 
. 2458 - - 24.9 
7 2457 - - 2459 
. 24.0 - - 2450 
5 245. - - 245. 
0 24.. - - 2455 
9 2457 - - 2459 

82 24.. - - 245. 
88 - 24.2 - 2450 
82 - 24.. - 2450 
8. - 2479 - 2458 
8. - 24.. - 2407 
87 - 24.5 - 245. 
8. - 24.9 - 240. 
85 - 24.. - 240. 
80 - 2458 - 245. 
89 - 2470 - 245. 
22 - 24.9 - 240. 
28 - - 2452 2458 
22 - - 24.7 24.9 
2. - - 24.. 2457 
2. - - 24.0 240. 
27 - - 2452 245. 

2. - - 24.. 2455 

25 - - 24.. 245. 
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 العبارات
 التشبعات

 نسب الشٌوع
 العامل الثالث العامل الثانً العامل األول

20 - - 24.2 245. 

29 - - 24.9 2457 

.2 - - 2452 245. 

 .747 479. 82472 الجذر الكامن
224.7 

 804.5 28495 7425. نسب التباٌن

أسفرت عن ثبلثة  السموك االجتماعي بعض أبعاد بطاقة مبلحظةأوضحت النتائج أن مكونات 
 الضبط االنفعالي(. –المشاركة  –عوامل من الدرجة األولى, وىي )توكيد الذات 

 التحميل العاممي )التوكيدي(: البناء باستخدام معادلة [ صدق د] 
السموك االجتماعي عن طريق استخدام بعض أبعاد  بطاقة مبلحظةلوىي حساب الصدق العاممي 

باستخدام البرنامج اإلحصائي  Confirmatory Factor Analysisالتوكيدي  التحميل العاممي
(AMOS 26 )عن طريق اختبار نموذج لمبطاقة(, وذلك لمتأكد من صدق البناء الكامن )أو التحتي ,

بعض أبعاد بطاقة مبلحظة لالعامل الكامن العام, حيث تم افترض أن جميع العوامل المشاىدة 
 :(6)كما ىو موضح بالشكل  ةكامن ثبلثة عواملالسموك االجتماعي تنتظم حول 

 

 
 (2شكل )

 السموك االجتماعيبعض أبعاد  لبطاقة مالحظة  ةامل الكامنو العنموذج 
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السموك االجتماعي عمى مؤشرات بعض أبعاد لبطاقة مبلحظة  ةامل الكامنو وقد حظي نموذج الع
( ومؤشر 460( ودرجة حرية = )262.040حسن مطابقة جيدة, حيث كانت قيمة )مربع كاي = 

يوضح الجدول و يتمتع بمؤشرات مطابقة جيدة ( وىذا يدل إن نموذج 6.060= ) RMSEAرمسي 
 :البطاقة( نتائج التحميل العاممي التوكيدي ألبعاد 00)

 (16خذول )
 انضهىن االخخًاعٍ بعض أبعاد يهخص َخائح انخحهُم انعايهٍ انخىكُذٌ ألبعاد بطالت يالحظت

العامل 
 الكامن

العوامل 
 المشاهدة

التشبع بالعامل 
 الكامن الواحد

المعٌاري الخطأ 
 لتقدٌر التشبع

قٌم "ت" وداللتها 
 اإلحصائٌة

 توكٌد الذات

8 2479 24.7 .458.**  
2 2492 2408 .452.**  
. 24.. 2480 .4928**  
. 24.5 24.7 .4752**  
7 24.5 24.7 .4779**  
. 2458 2472 .4..0**  
5 2455 2470 .422.**  
0 24.2 248. .49.2**  
9 245. 2470 .420.**  

82 24.2 248. .49.2**  

 المشاركة

88 24.0 24.. .4.28**  
82 24.9 24.5 .4.8.**  
8. 2458 2472 .475.**  

8. 245. 247. .4.7.**  

87 247. 2429 .4080**  
8. 2452 24.0 .4705**  
85 2458 2472 .4772**  
80 24.2 24.9 .45.0**  
89 2475 24.. .4022**  
22 240. 2458 74008**  

الضبط 
 االنفعالً

28 2470 24.. .4.92**  
22 2407 245. 748.2**  
2. 240. 245. 74222**  
2. 240. 245. 74.88**  
27 247. 24.2 .4597**  
2. 2422 2427 54225**  
25 24.2 24.. .45.7**  
20 24.. 2428 .405.**  
29 2455 2479 .4858**  
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العامل 
 الكامن

العوامل 
 المشاهدة

التشبع بالعامل 
 الكامن الواحد

المعٌاري الخطأ 
 لتقدٌر التشبع

قٌم "ت" وداللتها 
 اإلحصائٌة

.2 2477 24.2 .4502**  

 2.21داللة  عند مستوى ةدال **
( أن نموذج العامل الكامن قد حظي عمى قيم جيدة لمؤشرات حسن 00) يتضح من الجدول

(؛ مما يدل عمى صدق جميع 6,60المطابقة, وأن معامبلت الصدق دالة إحصائًيا عند مستوى )
القول إن نتائج السموك االجتماعي, ومن ىنا يمكن بعض أبعاد بطاقة مبلحظة لالمشاىدة  العبارات

, البطاقة هالتحميل العاممي التوكيدي من الدرجة األولى قدمت دليبًل قوًيا عمى صدق البناء التحتي ليذ
 06)ا العوامل الفرعية متنتظم حولية كامن ثبلثة عواملعن  أسفر وأن مبلحظة السموك االجتماعي

 .مالمشاىدة لي عبارة(
 القدرة التمييزية: [ه] 
الصفة التى  يعمى التمييز بين األقوياء والضعفاء ف البطاقةلمعرفة قدرة  القدرة التمييزيةاستخدام تم 
التحقق من االجتماعي(, وذلك بترتيب درجات عينة  السموك بعض أبعاد بطاقة مبلحظةسيا )يقت

رجات تنازليا, وتم حساب داللة الفروق بين متوسطي د الكفاءة السيكومترية في الدرجة الكمية لمبطاقة
 :يوضح ذلك (05)والجدول  واالرباعي األدنىوىو الطرف القوى,  األعمى االرباعي

 (17خذول )
 (166)ٌ =  بطالت يالحظت انضهىن االخخًاعٍن انمذرة انخًُُزَت

 األبعاد

27اإلرباعى األعلى ن= 27اإلرباعى األدنى ن=   

 قٌمة ت
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 2428 894.78 8480 8.4.2 8402 2.497 توكٌد الذات

 2428 42.0.. ..84 8.4.2 8428 25452 المشاركة

 2428 2..2.4 ..84 8.477 ..84 254.7 الضبط االنفعالً

 2.21 43.457 2.65 42.25 2.69 79.22 الدرجة الكمية
( 6.60أن الفرق بين الميزانين القوى والضعيف دال إحصائيًا عند مستوى ) (05)يتضح من الجدول 

 .عالية تمييزية البطاقة بقدرةمما يعني تمتع  يوفى اتجاه المستوى الميزاني القو 
 ثانيا : معامالت الثبات 

قامت الباحثة بإيجاد معامبلت الثبات لبطاقة مبلحظة بعض أبعاد السموك االجتماعى لطفل الروضة 
 بثبلثة طرق طريقة إعادة التطبيق وطريقة الفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية كما يتضح فيما يمى:
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 معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبيق -0
من خبلل إعادة تطبيق البطاقة السموك االجتماعي بعض أبعاد بطاقة مبلحظة تمَّ ذلك بحساب ثبات 

ة التحقق من الكفاءة السيكومترية, وتم استخراج معامبلت بفاصل زمني قدره أسبوعين وذلك عمى عين
, وكانت جميع معامبلت االرتباط (Pearson)االرتباط بين درجات العينة باستخدام معامل بيرسون 

( مما يشير إلى أنَّ البطاقة تعطى نفس النتائج تقريبًا إذا ما 6.60ألبعاد االختبار دالة عند )
 (:02ظروف مماثمة وبيان ذلك فى الجدول )استخدمت أكثر من مرَّة تحت 

 ( 18خذول )
 انضهىن االخخًاعٍ بعض أبعاد نبطالت يالحظتَخائح انثباث بطزَمت إعادة انخطبُك 

 أبعاد المقٌاس
معامل االرتباط بٌن 

 التطبٌقٌن األول والثانى
 مستوى ال

 داللة

 2428 .2458 توكٌد الذات

 2428 24592 المشاركة

االنفعالًالضبط   24097 2428 

 2428 .2408 الدرجة الكلٌة

( وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين التطبيق األول والتطبيق 02يتضح من خبلل جدول )
, والدرجة الكمية ليا, مما يدل عمى السموك االجتماعيبعض أبعاد لبطاقة مبلحظة الثانى ألبعاد 

التي ُوضعت من أبعاد السموك االجتماعي بعض بطاقة مبلحظة ثبات البطاقة, ويؤكد ذلك صبلحية 
 أجميا. 

 معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ -6
 –السموك االجتماعي باستخدام معامل ألفا بعض أبعاد تمَّ حساب معامل الثبات لبطاقة مبلحظة 

 :(02)الجدول  يمن الثبات, وبيان ذلك ف مناسبة, ويتمتع بدرجة مرتفعةكرونباخ وكانت كل القيم 
 (19خذول )

 كزوَباخ –أبعاد انضهىن االخخًاعٍ باصخخذاو يعايم أنفا بعض  يعايالث ثباث بطالت يالحظت
–معامل ألفا  األبعاد م كرونباخ   

 .2408 توكٌد الذات 8

 24029 المشاركة 2

 .2459 الضبط االنفعالً .

 24028 الدرجة الكلٌة

, البطاقةعطى مؤشرًّا جيًدا لثبات ي, مما مرتفعة( أنَّ معامبلت الثبات 02خبلل جدول )يتضح من 
 وبناء عميو يمكن العمل بو.
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 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية -0
عمى عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية, السموك االجتماعي  بعض أبعاد بطاقة مبلحظةتم تطبيق 

وتم تصحيح المقياس, ثم تجزئتو إلى قسمين, القسم األول اشتمل عمى المفردات الفردية, والثاني 
عمى المفردات الزوجية, وذلك لكل فرد عمى حدة, وتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون 

(Pearson)  دية, والمفردات الزوجية, فكانت قيمة ُمعامل بين درجات المفحوصين فى المفردات الفر
براون, ومعامل جتمان العامة لمتجزئة النصفية مرتفعة, حيث تدل عمى أنَّ البطاقة تتمتع  –سبيرمان 

 (:66بدرجة عالية من الثبات, وبيان ذلك فى الجدول )
 (26خذول )

عايالث ثباث 
ُ
 انُصفُتبطزَمت انخدزئت بطالت يالحظت انضهىن االخخًاعٍ ي

 جتمان سبٌرمان ـ براون األبعاد م

 24507 240.8 توكٌد الذات 8

 24572 240.2 المشاركة 2

 24597 ..240 الضبط االنفعالً .

 24025 240.9 الدرجة الكلٌة

 مجموعاتيةةةامةةةن مجموعةةةة الخاصةةةة بكةةةل  البطاقةةةةمعةةةامبلت ثبةةةات  أنَّ ( 66جةةةدول )يتضةةح مةةةن 
براون متقاربة مع مثيمتيا طريقة جتمان, مما يدل عمى أن بطاقة  - بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان

 تمتع بدرجة عالية من الثبات.تالسموك االجتماعي بعض أبعاد  مبلحظة 
 ثالثا: االتساق الداخمى

 :االتساق الداخمي لممفردات -1
وذلةةك مةةن خةةبلل درجةةات عينةةة التحقةةق مةةن الكفةةاءة السةةيكومترية بإيجةةاد معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون 

(Pearson) ( يوضح ذلك:60بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد والجدول ) 
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 (21خذول )
 بعض ألبعاد  بطالت يالحظتيعايالث االرحباط بني درخاث كم يفزدة وانذرخت انكهُت نهبعذ عهً 

 (166)ٌ = انضهىن االخخًاعً  
 الضبط االنفعالً المشاركة توكٌد الذات

 م
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

8 24720**  88 24.80**  28 24.5.**  

2 24.89**  82 24.20**  22 2472.**  

. 24.27**  8. 24.50**  2. 247..**  

. 24.79**  8. 24.90**  2. 24705**  

7 247..**  87 24.02**  27 24...**  

. 2475.**  8. 2475.**  2. 24.8.**  

5 24.8.**  85 24.80**  25 24752**  

0 24775**  80 24705**  20 24.27**  

9 24722**  89 2475.**  29 247.8**  

82 24.25**  22 24...**  .2 24..2**  

  2.21دالة عند مستوى داللة  **
معةةامبلت  السةةموك االجتمةةاعىبعةةض أبعةةاد بطاقةةة مبلحظةةة  اتمفةةرد( أنَّ كةةل 60يتضةةح مةةن جةةدول )

 (, أى أنَّيا تتمتع باالتساق الداخمي.6.60ارتباطو موجبة ودالة إحصائيًّا عند مستوى )
  االتساق الداخمي لألبعاد مع الدرجة الكمية: -6

بطاقةة مبلحظةة بين أبعةاد  (Pearson)باستخدام ُمعامل بيرسون  رتباطالا تتم حساب معامبل
كةل بعةد بالدرجةة الكميةة لمبطاقةة  طببعضيا البعض من ناحيةة, وارتبةاالسموك االجتماعى  بعض أبعاد 

 ( يوضح ذلك:66) لمن ناحية أخرى, والجدو 
 (22خذول )

 بطالت يالحظت انضهىن االخخًاعً  يصفىفت ارحباطاث أبعاد 
 الكلٌة الثالث الثانً األول األبعاد  م

    - توكٌد الذات 8

**24.25 المشاركة 2  -   

**.24.9 الضبط االنفعالً .  24.72**  -  

**24772 الدرجة الكلٌة  24788**  24.9.**  - 

 (2.21** دال عند مستوى داللة )
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( ممةا يةدل 6.60( أنَّ جميع معامبلت االرتباط دالة عند مسةتوى داللةة )66يتضح من جدول )
 باالتساق الداخمي.تمتع البطاقة عمى 

 البرنامج القائم عمى التعمم الممتع : -0
يتضمن برنامج البحث الحالى مجموعةة مةن اإلجةراءات والممارسةات واألنشةطة المنظمةة والمخططةة , 
التةةى تسةةتغرق عةةددًا مةةن المقةةاءات المتضةةمنة  لمجموعةةة األنشةةطة التةةى تةةم تقةةديميا ألطفةةال المجموعةةة 

ئص والفنيةةات التةةى راعةةت خصةةا واالسةةتراتيجياتالتجريبيةةة , التةةى تعتمةةد فةةى أساسةةيا عمةةى النظريةةات 
فةى ضةوء اإلجةراءات السةابقة وبنةاءًا عمةى و  أطفال ىذه المرحمة وقدراتيم العقمية والمياريو والوجدانية ,

ما ورد فى اإلطار النظرى واإلطبلع عمى بعةض الدراسةات السةابقة والبةرامج التدريبيةة المتعمقةة بمجةال 
 :البحث الحالى فقد تم إعداد البرنامج المقترح وفقا لمخطوات التالية 

 [ التخطيط لمبرنامج : 1] 
يتوقف نجاح البرنامج عمى تحقيق أىدافة وعممية التخطيط العام لمبرنامج تشتمل عمةى تحديةد   

األىةةةداف العامةةةة, واإلجرائيةةةة ومحتواىةةةا العممةةةى واإلجرائةةةى كاألسةةةاليب والطةةةرق واألدوات المتبعةةةة فةةةى 
, ومكةان إجةراء البرنةامج,  لقةاء, ومةدة كةل  المقةاءاتتنفيذىا , وتحديد المدى الزمنةى لمبرنةامج , وعةدد 

 .ومن ثم تقييم البرنامج ككل
  -التالية : : اعتمدت الباحثة فى بناء البرنامج عمى المصادر[ مصادر بناء البرنامج 2]
 .  دراسة األدبيات المرتبطة بخصائص األطفال ومتطمبات نموىم واحتياجاتيم -0
 لدى طفل الروضة .  ثقافة السبلملتى تناولت تنمية دراسة البحوث والدراسات السابقة ا -6
 مراجعة اإلطار النظرى لمبحث الحالى .  -0
  دراسة بعض البرامج التربوية المختمفة التى ٌأعدت ألطفال ىذه الفئة العمرية بمرحمة رياض -4
 األطفال .
خصةائص  فةى أنشةطة البرنةامج بمةا يتناسةب مةع  بعةض اسةتراتيجيات الةتعمم الممتةعتوظيف -7

 أطفال الروضة وقدراتيم.
 الفمسفة التربوية لمبرنامج : [3]

تنبثق الفمسفة التربوية لبرنامج البحث الحالى من ضرورة اكتساب طفل الروضةة ثقافةة السةبلم , وذلةك 
ر مرحمة نمائية يمكن اسةتغبلليا لتنميةة العديةد مةن الجوانةب لةدى طفةل تبألن مرحمة الطفولة المبكرة تع

وفمسةةفة البرنةةامج تقةةوم بتوظيةةف الةةتعمم الممتةةع لمسةةاعدة طفةةل الروضةةة عمةةى اكتسةةاب ثقافةةة الروضةةة , 
السبلم , ومن ىنا جاء اختيةار الباحثةة لمةتعمم الممتةع وذلةك ألنيةا يحتةوى عمةى عةدة اسةتراتيجيات تيةتم 
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ثةةةارة خيالةةةو , والممارسةةةة الفعميةةةة ودور الطفةةة ل بحةةةواس الطفةةةل ومداركةةةو عةةةن طريةةةق المثيةةةرات الحيةةةة  وا 
اإليجابى من خبلل ممارستو ليذه االستراتيجيات , ولذلك ييتم البحث الحالى ببنةاء برنةامج يقةوم عمةى 

 التعمم الممتع إلكتساب طفل الروضة ثقافة السبلم .
كما تنبثق فمسفة البرنامج من فمسفة المجتمع الذى يعةيش فيةو الطفةل ورؤيتةو فةى إعةداد الفةرد والحفةاظ 

بو من مخاطر الحياة اليومية كالعنف والصراع , وتشير الباحثة إلى الفمسةفة عميو وحمايتو مما يحيط 
 التى اعتمدت عمييا فى البرنامج وىى : 

 االعتماد عمى حواس الطفل.  -0
 االعتماد عمى تصميم مواقف متشابية لمواقع الفعمى فى حياة األطفال. -6
تاحة فرص االختبار لمطفل. االستعانة بالوسائل والخامات المختمفة إلثراء البرنا -0  مج وا 
 توفير بيئة تعميمية مناسبة وآمنة لؤلطفال.  -4
االعتماد عمى بعض النظريةات التربويةة مثةل نظريةة ماسةمو فةى إشةباع الحاجةات وخاصةة الحاجةة  -7

 إلى األمن والطمأنينية. 
القائمةةة عمةةى المبلحظةةة ألداء   Bandaraكمةةا تتبنةةى الباحثةةة نظريةةة الةةتعمم االجتمةةاعى لبنةةدورا -0

الطفةةةل أثنةةةاء عمميةةةة الةةةتعمم وتقةةةديم النمةةةاذج واسةةةتخدام أسةةةاليب المحاكةةةاة والنمذجةةةة فةةةى تعمةةةيم األطفةةةال 
 ليجعميم مشاركين بفعالية فى عممية التعمم.

 أسس وضع  البرنامج: -[4]
مج والتةى تتمثةل فةى خمصت الباحثة من الدراسات السابقة واإلطار النظرى فى تحديد أسس بناء البرنا

 األسس اآلتية : 
 أن يكون المحتوى مرتبط باليدف الذى صمم من أجمو البرنامج.  -
 االعتماد عمى إثارة الخيال وجذب انتباه األطفال -
 . نموىمخصائص و  قيد البحثالمستوى العمرى لؤلطفال تناسب محتوى البرنامج مع يأن  -
 أنشطة البرنامج جذابة وتشجع األطفال عمى المشاركة الفعالة. أن تكون  -
 أن يحتوى البرنامج عمى األنشطة الجماعية التى تسمح بتبادل اآلراء بين األطفال.  -
 أن ترتبط األنشطة األدائية بالمواقف الحياتية اليومية التى يتعرض ليا األطفال.  -
 ل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب. أن تتدرج األنشطة داخل البرنامج من السي -
أن يحتوى البرنامج عمةى األنشةطة القةادرة عمةى تحقيةق األىةداف المرجةوة فةى البرنةامج وتعمةل عمةى  -

 النمو العقمى والمعرفى والوجدانى والميارى
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 أن تتوافر عوامل األمن والسبلمة بالنسبة لئلمكانات المادية والمكان لؤلطفال.  -
 والفروق الفردية لؤلطفال.  التعمم الممتعأنشطة البرنامج بما يتناسب مع التنوع داخل  -
   أن يحتوى البرنامج عمى أنشطة تفاعمية بين األطفال. -
 التأكيد عمى بيجة التعمم بحيث يكون ممتعًا. -
 تأكيد البرنامج عمى دور الطفل فى ىذه األنشطة . -
 .أنشطة البرنامج تنوع التطبيقات التربوية وطرق عرض  -
 .تحديد وسائل التقييم لمحكم عمى جودة األنشطة فى البرنامج -
 تحديد اىداف البرنامج : [5]  

ييةةدف برنةةامج البحةةث الحةةالى إلةةى تحقيةةق عةةدة أىةةداف يمكةةن تقسةةيميا إلةةى اليةةدف العةةام , ومجموعةةة 
 األىداف اإلجرائية .

 اليدف العام لمبرنامج  أوال:
تعتبر خطوة تحديةد األىةداف مةن أىةم خطةوات إعةداد البرنةامج, واليةدف عبةارة تصةف األداء المتوقةع, 

كتسابو لمخبرات التعميمية, وتسيل خطةوة تحديةد األىةداف اوالتغيرات المطموب إحداثيا فى الفرد نتيجة 
المرجةةو فةةى عمميةةة اختيةةار األنشةةطة المناسةةبة المتضةةمنة فةةى البرنةةامج وتوجيييةةا بحيةةث تحقةةق اليةةدف 

النيايةةة, وأيضةةا تحديةةد الطةةرق والوسةةائل المناسةةبة, وكةةذلك تحديةةد وسةةائل التقةةويم ومعرفةةة نةةواحى القةةوة 
 .والضعف

إن أىةةداف أى برنةةامج بصةةفة عامةةة تقةةدم مةةن خةةبلل ثبلثةةة محةةاور ىةةى األىةةداف المعرفيةةة, واألىةةداف 
ف واحةةد وىةةو النمةةو الشةةامل الوجدانيةةة, واألىةةداف النفسةةحركية, وتتجمةةع ىةةذه األىةةداف وتتحةةدد فةةى ىةةد

 -واالجتماعيةة  -واإلنفعاليةة  -والمغويةة –والجسةمية  -والمتكامل لمطفةل فةى جميةع الجوانةب )العقميةة 
 . والنفسية(

ىو إكتساب طفل الروضة ثقافة السبلم من خبلل الةتعمم الممتةع , وانبثةق عةن فاليدف العام لمبرنامج 
يةتم أن ىذا اليدف أىدافًا فرعية تبعا لجمسات البرنامج المختمفة , ويفتةرض بعةد اإلنتيةاء مةن البرنةامج 

 ثقافة السبلم المتمثمة فى األبعاد التالية :اكتساب طفل الروضة 
 البعد األول : السبلم الداخمى   -
 البعد الثانى : السبلم البيئى  -
 البعد الثالث : السبلم االجتماعى  -
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: وتمةةت صةةياغتيا موزعةةة عمةةى أنشةةطة البرنةةامج لتحقيةةق اليةةدف  ثانيةةًا: األىةةداف اإلجرائيةةة لمبرنةةامج
 العام , وقد قسمتيا الباحثة إلى  : 

 أىداف معرفية . 
 أىداف ميارية . 
  .أىداف وجدانية

 محتوى برنامج التعمم الممتع:  [6]
وأثةره عمةى  نظرًا ألن البرنامج ييدف إلى اكتساب طفل الروضة ثقافة السبلم في ضةوء الةتعمم الممتةع 

, كةان مةن الضةرورى اختيةار محتةوى االنشةطة بحيةث تتناسةب مةع طبيعةة كةل السموك االجتماعى لديو
احيةة أخةرى , وقةد تمثةل المحتةوى فةي عةدد من ثقافة السبلم من ناحية وطبيعة النشاط المستخدم مةن ن

من الموضوعات التى ترتبط بحياة الطفل , وىذه الموضوعات وضعت في صةورة قصةة أو أناشةيد أو 
مسرحيات أو تمثيل درامى , أو ألعاب تعميمية , وىذه االنشطة ليا أىمية خاصة من حيةث إثةارة روح 

 دييم , ومن ثم تنمية ثقافة السبلم الجيد .الحماس بين أطفال مرحمة الرياض , وتنمية التفكير ل
 وقد تم اختيار محتوى موضوعات برنامج التعمم الممتع فى ضوء ما يمى: 

 نتائج الدراسات والبحوث السابقة وتوصياتيا في مجال التعمم الممتع . -
 نتائج الدراسات والبحوث السابقة وتوصياتيا التى اىتمت بثقافة السبلم لطفل الروضة . -
  طةةبلع عمةةى األنشةةطة المقةةررة فةةى روضةةات األطفةةال واشةةتقاق مةةا يتناسةةب مةةع أىةةداف البرنةةامج اال -

 .والتى قد تساعد عمى النمو المتكامل لمطفل مع توفير الوسائل التعميمية التى تيسر ذلك
 خصائص نمو األطفال وميوليم واىتماماتيم مع المحتوى تناسب -
 ية التى سبق تحديدىا. ارتباط المحتوى باألىداف التعميم -

آراء الخبةةةةةراء والمتخصصةةةةةين فةةةةةي تحديةةةةةد أبعةةةةةاد ثقافةةةةةة السةةةةةبلم , وتحديةةةةةد األنشةةةةةطة وأسةةةةةاليب الةةةةةتعمم 
المسةةتخدمة لتنميةةة ىةةذه األبعةةاد لةةدى أطفةةال الروضةةة , ومةةدى مناسةةبة األنشةةطة واألبعةةاد ألطفةةال ىةةذه 

ضافة ما يرونو من تفاصيل .  المرحمة , وا 
تحتةوى متنوعةًا الكتسةاب طفةل الروضةة ثقافةة السةبلم و لقةاء  ستة وثبلثون( 00شتمل البرنامج عمى )او 

( 00تتضةمن ) السةبلم الةداخمى الوحدة األولى ثبلث وحداتعمى مجموعة من األنشطة مقسمة  عمى 
السةبلم االجتمةاعى تضةمن   والوحةدة الثالثةة( لقةاء , 00تتضةمن )  السبلم البيئةىوالوحدة الثانية لقاء , 

البرنةامج  تمييةدى لمحتةوى أنشةطة  والثةانىتعةارف ,  أحةدىماباإلضاقة إلى ثبلث لقةاءات  ( لقاء ,00)
 .: الربط بين محتوى أنشطة البرنامج وحفل ختام األنشطةوالثالث
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 الوسائل واألدوات المعينة لتحقيق أىداف  البرنامج : [7]
تسةةيل الوسةةائل التعميميةةة عمميةةة الةةتعمم عمةةى المعمةةم واألطفةةال , وذلةةك ألنيةةا تحقةةق تنوعةةا مرغوبةةا فةةي 
الخبةةةرات التعميميةةةة , وتتةةةيح لؤلطفةةةال مصةةةادر متنوعةةةة مةةةن الخبةةةرات والمعمومةةةات التةةةى تتناسةةةب مةةةع 
ل اخةةةتبلف اسةةةتعداداتيم لمةةةتعمم , ومةةةن ىةةةذه المنطمةةةق روعةةةى أن يتضةةةمن البرنةةةامج عةةةددًا مةةةن الوسةةةائ

 التعميمية التى روعى اختيارىا وفقا المعايير التالية :
 ان تكون مبلئمة ألىداف البرنامح وأنشطتو . -
 أن تكون مناسبة لممستوى التعميمى لؤلطفال . -
مكانات األطفال -  أن تكون مبلئمة  لحاجات وا 
 أن تكون مبلئمة لئلمكانيات المتاحة . -
 تثير إنتباه األطفال . أن تكون ىادفة , وجذابة , ومشوقة  -
 أن تكون  مألوفة , ومن واقع حياتيم , وأن يكون ليا نيايات واضحة ومحددة .  -
 .أن تتميز بالسيولة والمرونة بما يتناسب مع تكوين مستوياتيم المعرفية -

 وفى ضوء ذلك تم استخدام الوسائل اآلتية لبلستفادة منيا  في عرض موضوعات البرنامج وىى :
 والبطاقات المصورة  المرتبطة باألنشطة كالرسوم:مثل بعض الصور  وسائل بصرية -0
األقنعةةةة والماسةةةكات والنمةةةاذج و  اسةةةتعانت الباحثةةةة بةةةبعض المجسةةةمات والعةةةرائس  وسةةةائل حسةةةية:- 6

 لدف وبعض اآلالت الموسيقية كا الورقية وأقبلم األلوان , والورق
 ؤلغانى واألناشيد.: مثل التسجيبلت الصوتية ل وسائل سمعية -0
 : مثل جياز الكمبيوتر , والفيديوىات التعميمية . وسائل سمعية بصرية -4
 فى البرنامج :استخدمت  تحديد استراتيجيات التعمم الممتع التى [8]

يقصةةد بيةةا الطةةرق واألسةةاليب التةةي يمجةةأ إلييةةا لتحقيةةق األىةةداف, ويشةةمل ذلةةك مرحمةةة التخطةةيط لتنفيةةذ 
وتطبيةةةق أنشةةةطة البرنةةةامج, واالسةةةتراتيجيات المتعةةةددة والمتنوعةةةة والتةةةي تختمةةةف طبقةةةا لطبيعةةةة محتةةةوى 
ل النشةةاط ومسةةتوى المتعممةةين, فميسةةت ىنةةاك اسةةتراتيجيات مثمةةى يمكةةن أن تسةةتخدم فةةي كةةل وقةةت ولكةة

( مةةن اسةةتراتيجيات الةةتعمم الممتةةع  بنةةاء عمةةى اسةةتطبلع رأى 06باختيةةار )الباحثةةة  قامةةتموقةةف, وقةةد 
األسةةاتذة المحكمةةين وذلةةك لمناسةةبتيا لممرحمةةة العمريةةة لطفةةل الروضةةة , وكةةذلك لمناسةةبتيا فةةى اكتسةةاب 

 وىى كاآلتى: طفل الروضة ثقافة السبلم
الحوار  –التعمم بالنموذج  –لعب األدوار  –األغانى واالناشيد  –المسرح  –استراتيجية التعمم بالقصة 

 التعمم بالمرح والترفيو –الرسوم الكارتونية  -التعمم بالمعب –التعمم التعاونى  –والمناقشة 
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  -محددات البرنامج: تتمثل محددات البرنامج فيما يمى: [9] 
النموذجى التابع لقطاع المعاىد األزىريةة بمنطقةة معيد السمطان راشد : تتمثل فى  المحددات المكانية
 . القاىرة بمدينة نصر
المكونةةة مةةن  البحةةث الحةةالى: تتكةةون مةةن المجموعةةة التجريبيةةة مةةن األطفةةال عينةةة  المحةةددات البشةةرية

 ( سنوات . 0-7, ممن تتراوح أعمارىم ما بين )الروضة من أطفال  طفل( 06)
ج المقتةةةرح القةةةائم عمةةةى اسةةةتراتيجية الةةةتعمم الممتةةةع عمةةةى أطفةةةال تةةةم تطبيةةةق البرنةةةام:  المحةةةدات الزمنيةةةة

( لقةةاءات أسةبوعيًا لمعةةام الدراسةةى  0المجموعةة التجريبيةةة مةن أطفةةال الروضةة عمةةى مةدار شةةيرين بواقةع)
( 06( دقيقة تقديم النشاط , و)06مقسمة بين )( دقيقة يوميا 06. وزمن المقاء الواحد )6660/6666

 ط .ت التربوية عمى النشادقيقة لتنفيذ التطبيقا
 : معززات البرنامج القائم عمى التعمم الممتع [12]

اسةةةتخدمت الباحثةةةة التعزيةةةز المفظةةةى ) كالعبةةةارات التشةةةجيعية , احسةةةنت يةةةا بطةةةل , ممتةةةاز , وتعبيةةةرات 
(  لممتميةةزينعبلمةةات مميةةزة  -بالونةةات –الوجةةو ( والتعزيةةز المعنةةوى ) ىةةدايا بسةةيطة مثةةل أقةةبلم تمةةوين 

 عند االنتياء من كل لقاء وتكون ألفضل طفل .
 ضبط البرنامج وتحكيمة:  [11]

المحكمةين األسةاتذة البرنةامج تةم عرضةة فةى صةورتو األوليةة عمةى مجموعةة مةن  بعةد اإلنتيةاء مةن بنةاء
ئيةةم حةةول راواالسةةتفادة مةةن أالمتخصصةةين فةةى المنةةاىج وطةةرق التةةدريس وعمةةم الةةنفس وتربيةةة الطفةةل , 

 اآلتية :النقاط 
 مناسبة األنشطة المقترحة لتحقيق األىداف 

 مناسبة المحتوى لقدرات وخصائص أطفال الروضة   -
 مناسبة األنشطة الكتساب طفل الروضة  ثقافة السبلم -
 مناسبة األدوات المستخدمة فى أنشطة البرنامج  -
 .  مناسبة أساليب التقويم المحددة لكل نشاط -

موضةةةةوع  الكتسةةةةاب طفةةةةل الروضةةةةة ثقافةةةةة السةةةةبلموقةةةةد رأى المحكمةةةةون أن البرنةةةةامج مناسةةةةب ومميةةةةز 
%( وبةةةذلك احتةةةوت الصةةةورة النيائيةةةة 066وقةةةد بمغةةةت نسةةةبة اتفةةةاق المحكمةةةين عمةةةى البرنةةةامج ).لبحةةةثا

 ( .0( لقاءًا, ولم يتم حذف أى نشاط من أنشطة البرنامج )ممحق 00لمبرنامج عمى )
 .نسبة اتفاق األساتذة المحكمين عمى البرنامج ويوضح الجدول التالى
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 (23خذول رلى)
َىضح يعايم احفاق  انضادة  احملكًني بانُضبت نهربَايح انمائى عهً انخعهى املًخع الكخضاب طفم 

 انزوضت ثمافت انضالو

معامل االتفاق  
  

 م مكونات البرنامج

822   % األهداف العامة للبرنامج    
 

  0 
     

822  %  6   الترابط بٌن األهداف العامة واألهداف الفرعٌة  
    

92   %   0 مناسبة األهداف السلوكٌة لتحقٌق الهدف العام من البرنامج 
92   %  4 مناسبة أنشطة البرنامج لخصائص عٌنة البحث 
822   %  7 مالئمة االسترتٌجٌات والفنٌات المستخدمة فى البرنامج 
822   %   -0 أسالٌب التقوٌم المستخدمة فى البرنامج  

 ألىةةةةةداف البرنةةةةةامج واألنشةةةةةطة و ةب( أن نسةةةةةبة اتفةةةةةاق المحكمةةةةةين بالنسةةةةة 60 يتضةةةةةح مةةةةةن الجةةةةةدول )
 % ممةا يؤكةد ثبةات األىةداف واألنشةطة066% إلةى 26قد بمغت مةن وأساليب التقييم   االستراتيجيات
 ( سنوات0-7وذلك لتطبيقو عمى أطفال الروضة ) ,وأساليب التقييمواالسترتيجيات 

 المستخدمة في البرنامج: يمقو أساليب الت
تنوعةةت وسةةائل التقةةويم المسةةتخدمة عممةةت الباحثةةة عمةةى اسةةتخدام أسةةاليب التقةةويم األكثةةر فاعميةةة وقةةد 

أوتعةديبًل, فةتم اسةتخدام لمحكم عمى مدى نجاح البرنامج وتحديةد جوانةب القصةور التةى تتطمةب تحسةين 
 أشكال متعددة من أساليب التقويم وىى كالتالى:

 برنةامجالتنفيةذ : لمتعةرف عمةى مةا يعرفةو الطفةل مةن محتةوى الةتعمم, قبةل البةدء فةي التقويم القبمي( 1) 
وبطاقة  ثقافة السبلم المصور لطفل الروضة, وذلك من خبلل تطبيق مقياس القائم عمى التعمم الممتع

  بعض أبعاد السموك االجتماعى لطفل الروضةمبلحظة 
: ىو تقويم مستمر منذ بداية البرنامج وحتى نيايتو, ويتم ىذا النوع من التقةويم مصاحبالتقويم ( ال2)

 من خبلل:
أثنةةاء تأديةةة األنشةةطة والتعةةرف عمةةى نقةةاط القةةوة والضةةعف ومحاولةةة اليةةومى مبلحظةةة سةةموك الطفةةل  -

 التغمب عمييا.
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عمميةةة موجيةةة لؤلطفةةال أثنةةاء وبعةةد أداء النشةةاط تطمةةب مةةنيم فةةي صةةورة ممارسةةات وميةةام تطبيقةةات  -
عطةةاء بعةةض األسةةئمة واالستفسةةارات فةةى صةةورة حةةوار و , يقومةةون بأدائيةةا فةةي صةةورة فرديةةة أو جماعيةةة ا 

بعض األلعاب واألسةئمة التةى تسةتخدم فةى و ومناقشة بين الباحثة واألطفال وحميا فى نياية كل نشاط, 
 ق التربوى.التطبي

وبطاقةةة  الروضةةةالمصةةور ألطفةةال  ثقافةةة السةةبلممةةن خةةبلل إعةةادة تطبيةةق مقيةةاس  :تقةةويم بعةةدى( ال3)
مةةرة ثانيةةة بعةةد تطبيةةق البرنةةامج بيةةدف التعةةرف عمةةى  مبلحظةةة بعةةض أبعةةاد السةةموك االجتمةةاعى لمطفةةل

 مدى التقدم الذى حققو األطفال بعد تطبيق البرنامج ومقارنتو بدرجاتيم قبل التطبيق.
ثقافة السةبلم المصةور لطفةل عادة تطبيق مقياس إ: وىو القياس التتبعى حيث يتم التتبعى يمو التق( 4)

 يوما بعد ( 07بعد مرور فترة زمنية) أبعاد السموك االجتماعى لمطفلوبطاقة مبلحظة بعض  الروضة
التأكد من مدى اسةتمرارية تحقةق اليةدف عمى المجموعة التجريبية وذلك  اإلنتياء من تطبيق البرنامج 

, وعدم حدوث انتكاسةة بعةد إنتيةاء البرنةامج , ويةتم ذلةك عةن طريةق المقارنةو إحصةائييا  العام لمبرنامج
 البعدى والتتبعى لممجموعة التجريبية . فى التطبيق

 أنشطة البرنامج المقدم ألطفال الروضة. بعض فيما يمى نموذج من 
 (23المقاء )

 المكان لمقاءزمن ا مقاءعنوان ال
غيرى ال أضر  أنا  

 

 قاعة النشاطداخل  دقيقة62

 األىداف :أوال
  : اكتساب طفل الروضة السالم البيئى اليدف العام

 الخاص )اإلجرائية(:األىداف 
 ) عقمى معرفى ( : األىداف المعرفية

 أن يتعرف الطفل عمي الطرق الصحيحة لرمي القمامة والتخمص منيا -
 أن يدرك الطفل معني مصطمح إعادة التدوير -

 األىداف الميارية ) حسى حركى(:
  أن يعطي الطفل حمول لكيفية التخمص من القمامة -
 المعممة أشياء باستخدام إعادة تدويرأن ينتج الطفل مع  -
 (: انفعالي اجتماعياألىداف الوجدانية ) -
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 أن يبلحظ الطفل أضرار رمي القمامة عمي البيئة-
 األدوات المستخدمة : ثانيا:

 قطرة ماء ( –اصيص نبات  –دب ( ) مجسم شجرة  –قرد   -ماسكات) أرنب 
  الفنيات / اإلستراتيجيات المستخدمة : ثالثا:

 التعمم بالمعب –لعب األدوار   – تعمم بالمسرحال
 حسون   –أصيل  –: أرنوب رئيسية ثبلثة شخصيات رئيسية وثبلثة ثانوية * الشخصيات:

 المياه –التربة  –: الشجرة  الثانوية*
 التييئة  

القمامة وال حد مننا عنده عمب فارغة وكراتين ياترى ىيعمل إيو يرمييا فى أ تسأل الباحثة األطفال لو
 ليا إعادة تدوير ونعمل منيم حاجة مفيدة , وتستمع الباحثة إلجابات األطفال ل ممكن نعم

 سيناريو المسرحية : 
 : الالالالالال....يا ربنا !!! ايو كل الزبالو دي ؟؟ الزبالو مرميو في مكان في الغابة !!أرنوب 

 أرنوب بينادي عمي حسون وأصيل  تعالوا يا أصحابي !!
 ىي الغابة عاممو كده ليو والزبالة مرمية في كل مكان ؟؟       ما ىذا:  صيلأ

 : عشان عامل النظافة مجاش النياردة ..أرنوب
 : بس مش معنى إن عامل النظافة مجاش إننا نقعد وسط الزبالة كدا !!! حسون
: طيب تعالوا كمنا نمم الزبالة مع بعض عشان ربنا بيحب المسمم النظيف وكمان النظافة من  أصيل

 اإليمان !
 " : أي.. أي. في إزازه كانت ىتدخل جوا ايدي!!وىو بيمم الزبالو " أرنوب

 الزجاج: سبلمتك يا أرنوب أنا مش عارف الناس بتعمل كدا ليو؟! احنا المفروض منرميش  حسون
 ال يؤذى أحدعمى األرض عشان 

ال يجرح المكسور في ورق جرايد عمشان  الزجاج : ايوا ! وكمان الزم نخمي حد كبير يحط  أصيل
 عامل النظافة

: خبلص يا أرنوب باذن اهلل ىتتحسن وتبقي كويس ... بس احنا ىنعمل ايو بقي في الزبالو  حسون
 المي لمناىا ؟!

 ايو رأيكم نمميا ونحرقيا؟ وبكدا نكون اتخمصنا منيا ! : عندي فكره يا أصحابي!! أرنوب
 : فكرة حموة يا أرنوب!! يبل نروح نحرقيا ونخمص منيا.. أصيل
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يولع نار في الزبالة ويحرقيا.. مش  ال أحد:متحرقوش حاجة ال ! متحرقوش حاجة أرجوكم !!الشجرة 
 عايزه أموت و أتخنق من الدخان والحريقة!!

 حريقة دا ىيضرك في ايو يا شجرة؟ وىو دخان ال أرنوب :
: الدخان با أرنوب بيتنشر في اليوا واليوا ده المي انا بتنفسو ولما بتنفس ىو وحش مميان الشجرة 

 أنا مش بعرف اتنفس .. وكمان بيضر باقي الحيوانات من ريحة الزبالة والدخان... :دخان
: اه...أنا دلوقتي فيمت خبلص يا شجرة!!  احنا خبلص مش ىنحرق حاجة عمشان  حسون

منضرش حد.. وعمشان تعرفي تتنفسي ىوا حمو وجميل!!                                                        
 : شكرا ليكم يا أصحابي .....مع السبلمة! الشجرة
 تحت األرض؟وبكدا مش ىنعمل دخان !: طيب ايو رأيكم يا أصحابي ندفنيا  أصيل

 ايوا ايوا ياال بينا ندفنيا!!أرنوب وحسون في نفس الوقت: 
 :ال ال محدش يعمل كدا!!!!  لتربةا

 :  مين بيتكمم ؟ منين الصوت دا ؟!أرنوب وأصيل وحسون في نفس الوقت
 : أنا التربة أنا التربة!!!  التربة

 : مش عايزانا نحفر ليو يا تربة؟!أرنوب  
: عمشان انا ىتأذي كدا.. عمشان الزبالة بتطمع مواد سامة ومع مرور الوقت ىتتنشر في كل  التربة

 التربة وكدا ىتضرني وىتضر كل الحيوانات 
 احنا آسفين يا تربة وخبلص فيمنا وخبلص مش ىندفن في التربة..أصيل وأرنوب و حسان: 

:طيب احنا ىنرمي الزبالو فين ؟!.. استنوا  أصيل: شكرا ليكم يا أصحابي ....مع السبلمة!  التربة
ايو رأيكم نرمييا في المياة!! والبحر كبير ومش ىتأذي حد وىياخدىا بعيد عننا !!                                     

  : ال ال محدش يرمي حاجو أرجوكم  !! المياة
 مين انتي كمان بقا  ؟!!       أرنوب وأصيل و حسون : 

نا المياة انا المياة المي بتشربوىا والمي بتخميكم عايشين وموجودين !! دلوقتي فمتأذونيش : ا المياة
بالزبالة ديو أرجوكم ! ألن فييا مواد سامة بتخمي طعمي وحش ومحدش يعرف يشربني وريحتي 

 بتكون وحشو وبتموت الحيوانات المي بتعيش في البحر 
: عندك حق يا مياة!! واحنا آسفين.. احنا ازاي يا أصحابي ىنعرف نتخمص من الزبالة دي  حسون

 من غير ما نضر حد ؟!
 : امممم... خبلص كدا الزبالة ىتقعد في الغابة  عشان مش ىنعرف نعمل حاجة .... أرنوب
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 ة الوحشة دي ؟!!ايو دا ؟!! ايو دا!! يع! ايو الدبان دا كمو والريح بعد مرور خمس دقائق أرنوب :
: استنو أنا لقيت حل!! احنا الزم نقمل استخدامنا لمحاجة عشان نقمل الزبالة ونتعمم ازاي نعرف  أصيل

 نستفاد من الحاجات المي بنرمييا !!                
 : اه!!  زي ىدومي وألعابي المي مش محتاجيا ممكن أدييا ألصحابي او أخويا الصغير حسون
: ممتاز يا حسون ديو فكرة حموة أوي!! أنتم عارفين إن ده اسميا ايو ؟ أنا سألت ماما امبارح  أصيل

 وقالتمي إن دا اسمو إعادة التدوير وىو إن احنا نستخدم الحاجو أكتر من مرة!!
: دي حاجو حموة أوي يا أصحابي!! أنا من ىنا ورايح ىشوف الحاجات المي ممكن أستفاد  أرنوب

 نية وأسنخدميا تاني !!منيا مره تا
 : وأنا ىساعدكم و أجيبمكم الصندوق المي ىنجمع  فيو الحاجات عمشان نعمميا إعاده تدوير! أصيل

 : التربوية التطبيقات
 :طرح األسئمة عمى األطفال * -0
 يقترح طرق لمتخمص من القمامة        *
 :تس ل المعممة األطفال ماذا يحدث عندما * 
 حرق القمامة -0رمي القمامة بالماء   -6نقوم بدفن القمامة في التربة -0
تجمع المعممة بعض الخامات المستيمكة مع األطفال لمقيام بعمل فني عن طريق : *نشاط فني-6

 إعادة التدوير.
 نشاط موسيقي : -0

 إعادة التدوير
 إزاى تعٌد تدوٌره لو كان عندك صندوق فارغ

 أو سٌارة إطفاء  صغٌرةأعمل منه ترابٌزة 
 ٌبقى شكله جمٌل لون ورقه زخرف شكله

 اصنع منها حصالة    لو كان عندك علبة فارغة 

 لعبة حركية : -4
تقسم المعممة األطفال لفريقين مع وضع بعض الخامات المستيمكة المراد إعادة تدويرىا والطمب من 

والفريق الفائز ىو الذي يقوم بتصنيف األغراض ببلستيك   –األطفال تصنيفيا حسب النوع   ورق 
 ووضعيا بالصندوق الصحيح بشكل أسرع
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 :الخطوات اإلجرائيو لمبحث :رابعاً 
طبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العبلقة بموضوع البحث بيدف اإل -
 ستفادة منيا  اإل
السموك االجتماعى المناسبة لطفل الروضة  أبعادو  ثقافة السبلمإعداد إستمارة لتحديد أبعاد مقياس  -

 وعرضيا عمى المحكمين لطفل الروضة
جراء التعديبلت و  عمى السادة المحكمينيا عرضوتم  فى صورتيا المبدئية إعداد أدوات البحث - ا 

 .بناء عمى مقترحاتيمالبلزمة 
 عية إختيار عينة البحث مجموعات البحث األساسية واإلستطبل -
لمتأكد من صدق وثبات وذلك  أفراد المجموعة االستطبلعيةتطبيق األدوات المستخدمة عمى  -

 ومبلئمة أدوات البحث لمقياس. 
 عمى أفراد عينة البحث األساسية.دوات البحث والبعدى والتتبعى أل القبمىتطبيق التم 
 تجميع البيانات الخاصة بالتجربة ومعالجتيا إحصائيا وعرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا  -
 اقتراح التوصيات والدراسات المستقبمية  -

 :  وىى ) المعالجة اإلحصائية( األساليب اإلحصائية المستخدمة
التى تم الحصول عمييا بإستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التى  البيانات معالجة تمت

  تتناسب مع طبيعة متغيرات البحث وحجم العينة وقد تمثمت ىذه األساليب فى : 
 اإلحصائية التالية: 

 لحساب تجانس العينة . 6كةةةةةةةا -
 داللة الفروق بين المتوسطات. تكافؤ العينة ولحساب  لحساب  T.testاختبار  -
 معادلة الوش لحساب متوسطات نسب صدق المحكمين.  -
 (Pearson)االرتباط  لبيرسون    باستخدام معامل اإلتساق الداخمى -
 صدق التحميل العاممى  -
 القدرة التمييزية  -
 . بحثمعامل ثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات مقاييس ال -
  بحثب ثبات أدوات الالتجزئة النصفية لحسا -
 . بحثإعادة التطبيق لحساب ثبات أدوات ال -
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 .نتائج البحث ومناقشتيا 
 :األولنتائج الفرض  التحقق من

فروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطى درجةات أطفةال المجموعةة توجد ينص الفرض عمى أنةو " 
المصةور لطفةل  ثقافة السالمالتجريبية وأطفال المجموعة الضابطة فى القياس البعدى عمى مقياس 

 لصالح المجموعة التجريبية" المستخدم فى البحث الحالى  الروضة
يجاد الفروق بين متوسطى درجات إل "ت"اختبار  قامت الباحثة باستخدامختبار صحة ىذا الفرض إلو 

فى القياس البعدى لتطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة  أطفال
 ( 64 جدول )كما يتضح فى   ثقافة السبلم المصور لطفل الروضةمقياس 

 (   24   خذول )
يمُاس ثمافت  يف وانضابطت انخدزَبُت ودالنخها نهفزق بني يخىصطٍ درخاث اجملًىعخني"  ث"اخخبار 

 انضالو

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 d الداللة ت

حجم 
 التأثٌر

ًالسالم الداخل  
 .848 24.2. 2. التجرٌبٌة

 كبٌر 4.0. 2428 2.4998
 8499 224.5 2. الضابطة

 السالم البٌئً
 8459 .242. 2. التجرٌبٌة

 كبٌر 489. 2428 .854.5
 2425 2.4.2 2. الضابطة

 السالم االجتماعً
 8475 2475. 2. التجرٌبٌة

 كبٌر 2490 2428 8.4.82
 24.2 2.4.5 2. الضابطة

 الدرجة الكلٌة
 2495 95422 2. التجرٌبٌة

 3.49 69.13 32 الضابطة كبٌر 420. 2428 .429..
( بين متوسطي 6.60( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )64يتضح من الجدول )

المصور لطفل  ألبعاد مقياس ثقافة السبلم البعدي القياس يوالضابطة فدرجات المجموعتين التجريبية 
 األول لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية, وىذا يحقق صحة الفرض الروضة

( الفروق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة   0و يوضح شكل ) 
 ثقافة السبلم المصور لطفل الروضةمقياس  الضابطة فى القياس البعدى لتطبيق البرنامج عمى

 ( يوضح ذلك:0والشكل البياني )
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 (3شكل )

لتطبيق  القياس البعدىفى وأطفال المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبيةالفروق بين متوسطى درجات أطفال 
 ثقافة السالم المصور لطفل الروضةمقياس عمى البرنامج 

 نتائج الفرض األولومناقشة تفسير 
الفرض أن ىنةاك فةروق دالةة إحصةائيًا بةين متوسةطى درجةات أطفةال المجمةوعتين ىذا أسفرت نتائج 

لصةالح  ثقافةة السةبلم المصةور لطفةل الروضةةالتجريبية والضةابطة فةى القيةاس البعةدى عمةى مقيةاس 
المجموعةةةة  أطفةةةالالمجموعةةةة التجريبيةةةة تفوقةةةوا عمةةةى  أطفةةةالالمجموعةةةة التجريبيةةةة, وىةةةذا يعنةةةى أن 

 , , وكةةذلك فةةى المجمةةوع الكمةةى بشةةكل عةةامثقافةةة السةةبلم المصةةورمقيةةاس  أبعةةادالضةةابطة فةةى جميةةع 
وترجع الباحثة الفروق الدالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة 

 -:لصالح المجموعة التجريبية إلى  المصور لطفل الروضة مقياس ثقافة السبلم عمى
ألنشةطة البرنةامج القةائم عمةى الةتعمم الممتةع الةذى تضةمن عدم تعرض أطفال المجموعة الضابطة  -

لعةب  –األغةانى واالناشةيد  –المسةرح  –العديد مةن االسةتراتيجيات منيةا )اسةتراتيجية الةتعمم بالقصةة 
لرسةةةةوك ا –الةةةةتعمم بالمعةةةةب  –الةةةةتعمم التعةةةةاونى  –الحةةةةوار والمناقشةةةةة  –الةةةةتعمم بةةةةالنموذج  –األدوار 
مقارنة بأقرانيم فى المجموعة التجريبية, حيث تعرض أطفال المجموعة  (المرح والفكاىة –الكاتونية 

مما يدل عمى وجود قصةور فةى تقةديم األنشةطة التةى تسةيم التقميدى فقط الضابطة لبرنامج الروضة 
 .فى أكتساب أطفال الروضة لثقافة السبلم
سات التى أكةدت عمةى ضةرورة عمةى تنميةة واكتسةاب أطفةال ويتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدرا

( دراسةةة سةةارة عبةةداهلل أحمةةد 6666دراسةةة مةةريم طةةارق عبةةد العزيةةز ) الروضةةة لثقافةةة السةةبلم كمةةا فةةى
( ودراسة 6607( دراسة مروة محمود الشناوى )6605( ودراسة أم ىاشم محمد عبد الباقى)6602)
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ثقافةةة طفةةل الروضةةة ضةةرورة تنميةةة واكتسةةاب  مةةى( حيةةث أكةةدوا جميعةةًا ع6607دعةةاء محمةةد عمةةى )
 السبلم. 

اختبلف الطريقة المتبعة في البرنامج عن الطرق التقميدية من حيث استخدام بعةض اسةترتيجيات   -
غانى وبالتمثيل ولعب األدوار واأللعاب التعمم الممتع واألنشطة التابعة لو والتطبيقات المصحوبة باأل

والتنوع في استخدام استراتيجيات التعمم الممتع وعةدم االقتصةار عمةى اسةتخدام الترفييية والمسابقات 
استراتيجية واحدة كان لو أثر ودور إيجابى في نجاح البرنامج وفى تفوق أطفال المجموعة التجريبية 
التةةى تعرضةةت لمبرنةةامج القةةائم عمةةى الةةتعمم الممتةةع عمةةى أطفةةال المجموعةةة الضةةابطة التةةى تعرضةةت 

 وضة التقميدىلبرنامج الر 
مجموعة الطفال أ درجاتوىذا يعني أن البرنامج ذو فاعمية بالقدر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت   -

السةةبلم مقارنةةة بالمجموعةةة الضةةابطة التةةي لةةم تتعةةرض لمبرنةةامج وترجةةع عمةةى مقيةةاس ثقافةةة  التجريبيةة
المسةتخدمة فةي واالسةتراتيجيات  مةن األسةباب منيةا تنةوع األنشةطة الباحثة ىذه النتيجة إلى مجموعةة

 .البرنامج مع تنوع الفنيات المستخدمة
إتاحة الفرصة ألطفال المجموعة التجربيية لمتعبير والتحدث مع الباحثة ومع بعضيم ممةا أيضا    -

ساعد عمى زيادة ثقتيم بأنفسيم وبالباحثةة واإلنةدماج فةى مضةمون أنشةطة البرنةامج, وصةواًل لتحقيةق 
 أىدافو.

وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات أطفةةال المجموعةةة  الباحثةةةكمةةا ترجةةع  -
التجريبية والمجموعة الضابطة فى القياس البعدى عمى مقياس ثقافة السبلم المصور لطفل الروضة 

إلةةةى نجةةةاح برنةةةةامج البحةةةث الحةةةالى فةةةةى اكتسةةةاب أطفةةةال المجموعةةةةة   لصةةةالح المجموعةةةة التجريبيةةةةة
دون المجموعةةةة الضةةةابطة وتؤكةةةد ىةةةذه النتيجةةةة أيضةةةًا افتقةةةار وقصةةةور كتةةةب  قافةةةة السةةةبلمثالتجريبيةةةة 

 تعرضةةةتحيةةةث أن المجموعةةة الضةةةابطة التةةى  ثقافةةةة السةةبلمومجةةاالت ريةةةاض األطفةةال مةةةن مفةةاىيم 
نتائجيا غير دالة إحصةائيًا وعمةى العكةس جةاءت نتةائج المجموعةة  تلبرنامج الروضة التقميدى جاء

صائيًا نتيجة لتعرضةيا لبرنةامج البحةث الحةالى, لةذلك فبلبةد أن يكةون ىنةاك مجةااًل التجريبية دالة إح
 فى رياض األطفال  ثقافة السبلم, لتفعيل مفاىيم بثقافة السبلمفى مجاالت رياض األطفال خاص 

البرنةامج ممةا سةاعد عمةى  لقةاءاتاستخدام الباحثة ألسموب اإلثاره والتشويق أثناء عرض محتةوى  -
إسةةةتثارة األطفةةةال وجةةةذب إنتبةةةاىيم, وجعةةةل لةةةدييم دافعيةةةة لئلسةةةتماع بإنصةةةات لمباحثةةةو, والرغبةةةو فةةةى 

والتةةى تبلئةةم باسةةتخدام اسةةتراتيجيات الةةتعمم الممتةةع المتعةةددة المشةةاركو بفاعميةةو فةةى الميةةام المتنوعةةو 
محببةة وجاذبةة إلنتبةاه األطفةال , حيةث كانةت  فى ىةذه المرحمةة العمريةة  خصائص وقدرات األطفال



 مجلة الطفولة  ( 2222تمبر العدد الثانً واالربعون ) عدد سب

 

662 

شاعة جو من المرح أثناء تنفيذ أنشطة البرنامج , مما ساعد األطفةال عمةى اكتسةاب ثقافةة السةبلم  وا 
دراسةة و  (,6600(, ودراسةة "أميمةة رسةمى" )6606دراسة "أسماء عبد العال" ) وىذا ما أشارت إليو

ة المتنوعةة فةى تنميةة واكسةاب الطفةل عمةى دور األنشةطحيث أكدوا  (6605, ودراسة "إسراء سيد" )
 الخبرات الحياتية بأسموب شيق وجذاب. السموكيات و الميارات و 

استخدام الباحثة الفنيات المناسبة لخصائص نمو الطفل والتى ساعدت بدورىا فى اكتسةاب طفةل  -
ى ويعةةد الروضةةة لثقافةةة السةةبلم حيةةث اسةةتخدمت الباحثةةة التعزيةةز والتةةدعيم اإليجةةابى المةةادى والمعنةةو 

التعزيز والتدعيم من أكثر الفنيات التى تأتى بنتائج فعالة لدى طفل الروضة حيث يميل الطفل إلى 
مثل ) شةاطر (  المعززات المادية من حموى, والمفظية من الثناء والمدح عمى كل مايقوم بو الطفل.

القةةائم بةةو, أو  ىإشةةعار الطفةةل بالتقبةةل والحةةب وذلةةك يةةدعم سةةموكو اإليجةةاب ىليةةا أىميةةو كبيةةرة فةة ىفيةة
يمارسةو مةع غيةره  ىفعمة ىسةموك إيجةاب ىوصةول الطفةل إلة ىرمزيو تكةون داللةو وعبلمةة عمة معززات

حيةث كةان  ؛إسعاد الطفل بحصولو عمةى ىةذه العبلمةات والنجةوم ىمن األطفال فيو لو أكبر األثر ف
 سواء كان ماديا أو معنويا أو رمزيا .األداء لمحصول عمى المعزز كل طفل يتسابق في تحسين 

عبلقة األطفال بالباحثة من األمور التى ساعدت أطفال المجموعة التجريبية عمى اكتساب أيضا  -
فالتواصةل الوجةدانى الجيةد بةين األطفةال والباحثةة جعميةم يشةعرون بةاألمن والطمأنينةة, اثقافة السةبلم 

نمةا مما دفعيةم إلةى التجة اوب والتفاعةل فةى أنشةطة البرنةامج, فأىةداف البرنةامج ليسةت عقميةة فقةط, وا 
 .كانت وجدانية وميارية أيضًا, مما ساىم فى نجاح البرنامج

فةةةةى وجةةةةود فةةةةروق ذات داللةةةةو  األولتحقةةةةق صةةةةحة الفةةةةرض  إلةةةةى وتسةةةةتخمص الباحثةةةةة مماسةةةةبق
إحصةةةةةةائية بةةةةةةين متوسةةةةةةطى درجةةةةةةات أطفةةةةةةةال المجموعةةةةةةة التجريبيةةةةةةة والمجموعةةةةةةة الضةةةةةةابطة فةةةةةةةى 
القيةةةةةةاس البعةةةةةةدى عمةةةةةةى مقيةةةةةةاس ثقافةةةةةةة السةةةةةةبلم المصةةةةةةور لطفةةةةةةل الروضةةةةةةة لصةةةةةةالح المجموعةةةةةةة 

 ةالتجريبي
 :الثانىنتائج الفرض  التحقق من

درجةات أطفةال المجموعةة  يبةين متوسةطفروق ذات داللةة إحصةائية توجد ينص الفرض عمى أنةو " 
السةموك  بعةض أبعةاد عمى بطاقة مالحظةة يالتجريبية وأطفال المجموعة الضابطة فى القياس البعد

 لصالح المجموعة التجريبية" لطفل الروضة ياإلجتماع
 ( نتائج ىذا الفرض:67ويوضح الجدول ) "ت"الختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار و 
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 ( 25خذول )
 بطالت يالحظت  يف وانضابطت انخدزَبُت ودالنخها نهفزق بني يخىصطٍ درخاث اجملًىعخني "ث"اخخبار 

 انضهىن اإلخخًاعٍبعض أبعاد 

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 d الداللة ت

حجم 
 التأثٌر

 توكٌد الذات
 8477 .2.45 2. التجرٌبٌة

 كبٌر 4.7. 2428 224287
 .849 854.5 2. الضابطة

 المشاركة
 24.2 .2740 2. التجرٌبٌة

 كبٌر 2409 2428 .87402
 2488 8.455 2. الضابطة

 الضبط االنفعالً
 8492 2.4.2 2. التجرٌبٌة

 كبٌر 422. 2428 854.77
 2427 8.492 2. الضابطة

 الدرجة الكلٌة
 425. 50495 2. التجرٌبٌة

 3.27 51.33 32 الضابطة كبٌر 74.2 2428 294.92
( بةةةةين 6.60( وجةةةةود فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوي داللةةةةة )67يتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول )

السموك  ألبعاد بطاقة مبلحظة البعدي القياس يمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ف
 .الثانىاإلجتماعي لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية, وىذا يحقق صحة الفرض 

 ( يوضح ذلك:4والشكل البياني )

 
 (4شكل )

 السموك بعض أبعاد  بطاقة مالحظةي ف والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي
 اإلجتماعي
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 تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثانى :
الفرض أن ىنةاك فةروق دالةة إحصةائيًا بةين متوسةطى درجةات أطفةال المجمةوعتين ىذا أسفرت نتائج 

لبطاقةةةة مبلحظةةة بعةةةض أبعةةةاد السةةةموك االجتمةةةاعى لطفةةةل التجريبيةةة والضةةةابطة فةةةى القيةةةاس البعةةةدى 
  وترجع الباحثة ىذه الفروق إلى :لصالح المجموعة التجريبية, الروضة

البحةةث الحةةالى الةةذى تناولةةت محةةاوره مجموعةةة مةةن المقةةاءات التةةى ىةةدفت األثةةر اإليجةةابى لبرنةةامج  -
كو  ثقافةةةة السةةةبلمالمجموعةةةة التجريبيةةةة إلةةةى اكتسةةةاب أطفةةةال   العديةةةد مةةةن الخبةةةرات والميةةةارات سةةةابيما 

المتضمنة فى أنشطة البرنامج مقارنة بالمجموعة الضابطة التى تعرضت لبرنامج الروضة التقميدى 
ائم عمةى الةةتعمم الممتةةع والةذى اشةةتمل عمةى العديةةد مةن االسةةتراتيجيات التةةي ولةم تتعةةرض لمبرنةامج القةة

تزيد من فاعمية التعمم وتعمل عمي بقاء أثر التعمم لفترات طويمة نتيجة الممارسة العممية من جانةب 
الطفةةةل , كمةةةا تؤكةةةد الباحثةةةة عمةةةى أن اسةةةتخدام األنشةةةطة األدائيةةةة القصصةةةية والحركيةةةة والمسةةةرحية  

وسةةيقية والحةةرص عمةةى مشةةاركة األطفةةال الفعالةةة فةةى تنفيةةذ جميةةع األنشةةطة المقترحةةة فةةى والفنيةةة والم
البرنةةامج وأتاحةةة الفةةرص لزيةةادة روح المشةةاركة والتعةةاون بةةين األطفةةال وبعضةةيم الةةبعض  ممةةا سةةاعد 
عمى تحسن السموك االجتماعى ألطفال المجموعة التجريبية وعمل عمى زيادة ربةط األطفةال بالعةالم 

 و بصورة أكثر إيجابية وثقة بالنفس. المحيط ب
المناخ الذى يوفر لمطفل عممية التعمم وضبط السموكيات البد من أن يتمشى مع أبعاد نمو الطفل  -

والحيةةاة, وىةةذا مةةا أكةةده فروبةةل حيةةث إن الةةتعمم سةةواء أكةةان معرفًيةةا أم ميارًيةةا البةةد مةةن أن يكةةون مةةن 
و, وىو الحواس األساسية لمطفل من خبلل المدخل خبلل وسيط بين المعمومة والكون الذى نعيش في

مةةةن خةةةبلل اختيةةةار نوعيةةةة  لبحةةةث الحةةةالىالطبيعةةةى لممرحمةةةة وىةةةو المعةةةب, وتمثةةةل ذلةةةك فةةةى برنةةةامج ا
السموك األنشطة المستخدمة وتصميميا وتدرجيا, مع استخدام أىم الفنيات التى تساعد عمى تحسن 

 : النمذجة والخبرة المباشرة. االجتماعى لمطفل
أيًضا يرجع تحسن السموك االجتماعى لطفةل الروضةة إلةى الطبيعةة الدراميةة الغالبةة عمةى أنشةطة  -

البرنامج, حيث القصة, والنشاط الدرامى, والقصة , فالطفل يتعايش مع القصة الدرامية ويتأثر بيا, 
يةرفض وقد يتوحد بأحب الشخصيات الةى نفسةو, ويقمةد السةموكيات االجتماعيةة التةى يحبيةا الجميةع و 

 سموكيات الشخصية المرفوضة اجتماعًيا فى القصة .
 النمةوذج خةبلل مةنكواحدة من استراتيجيات التعمم الممتع استراتيجية التعمم بالنمذجة والمبلحظة  -

عمةةى المشةةاعر والخبةةرات  عتمةةديال  ةيةةفالسةةموك مةةن وجيةةة نظةةر ىةةذه النظر , "بانةةدورا"  لنظريةةة وفقةةاً 
و, مبلحظتةة مکةةنيبةةو مةةن نشةةاط ظةةاىر  قةةوميواإلسةةتجابات ومةةا  راتيةة, بةةل عمةةى أسةةاس المثةيةةالداخم
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 صةعب ألنو فإنو يقوم بتقميدىا فالطفل عند مشاىدتو لمنموذج من خبلل القصص أو مسرح العرائس
القصةةةص ,أو  شخصةةةيات تكةةةون أن الباحثةةةة والخيةةةال, كمةةةا راعةةةت الواقةةةع بةةةين التمييةةةز الطفةةةل عمةةةي

 كمةا ويسةمك معيا التوحد الطفل عمي يسيل لكى صغيره لوأطفا والطيور الحيوانات من المسرحيات
(, عبد 6605سميرة عمى ) دارسة سموكيات اجتماعية إيجابية, وتتفق الدراسة الحالية مع من تسمك

جتماعيةة لةدى السةموكيات اإل تحسةنفةي  ه االسةتراتيجيات يسةيمىةذ ( فى اسةتخدام6607اهلل صالح )
 .لاطفاأل
وقةد قامةت استخدام الباحثة الستراتجية الةتعمم التعةاونى كواحةدة مةن اسةتراتيجيات الةتعمم الممتةع :  -

والتى تيدف من خبلليةا إلةى تنميةة  ىذه اإلستراتيجيةالباحثة بعمل بعض األنشطة التى تعتمد عمى 
مطفل , وتتفةق السموك االجتماعى ل تحسنسموك المشاركة مع األقران والرفاق, وىذا بدوره أدى إلى 

( والتى أكدت عمى دور التدريب التعةاونى فةى تنميةة 6600الدراسة الحالية مع دراسة محمد كمال )
 السموكيات  االجتماعية اإليجابية لؤلطفال 

فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين تحقيةق صةحة الفةرض الثةانى وجةود تخمص الباحثةة ممةا سةبق إلةى 
عمةةى  يدرجةةات أطفةةال المجموعةةة التجريبيةةة وأطفةةال المجموعةةة الضةةابطة فةةى القيةةاس البعةةد يمتوسةةط

 "لصالح المجموعة التجريبية ي لطفل الروضةالسموك اإلجتماع بعض أبعاد بطاقة مبلحظة
 :ثالثالنتائج الفرض  التحقق من

المجموعةة درجةات أطفةال ي فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطتوجةد ينص الفرض عمةى أنةو "
التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لتطبيق البرنامج عمى مقياس ثقافةة السةالم لصةالح القيةاس 

 "يالبعد
متوسةةطى درجةةات يجةةاد الفةةروق بةةين إلاختبةةار "ت" و لمتحقةةق مةةن صةةحة الفةةرض اسةةتخدمت الباحثةةة 

ثقافةة السةبلم مقياس عمى البرنامج أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لتطبيق 
 ( 60 ) فى جدول حكما يتضالمصور لطفل الروضة 
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 (26خذول )
وانبعذٌ نذي اجملًىعت انخدزَبُت  ٍفزق بني يخىصطٍ درخاث انمُاصُني انمبهنهدالنخها و اخخبار ث

 عهً يمُاس ثمافت انضالو

 ن القٌاس األبعاد
المتوسط 

 ًالحساب
االنحراف 

 يالمعٌار
 d الداللة ت

حجم 
 التأثٌر

ًالسالم الداخل  

 2420 22425 2. القبلً

 كبٌر 7422 2428 204.00
 .848 24.2. 2. البعدي

 السالم البٌئً
 .849 22452 2. القبلً

 كبٌر 4.2. 2428 ..2.47
 8459 .242. 2. البعدي

 السالم االجتماعً
 24.2 .8945 2. القبلً

 كبٌر 4.2. 2428 274222
 8475 2475. 2. البعدي

 الدرجة الكلٌة
 4.7. 2472. 2. القبلً

 كبٌر .545 2428 .2472.
 2495 95422 2. البعدي

( بةةةين 6.60( وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوي داللةةةة )60يتضةةةح مةةةن الجةةةدول )
متوسةةطي درجةةات المجموعةةة التجريبيةةة فةةى القياسةةين القبمةةي والبعةةدي ألبعةةاد مقيةةاس ثقافةةة السةةبلم 

 . الثانى الصالح متوسط درجات القياس البعدي, وىذا يحقق صحة الفرض 
فةةةةةةةى ( الفةةةةةةةروق بةةةةةةةين متوسةةةةةةةطى درجةةةةةةةات أطفةةةةةةةال المجموعةةةةةةةة التجريبيةةةةةةةة  7 و يوضةةةةةةةح شةةةةةةةكل )

ثقافةةةةةةةة السةةةةةةةبلم المصةةةةةةةور لطفةةةةةةةل مقيةةةةةةةاس عمةةةةةةةى البرنةةةةةةةامج القياسةةةةةةةين القبمةةةةةةةى والبعةةةةةةةدى لتطبيةةةةةةةق 
 الروضة 

 
 (5شكل )
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عمى مقيةاس التجريبية  عةالمجمو  ألطفال والبعدي  ىالقبم ندرجات القياسيي متوسطيالفروق بين 
 ثقافة السالم

 : لثالثاالفرض نتائج شة قمناتفسير و 
أن ىناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أطفال المجموعة  الثالثأسفرت نتائج الفرض 

المصور لصالح القيةاس البعةدى,  ثقافة السبلمالتجريبية فى القياسين القبمى والبعدى عمى مقياس 
 :مجموعة من األسباب منيا يرجع إلىيرجع إلى وىذا 

 السبلم الداخمى ) الكتساب طفل الروضة ثقافة السبلم  التعمم الممتعفعالية البرنامج القائم عمى  -
( والذى خرج عن اإلطار التقميدى إلى بيئة مميئة بالمثيرات السبلم االجتماعى –السبلم البيئى  –

 .المتنوعة والمحفزة لمحواس
التخطيط الجيد ألنشطة البرنامج وتنوعيا مع تحديد خصائص نمو الطفل واستخداميا كأسةاس  -

لرسةةةم تصةةةور مقتةةةرح لمبرنةةةامج , كمةةةا تةةةم تقسةةةيم األنشةةةطة بحيةةةث يحقةةةق كةةةل نشةةةاط مجموعةةةة مةةةن 
االىداف التى ىى فى االساس تعبر عن أبعاد ثقافة السبلم , ويتم ذلك عمى مراحةل متدرجةة مةن 

 ب السيل إلى الصع
بحيةث تعتمةد عمةى فةي صةورة عمةل تعةاونى و   ةقدم البرنامج فى شةكل أنشةطة فرديةة وجماعية -0

المشاركة والتعاون بين االطفال وذلك بيدف الوصول إلى تكةوين عبلقةات اجتماعيةة متبادلةة بةين 
 فساعداألطفال من خبلل الميارات االجتماعية المختمفة التى تتضمنيا األنشطة المقدمة لبلطفال 

عمى زيادة فرص التفاعل المثمر بين المعممة واألطفال وبين األطفال بعضيم البعض وشجع  ذلك
عمى الحوار والمناقشة االمر الى أسيم في تطةوير ميةارات األطفةال , وخمةق جةو مناسةب لمتعبيةر 

 م البعض .يعن أفكارىم وأرائيم واالستماع لبعض
التةى  الجذابةة والمرغوبةة مةن جانةب األطفةال يةةاالعتماد عمةى قةدر كبيةر مةن األنشةطة التعميم -4

تركةةز عمةةى تقةةديم أنشةةطة حياتيةةة واقعيةةة مرتبطةةة باألطفةةال , وتتطمةةب المشةةاركة الفعالةةة مةةن قبةةل 
, ممةا أدى إلةى ارتفةاع نسةبة التحسةن لةدى األطفال بيدف التوصل إلى معمومات ومعارف جديدة 

ممتةع حيةث كانةت نسةبة التحسةن مرتفعةة عمةى األطفال بعد تعرضيم لمبرنامج القائم عمةى الةتعمم ال
 شر يدل عمى نجاح البرنامج وىو مااتفقت معو العديد من الدراسات أبعاد ثقافة السبلم وىذا مؤ 

كمةةا أدت عمميةةة التقةةويم فةةي نيايةةة كةةل نشةةاط إلةةى التأكةةد مةةن اكتسةةاب أطفةةال الروضةةة لثقافةةة -0
 السبلم والتأكيد من تحقيق أىداف البرنامج 
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بكةم كبيةر مةن ُبعةد مةن أبعةاد ثقافةة السةبلم وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى تناول الباحثةة كةل  -5
حيث يميل الطفل فى مرحمة الطفولةة المبكةرة إلةى , األنشطة المتنوعة المحببة إلى نفوس األطفال

ذا كانت مدعمة بالصور التى تعبر عن أحداثيا وما قةام بةو األطفةال إسماع القصص وخصوصا 
وغير ذلةةك مةةن األنشةةطة عةةادة القصةةة مةةن خةةبلل سةةردىا أو لعةةب األدوار لشخصةةيات القصةةة.إمةةن 

 المحببة إلى نفوس االطفال التى ساعدتيم عمى اكتساب ثقافة السبلم 
وليذا فإن البرنامج القائم عمى التعمم الممتع ساعد وبشةكل ممحةوظ عمةى اكتسةاب أطفةال الروضةة 

أثبتت  التى سابقةالدراسات البحوث و العديد من ال مع نتائج  ثنتائج ىذا البحثقافة السبلم وتتفق 
ىمةةةام الكساسةةةبة وجةةةود تةةةأثير إيجةةةابى وفعةةةالى لمةةةداخل واسةةةتراتيجيات الةةةتعمم الممتةةةع مثةةةل دراسةةةة 

( التةةةى أكةةةدت عمةةةةى 6602(  ودراسةةةة نيفةةةين البركةةةةانى )6666( ودراسةةةة ىنةةةاء عثمةةةةان )6666)
دافعيةةة الةتعمم والثقةةة بةةالنفس والتحفيةز الةةذاتى لممتعممةةين  إيجابيةة الةةتعمم الممتةع وفاعميتةةو فةةى زيةادة

وأىميةةة توظيفةةو فةةى العديةةد مةةن الممارسةةات التدريسةةية وتطةةوير المنةةاىج وتوظيةةف ميةةارات اقتصةةاد 
( باستخدام الفكاىة تربويا عند التعامل مةع الطفةل 6662المعرفة .وأوصت دراسة فاطمة الفبلح )
اة تةةوفير جةةو نفسةةى تربةةةوى ومةةرح , متقةةببًل ومقةةدرًا لمطفةةةل سةةواء قةةى االبيةةت أو الروضةةة , ومراعةةة

تاحةةة الحريةةة لتمقائيةةة حركةةة الطفةةل وتعبيةةره , وتشةةجيع مبادرتةةو ومشةةاركتو  ومشةةجعًا عمةةى نمةةوه , وا 
 االجتماعية

فى وجود فروق ذات داللة إحصةائية  لثتخمص الباحثة مما سبق إلى تحقيق صحة الفرض الثا
موعةة التجريبيةةة فةى القياسةين القبمةةى والبعةدى لتطبيةق البرنةةامج بةين متوسةطى درجةةات أطفةال المج

 لصالح القياس البعدى. افة السبلم المصورقثمقياس عمى 
 لرابعنتائج الفرض ا التحقق من

فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطى درجةات أطفةال المجموعةة توجةد ينص الفرض عمةى أنةو "
لتطبيةق البرنةامج عمةى بطاقةة مالحظةة السةموك االجتمةاعى التجريبية فى القياسين القبمةى والبعةدى 

( 65ويوضةح الجةدول ) "ت"والختبار صةحة ىةذا الفةرض ثةم اسةتخدام اختبةار  "يلصالح القياس البعد
 نتائج ىذا الفرض.
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 (27خذول )
وانبعذٌ نذي اجملًىعت انخدزَبُت  ٍفزق بني يخىصطٍ درخاث انمُاصُني انمبهنهدالنخها و اخخبار ث

 ٍانضهىن االخخًاعبعض أبعاد بطالت يالحظت  عهً

 ن القٌاس األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 d الداللة ت

حجم 
 التأثٌر

 توكٌد الذات
 .845 874.5 2. القبلً

 كبٌر 408. 2428 2.4.25
 8477 .2.45 2. البعدي

 المشاركة
 8458 874.5 2. القبلً

 كبٌر .47. 2428 .894.2
 24.2 .2740 2. البعدي

 الضبط االنفعالً
 .842 .8740 2. القبلً

 كبٌر ..4. 2428 274722
 8492 2.4.2 2. البعدي

 الدرجة الكلٌة
 2472 495.. 2. القبلً

 4.27 78.97 32 البعدي كبٌر 452. 2428 .4.0..
( بةين متوسةطي 6.60وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللةة )( 65يتضح من الجدول )

درجةةات المجموعةةة التجريبيةةة فةةى القياسةةين القبمةةي والبعةةدي ألبعةةاد بطاقةةة مبلحظةةة السةةموك االجتمةةاعي 
 . الرابعلصالح متوسط درجات القياس البعدي, وىذا يحقق صحة الفرض 

 ( يوضح ذلك:0والشكل البياني )

 
 (6شكل )

التجريبية عمى بطاقة مالحظة السموك  عةالمجمو  لدىوالبعدي  ىالقبم ندرجات القياسيي متوسطي
 االجتماعي
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 الرابعالفرض نتائج شة قمناتفسير و 
الفرض أن ىناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أطفال المجموعتين ىذا أسفرت نتائج 
 لطفةةةل الروضةةةةمبلحظةةةة بعةةةض أبعةةةاد السةةةموك االجتمةةةاعى بطاقةةةة لالبعةةةدى ين القبمةةةى و فةةةى القياسةةة
 وىذا يرجع إلى :القياس البعدى لصالح 

األثةةر الواضةةح فةةي تحسةةن السةةموك االجتمةةاعى لمطفةةل إلةةى مضةةمون البرنةةامج القةةائم عمةةى الةةتعمم -
بعةةةد  األطفةةةالواتضةةةح أن نسةةةبة التحسةةةن لةةةدى الممتةةةع فةةةى اكتسةةةاب طفةةةل الروضةةةة ثقافةةةة السةةةبلم 

 الحةالىالمسةتخدم فةى التعمم الممتع  تعرضيم لمبرنامج كانت مرتفعة, مما يؤكد فاعمية القائم عمى
 .وأثره عمى السموك االجتماعى 

كمةا ترجةةع ىةةذه النتةةائج إلةةى تةةرابط األنشةةطة وتكامميةا الةةذى كةةان يعمةةل عمةةى نمةةو األطفةةال نمةةوًا  -
فةةل الروضةةة, وكةةذلك روعةةى اإلنتقةةال مةةن متكةةامبًل ويزيةةد مةةن نسةةبة تحسةةن السةةموك االجتمةةاعى لط

نشاط آلخر بأسموب يشد إنتباه الطفل ويجذبو ويدفعو إلى العمل والنشاط وىو مستمتع وراغب فى 
اإلسةةتمرار فةةى األنشةةطة المقدمةةة إليةةو. ومراعةةاة لمفةةروق الفرديةةة فيمةةا بيةةنيم حيةةث وجةةد كةةل طفةةل 

نامج المقترح مما ساعد فى تحسن السموك ميوليم واىتماماتو بين األنشطة األدائية المتضمنة البر 
 االجتماعى ألطفال المجموعة التجريبية.

وأنشةطتو , والتعزيةز باسةتراتيجياتو  الةتعمم الممتةعوتخمص الباحثة إلةى أن البرنةامج القةائم عمةى  -
, كل ذلك ساعد أفراد العينة التجريبية عمةى اكتسةاب العديةد  االجتماعية والتدعيم لتمك السموكيات
 .االجتماعية من الميارات والسموكيات 

فةروق ذات داللةة إحصةائية فى وجود  الرابعصحة الفرض  وتستخمص الباحثة مماسبق إلى تحقق
 بةين متوسةطى درجةةات أطفةال المجموعةة التجريبيةةة فةى القياسةين القبمةةى والبعةدى لتطبيةق البرنةةامج

 "يعمى بطاقة مبلحظة السموك االجتماعى لصالح القياس البعد
 الخامسنتائج الفرض  التحقق من

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة ال توجد  "ينص الفرض عمى أنةو 
 "لتطبيق البرنامج عمى مقياس ثقافة السالم يوالتتبع يالتجريبية فى القياسين البعد

متوسةةطى درجةةات اليجةةاد الفةةروق بةةين  "ت"و لمتحقةةق مةةن صةةحة الفةةرض اسةةتخدمت الباحثةةة اختبةةار 
ثقافةةة مقيةةاس عمةةى البرنةةامج لتطبيةةق  أطفةةال المجموعةةة التجريبيةةة فةةى القياسةةين البعةةدى و التتبعةةى

 (  62  كما يتضح فى جدول )السبلم المصور لطفل الروضة 
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 (28خذول )
ودالنخها نهفزق بني يخىصطٍ درخاث انمُاصني انبعذٌ وانخخبعٍ نذي اجملًىعت  اخخبار ث

 انخدزَبُت عهً يمُاس ثمافت انضالو

 ن القٌاس األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 الداللة ت

ًالسالم الداخل  
 .848 24.2. 2. البعدي

 غٌر دالة 24.97
 84.7 ..24. 2. التتبعً

البٌئًالسالم   
 8459 .242. 2. البعدي

 غٌر دالة 24.29
 8499 .242. 2. التتبعً

 السالم االجتماعً
 8475 2475. 2. البعدي

 غٌر دالة 247.5
 8459 2402. 2. التتبعً

 الدرجة الكلٌة
 2495 95422 2. البعدي

 3.63 97.67 32 التتبعي غٌر دالة 24550
فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطي درجةةةةات أفةةةةراد  توجةةةةدأنةةةةو ال ( 62يتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول )

أي أنو يوجةد تقةارب بةين , المجموعة التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس ثقافة السبلم
متوسةةطي درجةةات أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة فةةى القياسةةين البعةةدي والتتبعةةي عمةةى مقيةةاس ثقافةةة السةةبلم 

 الث. وىذا يحقق صحة الفرض الث
 ( يوضح ذلك:5والشكل البياني )

 
 (7شكل )

 لدى المجموعة التجريبية عمى مقياس ثقافة السبلم يوالتتبع يدرجات القياسين البعد متوسطي
 الخامس تفسير ومناقشة نتائج الفرض
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وجةةةود فةةةروق دالةةةة احصةةةائيا بةةةين متوسةةةطى  التحميةةةل اإلحصةةةائى السةةةابقة عةةةن عةةةدمكشةةةفت نتةةةائج 
درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعةى لتطبيةق البرنةامج عمةى مقيةاس 
ثقافة السبلم مما يشير إلى فاعمية البرنامج القةائم عمةى الةتعمم الممتةع فةى اكتسةاب طفةل الروضةة 

عةةد تطبيةةق البرنةةامج . وتعةةزو الباحثةةة اسةةتمرار ثقافةةة السةةبلم واسةةتمرار أثةةره خةةبلل فتةةرة المتابعةةة ب
واستمرار أثره  بعد القائم عمى التعمم الممتع إلكتساب طفل الروضة ثقافة السبلم برنامج الفاعمية 

 : لدييم إلى مجموعة من العوامل اآلتية ثقافة السبلم توقف إجراءاتو وتثبيت 
متةدت اال أن فاعميتةو قةد عمةى الةتعمم الممتةع إالقةائم نتياء تطبيةق البرنةامج اأنو عمى الرغم من  -
قوة استرايجيات التعمم الممتع  إلى ستمرت حتى بعد مرور فترة زمنية وترجع الباحثة ىذه النتيجةاو 

سةةتمرارية فاعميتيةةا, حيةةث تسةةاىم فةةى اكتسةةاب طفةةل الروضةةة لثقافةةة السةةبلم مةةن خةةبلل عةةةرض  وا 
ُبعد من أبعاد تناول الباحثة كل فعيتيم, وكذلك المعمومات باسموب يجذب إنتباه األطفال ويثير دا

القائمةةة عمةةى اسةةتراتيجيات كثيةةرة مةةن اسةةتراتيجيات بكةةم كبيةةر مةةن األنشةةطة المتنوعةةة ثقافةةة السةةبلم 
حيث يميل الطفل فى مرحمة الطفولة المبكرة إلى , محببة إلى نفوس األطفالالتعمم الممتع بصورة 

 الغير مألوف. 

لمةا اسةتخدمو البرنةامج مةن إسةتراتيجيات وأسةاليب وفنيةات إلةى ترجع الباحثة ىذه النتةائج وكذلك -
متنوعة ومشوقة تجعل من الطفل مشاركًا فى النشاط وليس متمقى من خبلل قيام األطفال بعرض 

ممةا جعةل أثرىةا ممتةد  أفكارىم والحوار والمناقشة بينيم وبين الباحثة وبينيم وبين بعضيم الةبعض
 . نتياء الدراسة بفترهبعد إ
أنو لةم يسةمح ألى طفةل أن ينتقةل مةن نشةاط ألخةر إال بعةد التأكةد تمامةًا مةن إتقةان النشةاط كما  -

أثةر الةتعمم لفتةرة طويمةة ,  إبقةاءاألول بمفرده ودون أى مساعدة من الباحثةة األمةر الةذى أدى إلةى 
فةةى القيةةةاس التتبعةةى بعةةد مةةةرور فتةةره مةةن تطبيةةةق  ثقافةةةة السةةبلمواتضةةح ذلةةك عنةةةد تطبيةةق مقيةةاس 

 البرنامج

كمةةا ترجةةع الباحثةةةة عةةدم وجةةود فةةةروق بةةين متوسةةةطات درجةةات أطفةةال المجموعةةةة التجريبيةةة فةةةى -
المصةةةور إلةةةى تنةةةوع واألدوات والوسةةةائل  ثقافةةةة السةةةبلموالتتبعةةةى عمةةةى مقيةةةاس   القياسةةةين البعةةةدى

بالنسبة لؤلطفال مما أدى  االستخداموح وسيمة بالبساطة والوض ىاتميز , و المستخدمة فى األنشطة
اكتسةاب طفةل  إلى جعل الطفل مشاركا فى النشاط وليس متمقى فقط وساىم ذلةك بشةكل كبيةر فةى

 الروضة لثقافة السبلم 
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عطةائيم إقامةت بةو الباحثةة مةع األطفةال مةن  ستمرار فاعمية البرنةامج إلةى مةااكما ترجع الباحثة -
 عطةةائيم فرصةةة لتقيةةيم مةةاا  ة والتنقةةل بةةين األدوات والوسةةائل والمعةةب و الحريةةة فةةى التجييةةز لؤلنشةةط

 م.يجابى لقاموا بو والتعزيز اإل

ستمرار فاعمية البرنامج إلى التعاون الذى كان ممحوظ وبشكل كبير من قبل اكما ترجع الباحثة -
التةةى تةةم فييةةا تطبيةةق البرنةةامج وخصوصةةا معممةةات أطفةةال المجموعةةة التجريبيةةة مةةن  المعيةةددارة إ

قاموا بو من مساعدة الباحثة فى تطبيةق األنشةطة وتةوفير الوقةت الكةافى لتطبيةق أنشةطة  خبلل ما
تعرفو عن خبةرات الطفةل السةابقة وربطةو وتةذكير  تضمنو األنشطة لتنميتو بما البرنامج وتدعيم ما

 تسيم فى اكتساب طفل الروضة ثقافة السبلم عيم األنشطة التى الطفل بيا لتد
األنشةةةطة المقدمةةةة  ىلتنةةةوع فةةة, اتبسةةةيط المعمومةةةات لمطفةةةل, وتةةةدرجيا مةةةن السةةةيل إلةةةى الصةةةعب -

 مما جعميا موضع إثارة وتشويق ليم لؤلطفال
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الكثير من الدراسات السابقة واألبحاث والتى أكدت عمى أن التعمم  -

الممتةةع كةةان لةةو تةةأثير إيجةةابى فةةى تنميةةة العديةةد مةةن الميةةارات واسةةتمرار ىةةذا التةةأثير خةةبلل فتةةرة 
 (6666ودراسةةةة ىمةةةةام محمةةةود سةةةةبلمة ) (6666ودراسةةةةة ىنةةةاء محمةةةةد عثمةةةان ) مثةةةلالمتابعةةةة , 

( ودراسةة آمةال أحمةد مصةطفى 6602ماجد عمى الزىرانةى ) (6602سة إبراىيم محمد عمى )ودرا
  (6602( ودراسة فادى أحمد محمد ابو ىبلل )6602محمد )

عةدم وجةود فةروق ذات داللةة  فةى الخةامسالفرض  وتستخمص الباحثة مماسبق إلى تحقق صحة
إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق 

 ثقافة السبلم المصور لطفل الروضة .مقياس البرنامج عمى 
 : السادسنتائج الفرض  التحقق من

درجةةات أطفةةال  فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطىال توجةةد  "يةةنص الفةةرض عمةةى أنةةو 
المجموعة التجريبية فى القياسين البعةدى والتتبعةى لتطبيةق البرنةامج عمةى بطاقةة مالحظةة السةموك 

( يوضةةح نتةةائج ىةةذا 62والجةةدول ) ت" والختبةةار صةةحة ىةةذا الفةةرض تةةم اسةةتخدام اختبةةار ياإلجتمةةاع
 الفرض:
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 (29خذول )
ودالنخها نهفزق بني يخىصطٍ درخاث انمُاصني انبعذٌ وانخخبعٍ نذي اجملًىعت  اخخبار ث

 بطالت يالحظت انضهىن اإلخخًاعٍ انخدزَبُت عهً

 ن القٌاس األبعاد
المتوسط 

ًالحساب  
االنحراف 

يالمعٌار  
 الداللة ت

 توكٌد الذات
 8477 .2.45 2. البعدي

 غٌر دالة 24.59
 84.0 .2.49 2. التتبعً

 المشاركة
 24.2 .2740 2. البعدي

 غٌر دالة .24.5
 2472 2.425 2. التتبعً

 الضبط االنفعالً
 8492 2.4.2 2. البعدي

 غٌر دالة 247.5
 2480 2.452 2. التتبعً

 الدرجة الكلٌة
 425. 50495 2. البعدي

 غٌر دالة 24.52
 4.0. 59452 2. التتبعً

فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطي درجةةات أفةةراد  توجةةدأنةةو ال ( 62يتضةةح مةةن الجةةدول )
أي , بطاقةة مبلحظةة السةموك اإلجتمةاعي المجموعة التجريبية فى القياسين البعةدي والتتبعةي عمةى

أنةةو يوجةةد تقةةارب بةةين متوسةةطي درجةةات أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة فةةى القياسةةين البعةةدي والتتبعةةي 
 . السادسماعي وىذا يحقق صحة الفرض بطاقة مبلحظة السموك اإلجت مقياس عمى

 ( يوضح ذلك:2والشكل البياني )

 
 (8شكل )

بطاقةةة مالحظةةة  لةةدى المجموعةةة التجريبيةةة عمةةى يوالتتبعةة يدرجةةات القياسةةين البعةةد متوسةةطي
 السموك اإلجتماعي
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 نتائج الفرض السادس ومناقشة تفسير
عنةةةد مبلحظةةةة متوسةةةطى درجةةةات أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةى القياسةةةين البعةةةد  أنةةةو يتضةةةح -

نجةةةدىا أنيةةةا جةةةاءت متقاربةةةة  السةةةموك اإلجتمةةةاعيبعةةةض أبعةةةاد  بطاقةةةة مبلحظةةةة  عمةةةىوالتتبعةةةى 
ومتشةةابية إلةةى حةةد كبيةةر وىةةو مةةا يةةدل عمةةى اسةةتمرارية التحسةةن الةةذى ظيةةر عمةةى مسةةتوى بطاقةةة 

ى والةةذى يرجةةع إلةةى إبقةةاء األثةةر اإليجةةابى لمبرنةةامج الةةذى مبلحظةةة بعةةض ابعةةاد السةةموك االجتمةةاع
ُطبق عمى أطفال المجموعة التجريبية , حيث روعى أثناء تطبيقو خصائص نمو الشريحة العمرية 
المطبق عمييا البرنامج , حيث نجد أن أطفال المجموعة التجريبية قد حافظوا عمى مستوى تحسن 

 البرنةةامج المطبةةق فةةى البحةةث الحةةالى واسةةتمرار فاعميتةةو.السةةموك االجتمةةاعى وىةةو مةةا يبةةرز كفةةاءة 
مةن خةبلل عةرض المعمومةات بأسةموب يجةذب إنتبةاه  االجتماعيةةحيث أسيم فةى تنميةة السةموكيات 

 األطفال ويثير دافعيتيم. 

ترجةع الباحثةة أيضةًا ىةذه النتةائج إلةى مةا اسةتخدمو البرنةامج مةن اسةتراتيجيات وأسةاليب متنوعةةة  -
متةةاعيم أثنةاء اكتسةةابيم لمميةةارات المختمفةة  ومشةوقة, , وىةةو مةةا تعتمةةد عمةى مبةةدأ ترفيةةو االطفةال وا 

ممةةا التةةى يحتةةاجون فييةةا إلةةى المةةرح والمتعةةة والترفيةةو واأللعةةاب ناسةةب األطفةةال فةةى ىةةذه المرحمةةة 
ممةةا جعةةل إقبةةال األطفةةال الةةتعمم بشةةغف وأدى إلةةى تحسةةن السةةموك االجتمةةاعى لةةدييم سةةاعد عمةةى 

 بفتره.البحث  د بعد إنتياءأثرىا ممت

 ترجع الباحثة أيضًا ىذه النتائج إلى العبلقة الجيدة بين الباحثة واألطفال 

تبسيط المعمومات لمطفل, وتدرجيا من السيل إلى الصعب, التنوع فى األنشطة المقدمةة لؤلطفةال 
 مما جعميا موضع إثارة وتشويق ليم.

 مراعاة خصائص األطفال واحتياجاتيم وقدراتيم عند تقديم أنشطة البرنامج. 
فةروق ذات داللةة وجةود عةدم الفةرض السةادس فةى  وتستخمص الباحثة مماسبق إلى تحقق صحة

إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى لتطبيةق 
    "يالسموك اإلجتماع بعض أبعاد البرنامج عمى بطاقة مبلحظة

 نتائج البحث :
وجةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةو إحصةةةةةائية بةةةةةين متوسةةةةةطى درجةةةةةات أطفةةةةةال المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة  -0

والمجموعة الضابطة فى القياس البعدى عمى مقياس ثقافة السبلم المصور لطفل الروضة لصالح 
 ةالمجموعة التجريبي
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درجةةات أطفةال المجموعةةة التجريبيةة وأطفةةال  يمتوسةطفةروق ذات داللةةة إحصةائية بةةين وجةود  -6
لصةةةةةالح  يعمةةةةى بطاقةةةةة مبلحظةةةةة السةةةةموك اإلجتمةةةةاع يالمجموعةةةةة الضةةةةابطة فةةةةى القيةةةةاس البعةةةةد

 المجموعة التجريبية
وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطى درجةةةات أطفةةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةى  -0

لصةةةالح القيةةةاس  ثقافةةةة السةةةبلم المصةةةورمقيةةةاس ى القياسةةةين القبمةةةى والبعةةةدى لتطبيةةةق البرنةةةامج عمةةة
 البعدى.

فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطى درجةةةةات أطفةةةةال المجموعةةةةة التجريبيةةةةة فةةةةى وجةةةةود -4
السةةموك االجتمةةاعى بعةةض أبعةاد  تطبيةق البرنةةامج عمةةى بطاقةة مبلحظةةةالقياسةين القبمةةى والبعةةدى ل

 ىلصالح القياس البعد
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بةين متوسةطى درجةات أطفةال المجموعةة التجريبيةة فةى  -7

 ثقافة السبلم المصور لطفل الروضة .مقياس القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق البرنامج عمى 
فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطى درجةات أطفةال المجموعةة التجريبيةة فةةى عةدم وجةود -0

 ىالسموك اإلجتماعبعض أبعاد  تطبيق البرنامج عمى بطاقة مبلحظةالبعدى والتتبعى لالقياسين 
 فى ضوء نتائج البحث تم استخالص ما يمى :  االستخالصات :

 اكتساب أطفال الروضة ثقافة السبلم تأثيرا إيجابيا فى  كان لو التعمم الممتع استخدام -
معةةدل تقةةدم أطفةةال المجموعةةة التجريبيةةة أعمةةى مةةن معةةدل تقةةدم أطفةةال المجموعةةة الضةةابطة فةةى  -

 ألطفال الروضة اكتساب ثقافة السبلم 
 توصيات البحث : 

مبرنامج القةائم عمةى ل ل المجموعة التجريبية التى تعرضتأظيرت نتائج البحث الحالى تفوق أطفا
الةةةتعمم الممتةةةع  عمةةةى أطفةةةال المجموعةةةة الضةةةابطة التةةةى تعرضةةةت لبرنةةةامج الروضةةةة التقميةةةدى فةةةى 

ولذا يوصى البحث الحالى بمجموعة مةن التوصةيات ذات الفائةدة فةى مجةال  اكتساب ثقافة السبلم
 كما يمى : رياض األطفال

االطفةال ثقافةة السةبلم فةي سةن  اباكتسةضرورة االىتمةام بتصةميم بةرامج وأنشةطة تسةاعد عمةى -0
 مبكر 

 عقد دورات تدريبية لمعممات ومشرفات رياض األطفال عن ثقافة السبلم ليكونوا رسل سبلم . -6
إقامةةة نةةدوات ومحاضةةرات لتوعيةةة معممةةات ريةةاض األطفةةال بضةةرورة نشةةر ثقةةافى السةةبلم ألطفةةال 

 .الروضة
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المفاىيم والميارات والقيم التى دمج تربية السبلم في المناىج التعميميمة وذلك ألىمية اكساب  -0
  .تساعد األجيال القادمة عمى التعامل مع المواقف المختمفة بحب وسبلم

تةةدريب معممةةات ريةةاض االطفةةال عمةةى كيفيةةة اسةةتخدام اسةةتراتيجيات الةةتعمم الممتةةع فةةي مواقةةف  -4
 .ريات التابعة ليا يدورات تدريبية من قبل المد التعمم عن طريق تنظيم

 .إضافة مقررات فى األعداد األكاديمى لمعممات الروضة فى مجال ثقافة السبلم -7

 :   بحوث مقترحة
فةةى ضةةوء النتةةائج التةةى توصةةل إلييةةا البحةةث الحةةالى تبةةدو الحاجةةة إلةةى إجةةراء مزيةةد مةةن البحةةوث 

 البحوث والدراسات ما يمى :والدراسات فى ىذا المجال , ومن ىذه 
 السبلم النفسي لدى آباء األطفال العدوانيين .  -0

 توظيف برنامج فنون أداء لتنمية مفيوم السبلم لؤلطفال األيتام. -6
 العربية واألجنبية المراجع 

 أوال: المراجع العربية : 
اكتسةةةاب العمميةةةات  ( : فاعميةةةة اسةةةتراتيجية مقترحةةةة لمةةةتعمم فةةةى6605إبةةةراىيم رفعةةةت إبةةةراىيم ) -0

األساسية لممجموعات وتنمية الذكاء الفكاىى لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية , مجمة كمية التربية , 
 . 40 -0, ص66جامعة بور سعيد , يونيو العدد 

( : برنامج مقترح قائم عمةى التعمةيم الممتةع لتنميةة بعةض ميةارات 6602إبراىيم محمد عمى ) -6
, العةدد 06طفال الرياض, مجمةة كميةة التربيةة , جامعةة المنصةورة , مجمةد التواصل الشفوى لدى أ

46. 

( : موسوعة الحضارة اإلسبلمية , القاىرة , وزارة األوقاف , 6667أحمد فؤاد باشا وأخرون ) -0
 المجمس األعمى لمشئون اإلسبلمية .

 بعةض لتنميةة الخارجيةة األنشةطة عمةى قةائم برنةامج فاعميةة :(6605) التةواب عبد سيد إسراء -4
 .جامعة المبكرة, لمطفولة التربية كمية , ماجستير رسالة الروضة, طفل لدى القيادة ميارات

( : الةةةتعمم بالترفيةةةو , وكالةةةة العمةةةادة لمتطةةةوير والجةةةودة , وحةةةدة 6607إسةةةميم محمةةةود ناصةةةر )-7
  التدريب , جامعة الممك سعود , السعودية , متاح عمى اإلنترنت

http:// cfy, ksu,edu,sa/male/sites/py,, ksu,edu,sa/male/files /images 

funny Laern 
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( فاعميةةة اسةةتخدام المتحةةف االفتةةراض فةةى تنميةةة بعةةض مفةةاىيم 6666أسةةماء سةةيد درويةةش ) -0
( ينةاير 66السبلم لدى طفل الروضة , مجمة دراسات فى الطفولةة والتربيةة , جامعةة أسةيوط , ع)

6666 

 قبةةةل مةةةا أطفةةةال إكسةةةاب فةةةي العةةةرائس مسةةةرح اسةةةتخدام(: 6606) الجبةةةرى العةةةال عبةةةد أسةةةماء -5
 (, كمية45(, ع)00الطفولة, مج) دراسات اإليجابية, مجمة االجتماعية السموكيات بعض المدرسة
 .شمس عين لمطفولة, جامعة العميا الدراسات

بعةض قةيم السةبلم  ( : بعنوان دور ثقافة الطفل فى تةدعيم6605أم ىاشم محمد عبد الباقى ) -2
األمنى لدى طفل ما قبل المدرسة من وجيةة نظةر المعممةات فةى ريةاض األطفةال بمدينةة الةدمام , 

-000, مةن  0جامعة عةين شةمس , كميةة التربيةة , الجمعيةة المصةرية لمقةراءة والمعرفةة , العةدد 
022. 

عمم فةى تعزيةز ( فعالية برنامج تدريبى قائم عمةى متعةة الةت6602آمال أحمد مصطفى محمد ) -2
الدافعيةةةة والمشةةةاركة األكاديميةةةة لمتبلميةةةذ ذوى صةةةعوبات تعمةةةم القةةةراءة بالمرحمةةةة االبتدائيةةةة , مجمةةةة 

 (, أبريل .60التربية الخاصة , كمية عموم اإلعاقة والتأىيل , جامعة الزقازيق , العدد )

ة تربويةةة , ( التنشةةئة السياسةةية لطفةةل مةةا قبةةل المدرسةةة , تطبيقةةات وأنشةةط6660أمةةل خمةةف )-06
 , القاىرة , عالم الكتب .0ط

( األطفةةال وتنميةةةة التسةةامح , مجمةةة الطفولةةةة العربيةةة , المجمةةةد 6600أمةةل محمةةد حسةةةونو ) -00
 .42, العدد 06

 السةةةةةموك تنميةةةةةة فةةةةةي وآثةةةةةره مقتةةةةةرح حركيةةةةةة تربيةةةةةة (: برنةةةةةامج6600رسةةةةةمى ) محمةةةةةد أميمةةةةةو -06
 (, رابطةةةة0(, ع )7وعمةةةم الةةةنفس, مةةةج )الروضةةةة, دراسةةةات عربيةةةة فةةةى التربيةةةة  لطفةةةل اإلجتمةةةاعى
 .العرب التربويين

( أثر برنامج مقترح قائم عمى االنشطة التربوية فى تنمية 6606بمقيس اسماعيل داغستانى )-00
 .2, ع 0بعض القيم الخمقية واالجتماعية لدى طفل الروضة , مجمة رابطة التربية الحديثة , مج 

يةةةةة وحةةةةدة إثرائيةةةةة فةةةةى اإلقتصةةةةاد المنزلةةةةى قائمةةةةة عمةةةةى ( : فاعم6666ترايةةةةزا أميةةةةل شةةةةكرى ) -04
اسةةتراتيجيات الةةتعمم الممتةةع لتنميةةة ميةةارات التفكيةةر المتشةةعب ودافعيةةة اإلنجةةاز لتمميةةذات المرحمةةة 
اإلبتدائية , مجمة البحةث العممةى فةى التربيةة , كميةة التربيةة النوعيةة , جامعةة االسةكندرية , العةدد 

(60.) 
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( : أثةةر اسةةتخدام مةةدخل الةةتعمم بالنمذجةةة فةةى تنميةةة بعةةض 6667)ثنةةاء محمةةد محمةةد حسةةن  -07
الميةةارات األدائيةةة فةةى مجةةال األحيةةاء وفةةى مجةةال الكميةةاء لةةدة طالبةةات أمنيةةات المعامةةل , مجمةةة 

 أبريل  066دراسات فى المناىج وطرق التدريس , كمية التربية , جامعة عين شمس , العدد 

(: تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا نحةو ثقافةة السةبلم 6660)الجمعية العامة لؤلمم المتحدة  -00
 .05, الدورة السابعة والخمسين , البند 

( : متعة التعميم والتعمم , مجمة العموم التربوية , عدد خاص لممؤتمر 6602حسن شحاتو ) -05
ىج وطرق الدولى األول لقسم المناىج وطرق التدريس , المتغيرات العالمية ودوره فى تشكيل المنا

 .40-00ديسمبر , ص 0-7التعميم والتعمم , فى الفترة من 

(: بةةرامج تعةةديل السةةموك وطةةرق تصةةميميا )مجموعةةة 6600حمةةدى عبةةد اهلل عبةةد العظةةيم ) -02
 (, القاىرة.0برامج عممية ونماذج تطبيقية(, مكتبة أوالد الشيخ لمتراث, ط )

ميةةةة بعةةةض أبعةةةاد ثقافةةةة السةةةبلم لةةةدى (: بعنةةةوان دليةةةل المعممةةةة لتن6607دعةةةاء محمةةةد عمةةةى )-02
أطفال المناطق العشوائية , مجمة البحث العممةى فةى التربيةة , جامعةة عةين شةمس , كميةة البنةات 

 .026 -075, من 6, المجمد  00لآلداب والعموم التربوية , العدد 

السةبت ( : منيجيات تدريس بناء السبلم فى مؤسسات التعميم العةالمى , 6606رامى أون ) -66
  http\\71.18.75.32\ ar\ article فبراير , متاح عمى06

 اإلجتماعيةة الميةارات بعةض لتحسين کمدخل باألقران التعمم(: 6666) عبداهلل العربى رانيا -60
 مج التربية, فى العممى البحث مجمة الدمج, بروضات لمتعمم القابمين عقميا المعاقين األطفال لدى
 .شمس عين جامعة والتربية, والعموم لآلداب اتالبن کمية ,(0) ع ,(60)

( : فاعمية أنشطة إثرائية فى إكساب طفل الروضة مفاىيم السبلم 6600رواد سعد مسعود ) -66
 رسالة ماجستير , كمية التربية , جامعة أم القرى . ,

أطفال  (: بعنوان أثر برنامج تعميمى فى تنمية مفيوم السبلم لدى6602سارة عبداهلل أحمد ) -60
 .الروضة , رسالة ماجستير , كمية العموم التربوية , جامعة اإلسراء

 االجتماعي السموك عمى وانعكاسيا الوالدية المعاممة (: أساليب6666السيد ) المختار سمير-64
 الزاوية. جامعة التربية, (, كمية62اآلداب, ع ) كمية لؤلبناء, مجمة اإليجابي

 عقميةةةاً  المعةةةاقين األطفةةةال لةةةدى اإليجةةةابى اإلجتمةةةاعى السةةةموك(: 6605سةةةميرة عمةةةى جعفةةةر )-67
 (, معيد الدراسات التربوية, جامعة القاىرة.0لمتعميم, مجمة العموم التربوية, ع ) القابمين
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(: إدارة وضةةةبط السةةةموك, دار الزىةةةراء لمنشةةةر والتوزيةةةع, الريةةةاض, 6606السةةةيد عمةةةى سةةةيد )-60
 السعودية.

( : موسةةةةةةوعة التنشةةةةةةئة السياسةةةةةةةية اإلسةةةةةةبلمية : التأصةةةةةةةيل 6600السةةةةةةيد عمةةةةةةر وآخةةةةةةةرون ) -65
اإلسةبلمى , دار  لمفكةر لمفكمةروالممارسات المعاصرة , المجمد الثانى , القةاىرة , المعيةد العةالمى 

  .السبلم لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

( : أسةةةاليب التةةةدريس لطفةةةل الروضةةةة , 6600السةةةيد محمةةةد شةةةعبلن وفاطمةةةة سةةةامى نةةةاجى )-62
 القاىرة , دار الكتاب الحديث .

( :ثبلثينيةةة  السةةبلم والحةةوار والتسةةامح ,قةةراءة مةةن منظةةور تربةةةوى 6606صةةابر الجيةةدورى )-62
عةةةةةالمى , خةةةةةاص لمركةةةةةز دمشةةةةةق لمدراسةةةةةات النظريةةةةةة والحقةةةةةوق المدنيةةةةةة , متةةةةةاح عبةةةةةر الموقةةةةةع , 

www.mokarabat.com /s8609.htmljhp 

ينةةةةى باسةةةةتخدام الممارسةةةةة العامةةةةة فةةةةى الخدمةةةةة ( : التةةةةدخل الم6666صةةةةفاء فضةةةةل ىاشةةةةم )-06
االجتماعيةةةةة لنشةةةةر ثقافةةةةة السةةةةبلم االجتمةةةةاعى لؤلحةةةةداث المنحرفةةةةة , مجمةةةةة دراسةةةةات فةةةةى الخدمةةةةة 

 (0( المجمد )42االجتماعية والعموم اإلنسانية , يناير العدد )

ل (: السموك اإلجتماعى اإليجابى لدى أطفةا6602طو محمد مبروك, أسماء محمد خميفة ) -00
(, كميةةةة التربيةةةة لمطفولةةةة المبكةةةرة, جامعةةةة بنةةةى 0الروضةةةة, مجمةةةة بحةةةوث ودراسةةةات الطفولةةةة, ع )

 سويف.

( : دور اقتصةاد المعرفةة فةى تنميةة 6602عبد الرحمن الياشمى , صةفاء أحمةد مصةطفى ) -06
الةةتعمم الممتةةع لةةدى طمبةةة المرحمةةة الثانويةةة مةةن وجيةةة نظةةر مشةةرفى المرحمةةة فةةى األردن , مجمةةة 

 (.02( العدد )7ال لمعموم االقتصادية واإلدارية , جامعة العموم اإلسبلمية العالمية , مجمد )المنق

( : السبلم من أجل عةالم أفضةل بتربيةة القةيم , دار الفكةر 6606عبد الفتاح محسن بدوى ) -00
 العربى , القاىرة.

جتمةةةةةاعى برنةةةةةامج لتنميةةةةة بعةةةةةض أشةةةةةكال السةةةةةموك اإل: (6600عبةةةةد اهلل صةةةةةالح المريخةةةةةى ) -04
معيةةد , رسةةالة دكتةةوراة, لمطفةةل المعةةاق عقميةةا القابةةل لمتعمةةيم بالمممكةةة العربيةةة السةةعودية ىاإليجةةاب

 , جامعة القاىرة.قسم اإلرشاد النفسى والتربوى, الدراسات والبحوث التربوية

 ىجتماعى اإليجاببرنامج لتنمية بعض أشكال السموك اإل: (6607عبد اهلل صالح المريخى )-07
معيةةد الدراسةةات , رسةةالة دكتةةوراة, ل المعةةاق عقميةةا القابةةل لمتعمةةيم بالمممكةةة العربيةةة السةةعوديةلمطفةة

 , جامعة القاىرة.قسم اإلرشاد النفسى والتربوى, والبحوث التربوية
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( : رؤى فةةى تعمةةيم الرياضةةيات فةةى إطةةار تقةةديم 6607عبةةد الواحةةد الكبيسةةى وتحريةةر عةةواد )-00
 . نفسيا , االردن , دار االعصار

(: اسةةةتراتيجيات تقةةةديم الةةةذات وعبلقتيةةةا بالسةةةموك اإلجتمةةةاعى 6602عبةةةداهلل محمةةةد كميةةةان )-05
اإليجابى لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية بمحافظةة بيشةة, مجمةة العمةوم التربويةة والدراسةات 

 (, جامعة تعز.05(, ع )5اإلنسانية, مج )

فةةى مةةادة عمةةم االجتمةةاع لتعزيةةز ثقافةةة ( : برنةةامج مقتةةرح 6660عبيةةر عبةةد المةةنعم فيصةةل )-02
 006السبلم االجتماعى لدى طبلب المرحمة الثانوية , كمية التربية , جامعة عين شمس , العدد 

 .يناير

( : بعةةةض أسةةةاليب التةةةدريس الحديثةةةة " الةةةتعمم الممتةةةع والمةةةرح " 6607عمةةةى الحفنةةةاوى ) - -02
 . الشخصى لؤلستاذ عمى الحفناوى .http://elhefnawy.yoo7.com/t105-topicالموقع 

( أثةر الةتعمم القةائم عمةى الترفيةو فةى تنميةة التفكيةر فةى 6602فادى أحمد محمد ابو ىةبلل ) -46
ائى فةى غةزة , رسةالة ماجسةتير , كميةة الرياضيات والميل نحوىا لدى تبلمي الصف الثالةث االبتةد

 التربية , الجامعة اإلسبلمية , غزة.

( : الفكاىة وتنمية التعبير التواصمى عند أطفال الروضة 6662فاطمة مفتاح فرج الفبلح ) -40
 .607( , ص0( , الجزء ) 00ينة بنغازى , مجمة كمية التربية , جامعة عين شمس , العدد )\بم

( : فعاليةةة برنةةامج لتوظيةةف معةةايير الفنةةون المسةةرحية فةةى 6605الةةرازق ) فةةايزة أحمةةد عبةةد -46
تنميةةةةة بعةةةةض ميةةةةارات ثقافةةةةة السةةةةبلم لةةةةدى طفةةةةل الروضةةةةة ,  المةةةةؤتمر الةةةةدولى الثةةةةانى : التنميةةةةة 
المسةةةتدامة لمطفةةةل العربةةةى كمرتكةةةزات لمتغيةةةر فةةةى األلفيةةةة الثالثةةةة ,كميةةةة ريةةةاض األطفةةةال , جامعةةةة 

 المنصورة.

( :أدب االطفةةال "المفةةاىيم " , االشةةكال , التطبيةةق " القةةاىرة , 6662حسةةين )كمةةال الةةدين  -40
 دار العالم العربى.

( فاعمية تدريس المغة العربيةة الجميمةة باسةتخدام الةتعمم بالمعةب 6602ماجد عمى الزىرانى ) -44
السةعودية , فى تنمية المفاىيم الوطنية لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائى فى المممكة العربيةة 

 , جامعة الباحة.00( العدد 6مجمة العموم التربوية والنفسية ) المجمد 

 اإليجةابي السةموك مسةتوي لتحسةين ترويحي برنامج (: فعالية6666محمد عمى القحطانى ) -47
(, 2تبوك لمعموم اإلنسانية واإلجتماعية, ع ) الفكرية, مجمة جامعة اإلعاقة ذوى من األطفال لدى

 .تبوك جامعة

http://elhefnawy.yoo7.com/t105-topic.
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(: فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى أسموب التدريب التعةاونى 6600محمد كمال إسماعيل ) -40
فى تنمية الميارات المينية وتحسين السموك التوافقى لدى المعاقين عقميةًا, رسةالة ماجسةتير, كميةة 

 التربية, جامعة طنطا.

 تنمية فى إرشادى برنامج فاعمية(: 6604) النواجحة الحميد عبد زىير عميان, محمد محمد -45
 ,(7) ع ,(6) مةةةج المفتوحةةةة, القةةةدس جامعةةةة مجمةةةة اإليجةةةابى, اإلجتةةةاعى السةةةموك أشةةةكال بعةةةض
 .فمسطين المفتوحة, القدس جامعة

(: بعنوان دور معممة الروضة فى تعزيز مفاىيم السةبلم لةدى 6607مروة محمود الشناوى ) -42
 .627 -644, من 06, المجمد 22العدد أطفال الروضة, رابطة التربية الحديثة , 

( : بعنةةوان تصةةور مقتةةرح لتنميةةة أبعةةاد ثقافةةة السةةبلم فةةى 6666مةةريم طةةارق عبةةد العزيةةز ) -42
قسةةم ريةةاض األطفةةال , -شةةبين الكةةوم  –مةةنيج ريةةاض األطفةةال, رسةةالة ماجسةةتير , كميةةة التربيةةة 

 جامعة المنوفية.

تعميميةةة فةةى مدارسةةنا فةةى ضةةوء التعمةةيم ( : معةةايير الجةةودة ال6600معةةاطى محمةةد نصةةر ) -76
الممتةةةةع واسةةةةتراتيجياتو , المةةةةؤتمر العممةةةةى السةةةةادس عشةةةةر بعنةةةةوان تعمةةةةيم القةةةةراءة بمراحةةةةل التعمةةةةيم 
المختمفةةةة ودورىةةةا فةةةى اختيةةةار المةةةواد التعميميةةةة واسةةةتراتيجيات الةةةتعمم , الجمعيةةةة المصةةةرية لمقةةةراءة 

 .604 -665والمعرفة , 

, القةةةةةةةاىرة , المركةةةةةةةز الةةةةةةةدولى لمدراسةةةةةةةات  6ة السةةةةةةةبلم , ط( ثقافةةةةةةة6602ممةةةةةةةدوح الشةةةةةةةيخ ) -70
 واالستشارات والتوثيق.

( : السةةبلم االجتمةةاعى , سمسةةة الثقافةةة لغةةة السةةبلم لمشةةباب 6660منصةور الرفةةاعى عبيةةد ) -76
 .( الحوار والتواصل منيج إنسانى ,الييئة العامة لبلستعبلمات , وزارة اإلعبلم0الكتاب )

( : المؤتمر UNESCO() "6600حدة لمتربية والعمم والثقافة " اليونسكو" منظمة األمم المت -70
ينةةاير , شةةرم الشةةيخ ,  62-65" المنعقةةد خةةبلل 0600اإلقميمةةى الةةوزارى حةةول "التربيةةة  مةةا بعةةد 

 مكتب اليونسكوفى القاىرة .

األلوكةةةةةةةةة,  شةةةةةةةةبكة التعمةةةةةةةةيم, فةةةةةةةةى اإليجةةةةةةةةابى السةةةةةةةةموك(: 6602) المقةةةةةةةةاطى سةةةةةةةةعيد منيةةةةةةةةرة -74
http:/www.alukah.net 

( : المناىج الدراسية وأثرىا فى نشر ثقافة السةبلم ومواجيةة اإلرىةاب 6605ناىد الخراشى ) -77
, أبحاث ووقائع المؤتمر السابع والعشرين , وزارة األوقاف , المجمس األعمى لمشئون اإلسبلمية , 

 القاىرة.

 لعنف , القاىرة , العربى لمنشر والتوزيع ( ثقافة السبلم وثقافة ا6607نسرين عبد العزيز)   -70
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( : تنميةةة بعةةض المفةةاىيم االقتصةةادية لةةدى أطفةةال الروضةةة 6602نفةةين أحمةةد خميةةل عمةةى ) -75
باستخدام االنفوجرافيك , كمية التربية , جامعة عين شمس , الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة , 

 .022العدد 

برنةامج تةدريبى مقتةرح قةائم عمةى اسةتراتيجيات الةتعمم  ( :6602نيفين بنت حمةزة البركةانى ) -72
الممتع لمعممات الرياضةيات بالمرحمةة اإلبتدائيةة بمدينةة مكةة المكرمةة فةى ضةوء واقةع احتياجةاتين 

, 700-455( الجةةةزء الثةةةانى , 055العةةةدد ) –جامعةةةة األزىةةةر  –التدريبيةةةة : مجمةةةة كميةةةة التربيةةةة 
 يناير .

( : اسةيامات الجامعةات فةى نشةر 6666عوض الزاىرانةى ) ىبة أحمد عبد المطيف وناصر -72
ثقافةةةة السةةةبلم االجتمةةةاعى بةةةين الشةةةباب , مجمةةةة العمةةةوم اإلنسةةةانية واالجتماعيةةةة , المركةةةز القةةةومى 

 (4( , مجمد )4لمبحوث , أبريل , العدد )

(: اسةةةةتخدام اسةةةةتراتيجية الةةةةتعمم بواسةةةةطة األقةةةةران فةةةةى تحسةةةةين 6605ىبةةةةة يوسةةةةف حسةةةةن ) -06
القةةةابمين لمةةةتعمم, رسةةةالة -اإلجتماعيةةةة وتخفيةةةف حةةةدة سةةةموك العزلةةةة لةةةدى المعةةةاقين عقميةةةاً الميةةةارات 

 دكتوراة, كمية البنات لآلداب والعموم والتربية, جامعة عين شمس.

( : فاعمية برنةامج قةائم عمةى اسةترتيجيات الةتعمم الممتةع لتعةديل 6666ىناء محمد عثمان ) -00
ى أطفال الروضة , مجمة الطفولة والتربية , كميةة ريةاض بعض العادات الغذائية الغير صحية لد
 .40, العدد  06األطفال , جامعة اإلسكندرية , مجمد 

(: فاعميةة برنةامج قةائم عمةى اسةتراتيجيات الةتعمم الممتةع لتعةديل 6666ىناء محمد عثمةان ) -06
, كميةة ريةاض  بعض العادات الغذائية الغير صحية لدى أطفال الروضة , مجمة الطفولة والتربية

 .06, مجمد 40األطفال , جامعة اإلسكندرية , العدد 

 اإلجتمةاعى السةموك تنميةة فةي بالموسةيقى تةدريبي برنةامج (: أثةر6600وفاء محمةد جاسةم ) -00
 (, الجمعية25الحضانة, الجمعية العراقية لمعموم التربوية والنفسية, ع ) أطفال لدى فيو المرغوب
 والنفسية, العراق التربوية لمعموم العراقية

( : حل النزاعات فى التربية العربية , مركز الوحدة العربية , مجمةة 6607يزيد الشورطى ) -04
 04-42( 440المستقبل العربى , العدد )
 ثانيا : المراجع األجنبية

65-Anderson, Craig A(2010); shibuya. Akiko; Ihori; Nobuko; Swing, 

Edward L; Bushman. Brad J; Sakamoto. Akira; Rothstein, Hannah 

&Saleem, Muniba (2010) : Violent Video game effectson aggression. 

Empathy, and proscial behavior in Eastern and Western countries; A 



 مجلة الطفولة  ( 2222تمبر العدد الثانً واالربعون ) عدد سب

 

684 

meta-analytic review. Psychological Bulletin, 136. (2),151-173                 

  

66- Demir, Semra(2011) : An overview of peace education in Turkey : 

Definitions, difficulties , and suggestions: A Qualitative Analysis, 

educational sciences : Theory& practice- 11(4), pp: 1739- 1745                 

                              

67- Janelle Cox (2018) ‘’10 Ways to keep your class interesting 

  

68-Kumru,Asiye: carlo, Gustavo; Mestre, Maria v. & Sample, paula 

(2012) : Prosocial moral reasoning and Prosocial behavior among Turkish 

and Spanish adolescents. Social Behavior and personality 40. 2. 205-214 

 

69-  Rambi, D.Matcha,W.,Suleimans. (2017) Fun Laerning With AR 

Alphabet book for preschool  Children , Procardia computer science , 

(25), 211-219 

. 
70 - Schattner ,peter.(2015) . The cas for story drives biology education, 

journal of biological , education, 49 (30), 334-337                                     

 
71- Sengulos, S& Uner, I,(2009), Effects of concept cartoon on 

Mathematics self efficacy of 7th Grad students, Procardia – social and 

behavioral sciences, (2) , p 5441- 5445                                                       
 

72- Sularski, s.j. (2010) : An evaluation of the implantation of a positive 

behavior support approach in an urban preschool setting. A Dissertation, 

the state university of jersey.                                                                       

 

73- Tiberio,s.s., Capaldi, D.M., Kerr, D.C.R., Bertrand, M., Pears K.C.& 

Owen, L. (2016) : Parenting and the development of effortful control from 

early childhood to early adolescence: A transactional developmental 

model, Development and psychopathology, 28, 837-853.                        . 

 

74-  Vlaicu . Claudia.,( 2015) : The importance of role- play for children 

Deve lopment of socio – Emotional competencies .http://Iumenjourals 

com / social – sciences/ the : The importance-  of role play- for- children- 

Deve lopment- of- socio – Emotional- competencies                                  

                                  



 مجلة الطفولة  ( 2222تمبر العدد الثانً واالربعون ) عدد سب

 

685 

75- Walker,K.,Myers- Bowman ,K.s.,& ,Myers-Walker(2008) :supporting 

young childrens efforts toward peacemaking : recommendations for early 

childhood education journal,v.35                                                                 
80-  Wang, j (2017) : The joy of learning . What it is and how to achiev it 

National institute of education , Nanyang technological university.s          

 

76- Yeung, A.S., Craven, R.G., Mooney, M., Tracey, D., Barker, 

K.,Power, A., Dobia, B., Chen, Z., Schofield, J., Whitefield, Ph.,& Lewis, 

T.J (2016) : Positive Behavior Interventions: the Issue of Sustainability of 

positive effects, Edu Psychol. Rev. 28,145-170.                                         

                                       

77- Zhang, Yan & Tsui . Ann (2009) : Intergroup Functional Diversity 

and Intergroup Relations American and Chinese Orkgroups . Journal of 

Cross – Cultural Psychology. (40), 845-850. 


