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 في القصص استخدام على قائم تدريبي برنامج فاعلية
                    الروضة أطفال لدى لإلنجاز الدافعية مهارة تنمية

 *.حسين محمد حسين الدين كمالأ.د/  *                       
 .  الجيار إبراهيم علي سلوىد/ **                                
 .الشقيري عبده علي وفاء***                              

 

 : ملخص البحث
 

 علدد  قددا   تدد ريب  برنددام  فاعليدد  مدد   مدد  التحقدد  إلدد  البحدد  هدد  ي     
 ، الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مهددار  تنميدد  فدد  القصدد  اسددتا ا 
 الواحددد   المجموعددد  علددد  القدددا   التجريبددد  شدددب  المدددنه  علددد  البحددد  اعتمددد 

(  6 -1) مد  العمريد  بالمرحلد  وطفلد ا  طفلا (  51)  بح ال عين  وتضمنت
 Rainbow بأكا يميد (  kg2) الثان  بالمستو  واإلنا  الذكور م  سنوات

Kids  فددد  التاليدد  األ وات الباحثددد  واسددتا مت بورسدددعي ، بمحافظدد  الااصدد 
 البرنددددددام  ،(الباحثدددددد  إعدددددد ا ) لإلنجددددددا  ال افعيدددددد  مقيددددددا :  الحددددددال  البحدددددد 

      الروضددد  ألطفدددا  لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تنميددد  بهددد   صدددم الم القصصددد 
  اللد  ذات فدرو  توجد : أند  إلد  البحد  نتدا   وتوصلت( .  الباحث  إع ا ) 

 البحددددد  عينددددد )  الروضددددد  أطفدددددا   رجدددددات رتددددد  متوسدددددط  بدددددي  إحصدددددا ي 
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( 6-1) مدددد   الروضددد  ألطفدددا  لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  علددد (  التجريبيددد 
 القيدددددا  لصدددددال  التددددد ريب  للبرندددددام  والبعددددد   القبلددددد  اسدددددي القي فددددد  سدددددنوات

  رجددددات رتدددد  متوسددددط  بددددي  إحصددددا ي   اللدددد  ذات فددددرو  توجدددد  البعدددد  ،ال
 لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  علددد (  التجريبيددد  البحددد  عينددد )  الروضددد  أطفدددا 
 للبرندام  والتتبعد  البعد   القياسي  ف  سنوات( 6-1) م   الروض  ألطفا 
 اسددددتا ا  علددد  القددددا   التددد ريب  البرنددددام  فاعليددد  علدددد  يددد   ممددددا ، التددد ريب 
 .    الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  ف  القص 

The effectiveness of a training program based on the 

use of stories in developing the skill of motivation for 

achievement among kindergarten children     
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Abstract: 

    The aim of the research is to verify the effectiveness of 

a training program based on the use of stories in 

developing the skill of motivation for achievement among 

kindergarten children. The research relied on the semi-
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experimental approach based on one group. The research 

sample included (15) children in the age group (5-6) 

years of age. Male and female students at the second level 

(kg2) at the Rainbow Kids Academy in Port Said 

governorate, and the researcher used the following tools 

in the current research: The Motivation Achievement 

Scale (the researcher's preparation), the story program 

designed with the aim of developing the skill of 

motivation for achievement for kindergarten children (the 

researcher preparation). The results of the research 

concluded that: There are statistically significant 

differences between the average grades of kindergarten 

children (the experimental research sample) on the 

motivation to achievement scale for kindergarten children 

from (5-6) years in the pre and post measurements of the 

training program in favor of the post measurement, there 

are no significant differences A statistic between the 

average grades of kindergarten children (experimental 

research sample) on the achievement motivation scale for 

kindergarten children from (5-6) years in the post and 

tracer measurements of the training program, which 

indicates the effectiveness of the training program based 

on the use of stories in developing the skill of motivation 

for achievement among kindergarten children  .  
  :Keywords الكلمات المفتاحية

           Training Program        .    الت ريب  البرنام  -
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   .                                Stories     القص  -
       Motivation for achievement .لإلنجا  ال افعي -  
                            Kindergarten children.         الروض  أطفا   -
 

 مقدمة:
 

 الطفدددد  اكتسددددا  فدددد  الهامدددد  المراحدددد  مدددد  األطفددددا  ريددددا  مرحلدددد  تعدددد     
 انتباهدددد  تثيددددر التدددد  المناسددددب  البي دددد  لدددد  تددددوافرت فدددد ذا ، الماتلفدددد  المهددددارات
 تهدد   مرحلدد   فهدد ، ويسددر   بسددهول    المهددارات اكتسددا  ويسددتطي  ، وتشددجع 

 ، الجسدمي  المعرفيد ، العقلي ،"  النواح  جمي  م  للطف  الشامل  التنمي  إل 
 ". الالقي  ، االجتماعي  لي ،اعنفاال ، الحركي 

 

 مرحلد  ف  تنميتها يج  الت  الهام  المهارات م  لإلنجا  ال افعي  وتعتبر   
 ضدروريات مد  ضرور  الطف  ل   لإلنجا  ال افعي  فتنمي  ، األطفا  ريا 
 النجدددا  إلددد  والسدددع  اإلنجدددا  أهميددد  األطفدددا  معرفددد  يجددد  لدددذل  ، الحيدددا 

 صدددحيح  بطريقددد  اإلنجدددا  علددد  الطفددد  فقددد ر  ، األهددد ا  لتحقيددد  والمثدددابر 
 ناجحداا  فدر اا  المسدتقب  فد  ويصب  ، ي   ج بشك    لحيات  الطف  إ ار  إل  تؤ  
 تد ري  ادل  مد  للدتعل  قابل  مهار  لإلنجا  ال افعي  أ  حي .  مجتمع  ف 

 المرحلدد  هددذ  فدد  الهامدد  األنشددط  ومدد  ، مباشددر    غيددر بطريقدد    عليهددا الطفدد 
 . الماتلف  المهارات تنمي  عل  تساع  أنها حي  القص 

 

 تنميد  علد  تعمد  فالقصد ،  للطفد  تعد المم األنشدط  أكثدر م  فالقص    
 ل يدد  يكددو  فالطفدد  ، معرفتدد  وتوسددي  الطفدد  ل يدد   االسددتطل  وحدد  الايددا 
 معرفدددد  ويريدددد  واألحدددد ا  بالشاصدددديات ينبهددددر و ستكشددددا اال وحدددد  فضددددو 
 وبددذل  ،تقليدد ها ويحدداو  بالقصدد  الموجددو   التصددرفات يأاددذ حيدد  ،المجهددو 
 لإلنجدا  وت فعد  ، معهد  واالند ما   اآلادري مد  التواص  عل  ق رت  تتحس 
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  ور يتضدددد  هنددددا ومدددد  ،بالقصدددد  الموجددددو   الشاصدددديات أفعددددا  اددددل  مدددد 
 .  الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  تنمي  ف  القص 

 

 مشكلة البحث:
 

 المتكددددرر  المي انيدددد  ال يددددارات اددددل  مدددد  البحدددد  بمشددددكل  اإلحسددددا  بدددد أ   
 معلمدددددات بعددددد  وبسدددددؤا  ،ي بورسدددددع بمحافظددددد  الروضدددددات لدددددبع  للباحثددددد 
 ، الروضد  طفد  مد  التعامد  عند  تدواجهه  الت  المشكلت أه  ع  الروض 
 يلجددأ حيدد  االتكددال  الطدداب  علدديه  يغلدد  الروضدد  أطفددا  بعدد  أ  اتضدد 
 علددد  القددد ر  ويفتقددد  ،رغباتددد  إشدددبا  فددد  اآلادددري  علددد  االعتمدددا  لددد إ الطفددد 

 ضددددعي  طفددددلا  ينشددددأ لتددددال وبا ، القدددرار واتادددداذ المسدددد ولي  وتحمدددد  التاطددديط
 وااصدد ا  اآلاددري  علدد  ويعتمدد  ، أه افدد  تحقيدد  علدد  اا قددا ر  غيددر الشاصددي 
 األ بيدددات علددد  االطدددل  ادددل  مددد  أنددد  كمدددا حاجاتددد ، إشدددبا  فددد  الوالددد ي 
 ال راميد  األنشدط  بدي  مدا تجمد  التد  ال راسدات قل  اتض  السابق  وال راسات
 مشدددكل  تح يددد  يمكددد  وبدددذل ، الروضددد  طفددد  لددد   القيدددا   السدددلو  ومهدددارات
 :التال  الر ي  السؤا  ع  االجاب  ال  م  البح 

 

 الدافعية لتنمية القصص استخدام على القائم التدريبي البرنامج مافاعلية
 ؟الروضة أطفال لدى لإلنجاز

 

 :  وهما سؤالي  الر ي  السؤا  هذا م  ويتفر 
 

 لتنمي  القص  تا ا اس عل  القا   الت ريب  البرنام  فاعلي  ما -5
 ؟ الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي 

 ف  القص  استا ا  عل  القا   الت ريب  للبرنام  المقتر  التصور ما -2
 ؟ لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي 
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 :البحثأهداف 
 :يل استه   البح  الحال  تحقي  ما 

 

 تنمي   ف القص  عل  القا   الت ريب  البرنام  فاعلي  عل  التعر  -
  .  الروض  أطفا  ل    لإلنجا  ال افعي  مهار 

تصمي  برنام  مقتر  لتنمي  بع  مهار  ال افعي  لإلنجا  ل   أطفا   -
  الروض   .

 

 :بحثأهمية ال
 

 : يل فيما البح  هذ  أهمي  توضي  يمك 
 

 :  النظرية األهمية:  أولا 
 

 ألطفا  ص الق أهمي  م   إظهار ف  أهميت  البح  هذا يستم  -5
 ريا  مرحل  وه  الطف  حيا  ف  وحاسم  هام  مرحل  ف  الروض 
 .  األطفا 

 ف  لإلنجا  ال افعي  و القص  حو  ب راس  العربي  المكتب   ع  -2
 .  األطفا  ريا  مرحل 

 

 : التطبيقية األهمية:  ثانياا
 

 األطفا  ريا  مجا  ف  والمتاصصي  العاملي  نظر البح  توج  ق  -5
 .   الروض  ألطفا  الماتلف  المهارات تنمي  ف  القص  استا ا  أهمي  ل إ

 ع  والمس ولي  األطفا  ريا  معلمات القص  برنام  يفي  أ  يمك  -2
 . ج ي   تعليمي  وسا ط استا ا  ف  األطفا  وتربي  إع ا 

 

 : البحث حدود
 لعا ا م  األو  ال راس  الفص  ف  البح  هذا طب : الزمنية الحدود -

 . شهري  م ار عل    2222/2225 الجامع  للعا  ال راس 
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 قاعات ف   اليوم البرنام  ضم  البح  هذا طب :  الحدودالمكانية -
 .بورسعي  بمحافظ  الااص  Rainbow Kids حضان 

(  kg2) الثان  بالمستو  الروض  أطفا  م  مجموع : البشرية الحدود -
 .بورسعي  بمحافظ  الااص   Rainbow Kids بأكا يمي  والملتحقي 

 وأهميتها القص  مفهو  الحال  البح  اقتصر:  الموضوعية الحدود -
 لإلنجا ، ال افعي  أنوا  ، لإلنجا  ال افعي  مهار  ، الروض  لطف  وأه افها
  افعي  تنمي  ف  المؤثر  العوام  ، األطفا  عن  لإلنجا  ال افعي  تنمي 

 . اإلنجا 
 

  :مصطلحات البحث
 

  : يل  كما إجرا ياا  المصطلحات الباحث  تعر 
 

 : Training Program التدريبي البرنامج -
 

 األطفدا  إكسدا  إلد  تهد   التد  المتنوع  الماطط  األنشط  م  مجموع  
 . المهارات م  مجموع 

 

   :  Stories  القصص -
 راتالمهدا لتنميد  ؛ لألطفدا  بروايتهدا الباحثد  تقدو  الت  األ   فنو  م  ف   

 أطفددددا  لدددد   لإلنجددددا  ال افعيدددد  مهددددار  المهددددارات هددددذ  أهدددد  ومدددد  ، الماتلفدددد 
 . الروض 

 

 :   Skill المهارة - 
 

 مدد  يمكدد  مددا أقدد  فدد  ومهددار    ب قدد    إنجددا   مدد  والددتمك  معددي  نشدداط أ اء  
   .والجه  الوقت
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 :   Motivation for achievement لإلنجاز الدافعية -
 

 وتحقيد  معدي    هد     إلد  للوصو  السع  ف  الطف  ل   القوي  الرغب  ه  
 . النجا 

 

 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 : وطفل الروضة القصصالمحور األول : 
 

 مفهوم القصة : 
 

شددددك  مدددد  أشددددكا  األ   فيدددد  جمددددا  ومتعدددد  ، لهددددا قواعدددد   :تعددددر  بأنهددددا   
المناسددد  والحبكددد   وأصددو  ومقومدددات فنيددد  كددالفكر  الجيددد   واألسدددلو  اللغددو 

 ( .  62،   2251والشاصيات المقنع  )أبو شن  ، 
 

عمددد  فنددد  يمدددن  الشدددعور بالمتعددد  والبهجددد  ، يتميددد  : كمدددا تعدددر  بأنهدددا    
ثدددار  ايدددا  الطفددد  ، لهدددا أغدددرا  متعددد    منهدددا  بالقددد ر  علددد  جدددذ  االنتبدددا  وال

 ( .  9،   2256أالق  أو علم  أو لغو  أو ترويح  )ال ي  ، 
 

ف  إطدار ذلد  تقدو  الباحثد  بصدياغ  تعريد  للنشداط القصصد  إجرا يداا: و    
مجموعددد  مددد  القصددد  التددد  تقدددو  الباحثددد  بروايتهدددا لألطفدددا  لتنميددد  بعددد  

 مهار  ال افعي  لإلنجا   .
 

 أهداف رواية القصة للطفل : 
 

 . " ت ري  األطفا  عل  مهارات التواص  مث  " الح ي  واإلنصات 
   م  ال  ت ريب  عل  التعبير ع  ذات  . تنمي  الطف  لغويا 
   تنميدددد  القدددد رات اإلب اعيدددد  لدددد   الطفدددد  مدددد  اددددل  المشددددارك  فدددد  روايدددد

  .القص 
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  ،  2256تنميددددد  القددددد ر  علددددد  حددددد  المشدددددكلت التددددد  تدددددواجهه  )أحمددددد ،
 99 . ) 

 

 أهمية القصة للطفل :
 

 .  ت ري  الطف  عل  استعما  فكر  وايال 
 إلصغاء . الت ري  عل  ف  االستما  وا 
   تنمي  الق رات اإلب اعي  ل   الطف  م  ال  المشارك  ف  روايد  القصد

  (2010)( . وتشددددددددددددير  راسدددددددددددد  591 -596   ،  2229،   )شددددددددددددحات
Kang, Ling Yun    إل  أ  القص  م  أه  األنشط  فد  مرحلد  ريدا

إلدد  أهميددد  القصددد  ،   Rota, Maria ((2011األطفددا  ، وتؤكددد   راسدد  
اع  الطفددد  فددد  عمليددد  صدددن  القدددرار، وتلبيددد  االحتياجدددات السدددلوكي  حيددد  تسددد

 واالجتماعي .  
   وسددديل  هامددد  مدددد  وسدددا   تربيدددد  الطفددد  وتثقيفددد  . وتشددددير  راسددد  صددددال
 المعرف  السياحي  .ي  القص  ف  إكسا  أطفا  الروض  ( إل  فاعل 2255)
    وجذا    ممت    نق  األفكار والقي  للطف  بأسلو  . 
 2255اهددددات الطفدددد  الالقيدددد  واالجتماعيدددد  )حددددلو  ، تكددددوي  اتج    ،

( علددد   ور القصددد  فددد   2251وتؤكددد   راسددد  حسدددي  )  .( 22  -22
   .تنمي  القي  الالقي  واالجتماعي  ل   أطفا  الروض 

 .  ت ري  الطف  عل  اإلب ا  م  ال  المشارك  ف  رواي  القص 
  ( إلد   2221البقدر  )  إثراء معلومات الطف  عد  العدال  . وتشدير  راسد

 ور القصددد  الشدددعري  الغنا يددد  فددد  تنميددد  بعددد  السدددلوكيات البي يددد  ألطفدددا  
 الروض   .

  .  ت ا  السرور ف  نفو  األطفا 
  ،  ( . 61،   2251تساع  عل  تنمي  المهارات اللغوي  )الافا 

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Kang,+Ling+Yun/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Kang,+Ling+Yun/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Rota,+Maria/$N?accountid=178282
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إلد  أ  روايد  القصد  تسدداع   Jamjoom, Saja(2014 )وتشدير  راسد  
 Zhou,Ninger  ات لغوي  ج ي   لألطفا  ، وتؤك   راس  ف  اكتسا  مفر 

علددددد   ور قصددددد  الوسدددددا ط المتعددددد    فددددد  تعلددددد  الطفددددد  القدددددراء   (2014) 
 والكتاب  .

 
 

  :ة الدافعية لإلنجازمهار :  الثاني المحور
 

 : لإلنجاز الدافعية مفهوم
 

 ، معي    ه    إل   الوصو  سبي  ف  ومثابرت  الفر  سع  :بأنها تعر    
  ،أحم ) لإلمتيا  مح   ضوء ف  األ اء تقيي  تضم ي الذ  الموق  ف  وذل 

2229 ،  25 . ) 
 

 الفر   سع :ه  لإلنجا  ال افعي  أ (  2255)  قشقوش   راس  وتؤك    
 . األه ا  م  يحقق  وما ينج   ما ال  م  ذات  تحقي  تجا 

 

 الرغب : بأنها جرا ياا إ لإلنجا  ال افعي  الباحث  تعر  ذل  إطار وف    
 .  النجا  وتحقي  معي    ه     إل  للوصو  السع  ف  الطف  ل   القوي 

 

 : لإلنجاز الدافعية أنواع
 

 الشاصي  المعايير تطبي  تتضم  الت  وه :  الذاتي  اإلنجا   افعي  •
 . معايير  م  الفر  يتناقش حي  ، المواق  ف 

 التفو  معايير تطبي  تتضم  لت ا ه :  االجتماعي  اإلنجا   افعي  •
 الفر  أ اء مقارن  أ  المواق  ف  االجتماعي  المقارن  عل  تعتم  الت 

 ( . 21 ،  2252 ، رسل ) باآلاري 
 

 : األطفال عند لإلنجاز الدافعية تنمية
 

 :  المتعلمي  عن  ال افعي  إلثار  األسالي  م  مجموع  هنا 
 

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zhou,+Ninger/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zhou,+Ninger/$N?accountid=178282
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 الم   مث  المعنوي  الحواف  ، الحلو   قطع مث  الما ي  الحواف  إعطاء 
 .  والثناء

  النشاط ب اي  عن  المحف   التهي   أسالي  استا ا . 

  وتشويقه  األطفا  فضو  إثار  ف  التكنولوجي  األسالي  توظي . 

  2252 ، اهلل عب ) اإلنجا  عل  الطف  تشج  ها ف  قص  عر ، 
 25-   22. ) 

 لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  أهمي  إل   Mokrova (2012)  راس  وتؤك 
 . الم رس  قب  ما أطفا  ل  

 

 :  اإلنجاز دافعية تنمية في المؤثرة العوامل
  

 اا  ور  تلع  فه  ، الطف  إليها ينتم  الت  األول  الجماع  : األسرة -
 الطف  يتعل  األول  المراح  فف  ، وتنميت  اإلنجا   اف  نشأ  ف  اا ر يسي

 . اآلاري  ع  واالستقل  األمور إنجا  ف  النف  عل  االعتما 
 

 اا أساسي اا  ور  باألسر  المحيط  البي   تلع  حي  : المدرسة قبل ما مجتمع -
 يكو  الت  الشا ع  القص  ال  م  األطفا  ل   اإلنجا   اف  تنمي  ف 
 . اإلنجا   اف  تنمي  ف  ها   ور لها

 

 االهتما  ال  م  اإلنجا   اف  نمي ت عل  الم رس  تعم  : المدرسة -
        مستقب  يح   الطف  نجا  أ  حي  ، النجا  عل  والحر  بال راس 
 ( .  69   -62  ، 2252 ، محرو ) حيات 

  يا   ف  القصصي  األنشط   ور إل  Spearman( 2252)  راس  وتشير
 . األنشط  ف  ومشاركته  األطفا  رغب 
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 :للبحثهجية جراءات المناإل
 

 :االجراءات لهذ  عر   يل وفيما
 

 :البح  منه   - 
 

 شدددددب  المدددددنه  اسدددددتا ا  أه افددددد  وتحقيددددد  الحدددددال  البحددددد  طبيعددددد  تتطلددددد   
 ذلدد  فدد  معتمدد   ، الواحدد   للمجموعدد  التجريبدد  التصددمي  باسددتا ا  التجريبدد 
 اإلحصدددا ي ، و اللتددد  القياسدددي  نتدددا   ومقارنددد   والبعددد   القبلددد القيدددا  علددد 

 حجدد  لصددغر الواحدد   التجريبدد التصددمي  ذات المجموعدد  الباحثدد  واسددتا مت
 أطفدددا  مددد  عينددد  لددد   القصصددد  البرندددام  مددد  االسدددتفا   ولتحقيددد  ، العيندد 
    :التالي  المتغيرات ذل  ويتضم  ، الروض 

     Independent Variable :المستقل المتغير(.أ
 

 مدد   الروضدد  أطفددا  لدد   القصدد  اسددتا ا  علدد  قددا   تدد ريب  برنددام  وهددو
 .سنوات( 6-1)  س 

 

      Dependent Variable :   التابع المتغير(.ب
 

( 6-1)  سدد  مدد   الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مهددار  تنميدد  وهددو
 .سنوات

 

 :البحث عينة -
 

(  51)  عدد  ها يبلدد  عشددوا ي  بطريقدد  األساسددي  البحدد   عيندد  ااتيددار تدد    
 بمحافظ  الااص  Rainbow Kids بأكا يمي  الثان  لمستو با وطفل ا  طفلا 

 . بورسعي 
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 (:التجريبية البحث عينة)  الروضة  أطفال بين التجانس
 

 حيدددد  مدددد  البحدددد  عيندددد   اادددد  التجددددان  معامدددد  بحسددددا  الباحثدددد  قامددددت  
 يتضد  كمدا(  ال افعي  لإلنجا  انافا   رج  ،الذكاء نسب  ،  ال من العمر)

 (.5) رق   لالتا بالج و 
 (  1جدول )

 من حيث  يمثل مدى تجانس عينة البحث

 (لإلنجاز الدافعية مهارةالزمني ونسبة الذكاء ودرجة انخفاض )العمر 

 ال أند  معندا  وهدذا ،  ال  غير(  2كا) قي  أ  الساب  الج و  م  ويتض    
 بعد  فد  التجريبيد  المجموعد  أطفا   رجات بي  إحصا ياا   ال  فرو  توج 

 امددتل   رجدد  ، الددذكاء نسددب  ،  ال مندد العمددر)  الوسدديط  ال ايلدد  المتغيددرات
 .األطفا  هؤالء تجان  ل إ يشير مما ،(لإلنجا  ال افعي  مهار 

 

المتوسط  المتغيرات
 الحساب 
Mean 

االنحرا  
 المعيار 
Std. 

Deviation 

Df مستو  ال الل  2كا 

العمر 
 ال من 

 
4.5 

 
81112 

 
6 

 
1.511 

1.000 
 غير دالة

إحصائياا عند 
 1.14مستوى 

نسب  
 الذكاء

02.51 5.15060 11 3.333 .3.333 
غير دالة 

إحصائيااعند 
 1.14مستوى 

 رج  
مهار  
ال افعي  
 لإلنجا 

10.33 3.31504 7 3.667 1.217 
غير دالة 

إحصائياا عند 
 1.14مستوى 
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  : البحث فروض
 

 أطفددددا   رجددددات تدددد ر  متوسددددط  بددددي  إحصددددا ي   اللدددد  ذات فددددرو  توجدددد  -
 ألطفددا  لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد (  التجريبيدد  البحدد  عيندد )  الروضدد 
 التد ريب  للبرندام  والبعد   القبلد  القياسدي  فد  سنوات( 6-1) م   الروض 
 . البع   القيا  لصال 

 أطفددا   رجددات رتدد  متوسددط  بددي  إحصددا ي   اللدد  ذات فددرو  توجدد  ال  -
 ألطفددا  لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد (  ريبيدد التج البحدد  عيندد )  الروضدد 
 للبرندددددام  والتتبعددددد  البعددددد   القياسدددددي  فددددد  سدددددنوات( 6-1) مددددد   الروضددددد 
  .الت ريب 

 

 :البحثأدوات ثالثاا: 
 

( 6 -4)  سااان مااان  الروضاااة أطفاااال لااادى لإلنجااااز الدافعياااة مقيااااس-1
 : ))إعداد الباحثة سنوات

 

    : المقياس من الهدف -
 اسددتا ا  علدد  القددا   التدد ريب  البرنددام  فاعليدد  قيددا  إلدد   المقيددا يهدد     

 وهددد  ، الروضددد  طفدددا  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددارات تنميددد  فددد  القصددد 
 ، االسدتطل  حد  ، النجدا  نحدو السدع  ، المثدابر )  التاليد  المهارات تشم 

 طفددد  تناسدد  التدد  القصدد  مدد  مجموعددد  اددل  مدد (  للمسددتقب  التاطدديط
 . الطف 

 

 : التالي  بالاطوات المقيا  إع ا  عملي  مرت وق 
 

  :السابقة المقاييس بعض على طالعواإل النظري التراث استقراء(1)
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 اددل  ومدد  ،النظريدد  األطددر علدد  طددل واإل ،النظددر  التددرا  اسددتقراء مدد    
 اعتمددد ت ، الروضددد  ألطفدددا  المقدددايي  وبعددد  ، السدددابق  ال راسدددات مراجعددد 
 :هما أساسيي  مص ري  عل  يا للمق بنا ها ف  الباحث 

 امدددتل  فددد  ضدددع  لددد يه  ممددد  الروضددد  أطفدددا  تناولدددت التددد  األ بيدددات -5
 .لإلنجا  ال افعي  مهار 
  راسدد  مثدد  ، لإلنجددا  ال افعيدد  بمهددار  الااصدد  المقددايي  علدد  طددل اإل -2

 .) 2251) محم   راس  ،(  2252) اليف   راس  ،(  2229) إبراهي 
 جوانددد  مدد  جاندد    كدد  بتحليدد  الباحثدد  قامددت صدد ري الم هددذي  ضددوء وفدد 

 صددياغتها عندد  الباحثدد  راعددت وقدد  السددلوكيات، مدد  مجموعدد  إلدد  الملحظدد 
  :أ 
 .الطف  ب  يقو  فقط واح اا  سلوكاا  عبار  ك  تتضم  -
 .فهمها المعلم  عل  يسه  بسيط  جم  ف  تصاغ -
 .وواضح  قصير  عبارات تستا   -

 

   :قياسالم أبعاد تحديد( 8)
 سلوكيدددددات عددد  تعبددددر التددد  المفددر ات مدددد  مجموعدد  مدد  المقيددا  يتكددو    

  ا.مفر ( 22) المفر ات ع   بل  وق  ،الماتلف  المواق  ف  الطفددددد  يؤ يهدددا
 

 :المقياس مفردات صياغة( 3)
 

 علددد  تددد   التددد  السدددلوكي  بالمؤشدددرات مرتبطددد  مفدددر  ا (  22) صدددياغ  تددد    
. لإلنجددددا  ال افعيدددد  امددددتل  علدددد  الطفدددد  بقدددد ر  المرتبطدددد   يريدددد التق الجواندددد 

 مدد  الباحثدد  عليهددا وتجيدد  ، المقيددا  بنددو ب السددلوكي  العبددارت تلدد  تمثدد تو 
 بينها الماتلف  االجتماع  التفاع  مواق  ف  للطف  وملحظتها ابرتها واق 
 . ار أ جه  م  وأقران  الطف  وبي  ، جه  م  وبين 
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 :المقياس ماتتعلي صياغة( 5)
 

 ، األولددد  الصدددفح  فددد  التوجيهدددات مددد  مجموعددد  بوضددد  الباحثددد  قامدددت   
 الجدن  – المديل  تداري  – االس ) طف  بك  الااص  البيانات كتاب  تتضم 

 (.الملحظ  تاري  –
 

 :المقياس تصحيح معايير تحديد( 4)
 

ددا ا )  بالترتيدد  ااتيددارات  بثلثدد المقيددا  لتصددحي  معددايير وضدد  تدد       - ما
 مدوا    بترتيد  سدتجاباتاإل هدذ   رجات عل  الطف  ويحص  ،( نا راا -حيانااأ

 ). 5،2،2) لل رجات
 

 :يل  كما ذل  ع  بالتعبير الباحث  قامت وق 
 

 . " نا راا"  عمو  تحت علم  ك  عل  واح    رج  الطف   يعط-5
 " .أحياناا"  عمو  تحت علم  ك  عل   رجتي  الطف   يعط -2
 ."  ا ماا" عمو  تحت علم  ك  عل   رجات ثل  الطف  عط ي-2

 :المعلم  وتقو 
 ب ظهدار الطفد  قيدا  عد   حالد  فد " ندا راا" عمدو  تحدت (√) علم  وض  •

 .السلو  تكرار ع   أو السلو 
 مد  أكثدر السدلو  تكدرار حالد  فد " أحيانادا" عمو  تحت (√) علم  وض  •

 .مر 
ددا" عمددو  تحددت (√) علمدد  وضدد  •  بصددف    السددلو  تكددرار حالدد  فدد "  ا ما

 .مستمر 
 

 علاام فااي والمتخصصااين الخبااراء ماان مجموعااة علااى المقياااس عاارض( 6)
 :األطفال ورياض النفس
 وريدا  الدنف  علد  وأساتذ  الابراء م  مجموع  عل  المقيا  عر  ت    

 التدددد ري  هي دددد  وأعضدددداء األسدددداتذ  رأ  وقدددد  ،( 52) عدددد  ه  بلدددد  األطفددددا 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7070)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 قامددت وقدد ،  لبعضددها الصددياغ  وتعدد ي  المفددر ات بعدد  حددذ  والماتصددي 
 .المحكمو  السا   بها أوص  الت  التع يلت ب جراء الباحث 

 

  :النهائية صورته في المقياس إعداد(7)
 

 علدد  الل مدد  التعدد يلت بعدد  أجريددت المحكمددي  السددا   راءآ علدد  ابندداءا    
 . النها ي  صورت  ف  المقيا  وض  ت  ث  ،بعضها وحذ  المفر ات بع 

 

 :للبطاقة السيكومترية الخصائص
 

 Reliability  : المقياس ثبات: أولا 
 

 :كالتال  بطريقتي  المقيا  ثبات بحسا  الباحث  قامت 
 (:كرونباخ)  ألفا معامل -1

 

 لقيدا  Cronbachs Alpha"a (كرونبدا  ألفا معا ل ) الباحث  استا مت  
 ،وطفلدد ا  طفددلا ( 22) مدد  مكوندد  لعي اسددتط عيندد  علدد  المقيددا  ثبددات مدد  
 اإلجدراء يوضد  التدال  والج و  للبح  األساسي  العين  م  استبعا ها ت  وق 

 : اإلحصا  
 ( 8جدول ) 

الروضة ألطفال لإلنجاز الدافعية مقياس مفردات ثبات معامالت  
 (31= ن)

مقياس الدافعية لإلنجاز 

 ألطفال الروضة
 

 عدد  المفردات
 

لفا معامل ثبات أ

 كرونباخ 

 *27110 12 الثبات الكلي للبطاقة
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 لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  مفددر ات أ  يتضدد  السدداب  الجدد و  بيانددات ومدد    
 مدا الثبدات نسد  تراوحدت حي  الثبات م  عالي   رج  عل  الروض  ألطفا 
  (. *27912) بي 

 

 : ختبارال إعادة طريقة  -8
 

( 6 -1)  مد   الروضد  ألطفدا  ا لإلنج ال افعي  مقيا  تطبي  إعا   ت    
  رجات بي  االرتباط معام  حسا  وت ، أسبوعي  ق ر    من بفاص  سنوات

(  2725) مسدددددتو  عنددددد   الددددد  جميعهدددددا وجددددداءت ، التطبيقدددددي  فددددد  األطفدددددا 
 :ذل  يوض  التال  والج و 

(3)  جدول    
 ختبارال بإعادة الروضة ألطفال لإلنجاز الدافعية مقياس مفردات ثبات معامالت

 
  Validity: المقياس صدق:  ثانياا

 

  راسدددتها فددد  الباحثددد  اسدددتا مت ، المقيدددا  محتدددو  صددد   مددد   لتح يددد     
 :  يل ما الص   لحسا 

 

 : )الطرفية ارنةالمق)  يالتمييز  الصدق-1
 

    التقندددي  عينددد  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  لمقيدددا   الكلددد الصددد   حسدددا  تددد    
 ،الطرفيد  المقارندات ص   أو  التميي   الص   حسا  طري  ع ( 22=  )

 لإلنجدا  ال افعيد  لمقيا  الكلي  ال رج  عل  األطفا   رجات ترتي  ت  حي 
  رجدد  أصددغر ورتبدد  ، األولدد  جدد  ر  أكبددر رتبدد  تصددب  بحيدد  ، تنا لياددا ترتيباددا

مقياس الدافعية لإلنجاز ألطفال 

 الروضة
 

 معامل االرتباط
 

 الداللة اإلحصائية 

 2727 27117 الدرجة الكلية للبطاقة
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 ونسدددب  ، األعلددد  اإلربددداع   رجدددات مددد  %21 نسدددب  فصددد  تددد  ثددد ، األايدددر 
 لمسدددتويات تمييددد اا  التقسددديمات فدددأكثر ، األ نددد  اإلربددداع   رجدددات مددد  21%

 طددرفي  إلدد  الميدد ا   رجددات تقسددي  علدد  تعتمدد  التدد  هدد  والضددع  االمتيددا 
 تكددو  التدد  الدد رجات مدد  علدد األ اإلربدداع  يتددأل  بحيدد  ، واأل ندد  األعلدد 
 الدد رجات مدد  األ ندد  اإلربدداع  ويتددأل  ، الممتددا  الطددر  مدد  %21  نسددب 
 .الضعي  الطر  م  %21 نسب  تكو  الت 

 

 والف ددد  العليددا الف دد  بدددي  الفددرو   اللدد  لحسدددا ( ت) ااتبددار اسددتا ا  وتدد    
 كمدا ، تدال ال النحدو علد  النتا   وكانت ،لإلنجا  ال افعي  مقيا  عل  ال نيا
 :التال  بالج و  موضح  ه 

5 )  جدول )  
 لإلنجاز الدافعية لمقياس الطرفية المجموعة متوسطات بين الفروق لدراسة" ت" اختبار نتائج

 الستطالعية العينة لدى
 

   اللدددد  بمسددددتو  إحصددددا ياا   ا  فددددر  وجددددو  السدددداب  الجدددد و  مدددد  ويتضدددد    
 ال افعيدد  مقيددا  علدد  الدد نيا الف دد  ومتوسددط العليددا الف دد  متوسددط بددي 27222

 علددد  يددد   وهدددذا ، الكليددد  العينددد  لددد   العليدددا الف ددد  متوسدددط لصدددال  إلنجدددا ل
 ل يدد  لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  أ  إلدد  يشددير ممددا ،للمقيددا  التمييدد   الصدد  
 . لإلنجا  ال افعي   ومنافض  مرتفع بي  التميي  عل  مرتفع  ق ر 

  الفئة الدنيا         الفئة العليا        المتغير
 قيمة )ت(  

 الدللة  
مقياس  اإلحصائية

الدافعية    
إلنجاز ل

ألطفال 
 الروضة

 النحراف المتوسط ن
 المعياري

 النحراف المتوسط ن  
 المعياري

9 96712 27611 9 21762 5722 -557261 27222 
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 : المقياس تطبيق إجراءات
 

 الثدان  بالمسدتو  الروض  أطفا  م  مجموع   عل المقيا  تطبي  ت      
  (kg2 )  بأكا يميد  والملتحقدي Rainbow Kids   بمحافظد  الااصد 

 األو   ال راسد بالفصد  الملتحقي  م  وطفل ا  طفلا (  51) وع  ه ، بورسعي 
 .   2222/2225 ال راس  العا  ف 

 

 :إحصائياا  ومعالجتها البيانات تفريغ
 

 تفريدد  تدد  ، الثددان  المسددتو  أطفددا  مدد  العيندد  علدد  المقيددا  تطبيدد  بعدد    
 فددأكثر( 92) علدد  حصددلوا الددذي  األطفددا  تح يدد  يددت  ومنهددا المقيددا   رجددات

 .ااص  ج او  ف  تفريغها ويت  للمقيا  النها ي  ال رج  م 
 

  لإلنجاز الدافعية مهارة تنمية في القصص على القائم التدريبي البرنامج -
  ) الباحثة إعداد .                    ( الروضة أطفال لدى

 

 :البرنامج أهداف
 

 ألطفددا  لإلنجددا  ال افعيدد  مهددارات بعدد  تنميدد  :البرنااامج ماان العااام الهاادف
 ، النجدددا  نحدددو السدددع  ، المثدددابر )  التاليددد  المهدددارات تشدددم  وهددد  ، الروضدد 
 القصدد  مدد  مجموعدد  اددل  مدد (  للمسددتقب  التاطدديط ، االسددتطل  حدد 
 . ض الرو  طف  تناس  الت 

 

 :للبرنامج الخاصة األهداف
 

 : المعرفية األهداف
 

 . اله   إل  للوصو  المحاول  أهمي  الطف  يعر  أ  -
  . النشاط أثناء اآلاري  م  الطف  يتناف  أ  -
ا الطف  يسع  أ  -   . األفض  نحو  ا ما
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  . حيات  ف  التاطيط أهمي  الطف  يذكر أ  -
 . القص  ف  فضول  تثير الت  األح ا  ف  الباحث  م  الطف  يتناقش أ -

 

  : المهارية األهداف
 

 . القص  حولها ت ور الت  األس ل  عل  الطف  يجي  أ  -
  . القص  أح ا  عل  الطف  يعل  أ  -
  . تمثيلها ف  يرغ  الت  الشاصي  إل  الطف  يشير أ  -
 . القص  ف  أعجبت  الت  الشاصي   ور الطف  يمث  أ  -

 

  : الوجدانية األهداف
 

 .  القصص  النشاط ف  المشارك  ف  ت رغب الطف  يب   أ  -
 . القص  أح ا إل   االستما  ف  المتع  الطف  يج  أ  -
 . باهتما    القص  ألح ا  الطف  يستم  أ  -

 

  :   البرنامج محتوى -
 

إلدد   تسددع  والتدد  ، القصدد  مدد  مجموعدد  علدد  الحددال  البرنددام  اعتمد     
 القصد  اسدتا ا  علد  القا   البرنام  ويطب  لإلنجا ، ال افعي  هار م تنمي 
 ال راسددددددددد  للعدددددددددا  األو  ال راسددددددددد  الفصددددددددد  فددددددددد  الروضددددددددد  أطفدددددددددا  علددددددددد 
2222/2225  . 

 

    : البرنامج في المستخدمة واألدوات الوسائل -
 

 . مجسمات ، ( Photoshop) إلكتروني  قص  ، قص  بطاقات
 

 : لبرنامجا في المستخدمة القصص نوع -
 التدددد  الحيددددوا  قصدددد  ، االجتماعيدددد  القصدددد  بددددي  مددددا القصدددد  تنوعددددت
 . الروض  طف  تناس 
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  : المستخدمة التعلم أساليب -
 

 . والمناقش  الحوار -
 .النمذج  -
  .األ وار لع  -

 .اإليجاب  التع ي  -
 

  : البرنامج في المستخدمة القصص من نموذجين
 

 : الطيران واختبار لوسي قصة-1
 

 . لإلنجا  ال افعي  مهار  : المستهدفة المهارة
 

  . النجا  نحو السع  : الفرعية المهارة
 

 :القصةمحتوى 
 

 عليددد  النبددد  بدددذكر إال الكدددل  يحلددد  وال كدددرا  يدددا سدددا   يدددا مكدددا  يدددا كدددا    
 ألحاناا وتع  ، والطيور العصافير فيها تغر  جميل  غاب  ف  والسل  الصل 
 مد  تلعد  أ  تحد  لوسد  العصدفور  كانت ، العذب  تهابأصوا يو  ك  جميل ا 

 للطيددرا  النهددا   اإلمتحددا  موعدد  وجدداء ، للطيددرا  نفسددها وتحضددر أصدد قا ها
 ونجا  اإلمتحا  ف  لوس  رسو  البغبغاء أعل  ،اتبارباال لوس  قيا  وبع 

 أ  أمهددا سددمعت وعندد ما ح يندد  وهدد  البيددت و الددت لوسدد  ح نددت صدد يقتها،
 ولكددد  اتبددداراال فددد  فعلتددد  ومدددا لوسددد  علددد  لتطمددد   تأسدددرع جددداءت لوسددد 

 مد  اللعد  علد  وافقدت ذلد  قبد   أنند :لهدا وقالدت ،ح   لما كثيراا انص مت
 أ  البد  حد   مدا واآل  مدذاكرت  جميد  م  تنته   أ بشرط ولك  ص يقات 
 :وقالدت ،جيد اا أمهدا كدل  فد  فكدرت لوسد  اليدو  ذل  ومنذ.. جي اا  ل  تنتبه 
 تدددذاكر لوسددد  ظلدددت وبالفعددد  ،  النهدددا  الطيدددرا  ااتبدددار فددد   أنجددد أ  البددد 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7072)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 التد  اليدو  جداء أ  إلد  ،صد يقتها مد  تلعد  فقدط الفراغ أوقات وف   روسها
 واجتيا هدددا فو هدددا البغبغددداء وأعلددد  اتبددداراال ب عدددا   وقامدددت فتدددر  مندددذ تنتظدددر 

 ذلدد  وفعلددت اجتهدد ت ألنهددا ؛كثيددراا بهددا األ  ففرحددت ،بجدد ار    الطيددرا  اتبددارال
 . لوس  يا مجته   أنت ك  :لها وقالت،  بنفسها

 

 : الكسالن فوفو قصة -8
 

 . لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  : المستهدفة المهارة
 

 . للمستقب  التاطيط مهار  : الفرعية المهارة
 

 : القصةمحتوى 
 

 الحددد  فيهدددا يسدددو  غابددد  فددد  الحركددد  يحددد  ال كسدددو  حيدددوا  يوجددد  كدددا    
 مسدداع ت  مندد  يطلدد   ؤ أصدد قا أحدد  كددا  وعندد ما ، الحيوانددات بددي  والتعدداو 

 وفد  ،؟الحالد  هدذ  فد  وأندا أحد  أساع  أ  ل  كي  :كسل  بأنن  :ير  كا 
 بيددددوت جميدددد  هدددد   فدددد  تسددددببت وسدددديوالا  اا شدددد ي  اا مطددددر  حدددد   األيددددا  مدددد  يددددو   

 جميدد  فكددر أ  إلد  كبيددر وقدت يمددر ولدد  ، الكسدل  بيددت فديه  بمددا الحيواندات
 وت ف ددد  ، الندددو  مددد  يتمكندددوا حتددد  ادددر أ مدددر  بيدددوته  بنددداء ب عدددا   تالحيواندددا
 مدد  الكسددل  طلدد  فقدد  ،أحدد  يتوقعدد  لدد  حدد   مددا ولكدد  الليدد  فدد  صددغاره 
 وعند ما ،الحيواندات بدي  اش ي ا  اا غضب ذل  وأثار ، بيت  ل  يبنوا أ  الحيوانات

 ببندداء يقددو  أ  نفسدد  فدد  فقددرر الليدد  بددر  علدد  تقددو  ال صددغار  الكسددل  وجد 
 البيدت نصد  ببنداء قدا  وبالفعد  البدر  ش   م  يموتوا ال حت  ؛ لصغار  بيت
 فوفدو  ا  مدا يسداع و  أ  قدرروا ذلد  الحيواندات رأ  وعن ما ، طويل  م   ف 

 اليددو  ذلد  ومنددذ البيدت  انتهدد وبالفعد  ،مسدداع تنا إلد  ويحتددا  اا نشديط أصدب 
 بدددي  وهتدد   مل دد   ومسدداع  ، الحركدد  يحدد  اا نشدديط الكسددل  فوفددو أصددب 
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 بجانبدددد  وقددددوفه  علدددد   ءأصدددد قا وشددددكر  رسدددداا  تعلمددددت   لقدددد :  قددددا لا  أصدددد قا  
 . ب  فاوري  صغار  وأصب 

 

 :المتبعة اإلحصائية األساليب
 

 بدددي  الفدددرو   اللدد  لحسدددا ( ويلككسدددو ) معا لدد  الحدددال  البحددد  اسددتا  -5
 وبعدددد  بدددد ق البحدددد  عيندددد  علدددد  البحدددد  أل وات ثددددان وال األو  القيددددا  نتددددا  
 . القص  استا ا  عل  القا   الت ريب  البرنام  تطبي 

 ثبددددات  رجددد   لحسدددا ( كرونبددددا  ألفدددا)  معا لددد  الحددددال  البحددد  اسدددتا  -2
 .الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مقيا 

 ال افعيد  مقيدا  ثبدات  رج  مقيا  ص   لحسا  بيرسو  ارتباط معام -2
 .الروض  أطفا  ل   لإلنجا 

 األثدر حجد  لحسا (   n2)   يتاإ مرب  معام  الحال  البح  تا متاس -2
 كونهدددا( ت) ااتبدددار باسدددتا ا  الفدددرو  حجددد  مددد  للتأكددد   ؛التددد ريب  للبرندددام 
 .البح  لمتغيرات تعو  حقيقي  فرو 

 

 

 : البحثنتائج 
 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 

 ين  الفر  األو  عل  أن :
 

 الروضااة أطفااال درجااات ُرتااب متوسااطي بااين إحصااائياا دالااة فااروق توجااد"
 تطبيااق بعاد/ قبال لإلنجااز الدافعياة مقياااس علاى( التجريبياة البحاث عيناة)

 ."القصص استخدام على القائم التدريبي البرنامج
 

 ااتبددددددار باسددددددتا ا  الباحثدددددد  قامددددددت الفددددددر  هددددددذا صددددددح  مدددددد  وللتحقدددددد    
 متوسدددط  بدددي  الفدددرو   اللددد  إليجدددا  ؛ المرتبطددد  للمجموعدددات" ويلكوكسدددو "
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 رتد  ومتوسدط  ، الت ريب  البرنام  تطبي  قب  الروض  أطفا   رجات رت 
 لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد  البرنددام  تطبيدد  بعدد  المجموعدد  نفدد   رجددات
 :التال  بالج و   موض  هو كما

 (4جدول )
بين  ( ودللتها اإلحصائية للعينة التجريبيةZمتوسط ومجموع الرتب الموجبة والسالبة وقيمة )

 (14ن=) القياس القبلي والبعدي بالنسبة للدرجات الكلية على مقياس الدافعية لإلنجاز
 

 
 
 

مقياس 
الدافعية 
لإلنجاز 
ألطفال 
 الروضة 

اتجاه 
فروق 
 الرتب

القياس  العدد)ن(
 القبلي/البعدي

 
قيمة 

(Z) 

مستوى    
 الدللة

متوسط 
 الرت 

مجمو  
 الرت 

الرت  
 الموجب 

14 2.11 18.11  
-

3.513a 

111. 
 دالة إحصائياا"
 عند مستوى

1.14 
 

الرت  
 السالب 

1   

 
الرت  
 المحاي  

1   

المجمو  
 الكل 

 
14 

 

  

 
 مسدتو  عن  إحصا ي   الل  ذات فرو  وجو  الساب  الج و  م  ويتض    
 عيند  أفدرا ) الروضد  أطفدا   رجدات رتد  متوسدط  بي (  272212)   الل 
 اسددتا ا  علدد  القددا   التدد ريب  البرنددام  تطبيدد  وبعدد  قبدد (  التجريبيدد  البحدد 

 وبلغدت ،البعد   التطبيد  لصدال  ككد  لإلنجدا  ال افعيد  مقيا  ف  القص 
                ككدد  المقيددا  علدد  البحدد  لعيندد  والبعدد   القبلدد  القياسددي  بددي   z قيمدد 
(-27252a  ، )القياسددي  بددي  ا يااإحصدد  الدد  فددرو  وجددو  علدد  يدد   ممددا 

  س  م  الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مقيا  عل  والبع   القبل 
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 .التجريبي  البح  عين  أفرا ( سنوات 6 -5 )
 

 مهددار  تنميدد  فدد  القصدد  اسددتا ا  ضددوء فدد  النتيجدد  هددذ  تفسددير ويمكدد    
 حثد البا راعدت كمدا  ، متعد    فنيات البرنام  تضم  حي  ،لإلنجا  ال افعي 
 البرندام  فد  بفاعليد  الروضد  أطفدا  شدار  وقد  ، التقوي  وسا   و يا   تنو 

  الدددد  فددددرو  هنددددا  أ  حيدددد  ، البرنددددام  نتيجدددد  مدددد  ذلدددد  ويتفدددد  ، التدددد ريب 
 وبعدد  قبدد  التجريبيدد  المجموعدد  أطفددا   رجددات رتدد  متوسددط  بددي  إحصددا ياا 
 .البع   التطبي  لصال  البرنام  تطبي 

 

 لددد  القصدد  اسدددتا ا  علدد  القددا   التددد ريب  البرنددام   أ نجددد  سددب  ممددا    
 أطفدددا  ومسددداع   لإلنجدددا  ال افعيددد  مظددداهر تنميددد  فددد  وفعدددا   يجدددابإ تدددأثير

 .)التجريبي  البح  عين ) الروض 
 

ويوضدد  الشددك  التددال  متوسددط  األ اء القبلدد  والبعدد   ألطفددا  الروضدد       
ال افعيددد  لإلنجددددا  لدددد   )أطفدددا  المجموعدددد  التجريبيددد  ( علدددد  مقيدددا  مهددددار  

 أطفا  الروض .

 
( 1 )  شكل      

 مهارة لمقياس والبعدي القبلي القياس في الروضة أطفال درجات متوسطي بين الفروق دللة
 لإلنجاز الدافعية
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 والبعددد   القبلددد  القياسدددي  بدددي  التحسددد  نسدددب  ب يجدددا  الباحثددد  قامدددت كمدددا    
 جدد و  فدد  يتضدد  كمددا الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد 
(6. ) 

 ( 6ج و  )
نسب  التحس  بي  القياسي  القبل  والبع   عل  مقيا  ال افعي  

 لإلنجا  ل   أطفا  الروض  .
 

مقياس الدافعية لإلنجاز 
 ألطفال الروضة 

متوسط القياس 
 القبلي

متوسط القياس 
 البعدي

نسبة 
 التحسن

65.866 1.108 63.17٪ 
 

 وفعدا  إيجداب  تدأثير لد  البرنام  أ  نج ( 6)  الساب  الج و  نتا   وم    
  التحسدد  نسددب  بلغددت حيدد  الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  تنميدد  فدد 
(62،51٪(. 
 

 :األول الفرض نتائج تفسير
 

 عنددد  إحصدددا ي   اللددد  ذات فدددرو  وجدددو  األو  الفدددر  نتدددا   مددد  يتضددد    
تدد  متوسددط  بددي ( 27221)   اللدد  مسددتو   أفددرا ) الروضدد  أطفددا   رجددات ر 
 علددد  القدددا   التددد ريب  البرندددام  تطبيددد  وبعددد  قبددد (  التجريبيددد  البحددد  عينددد 

 ،البعددد   التطبيددد  لصدددال  لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  فددد  القصددد  اسدددتا ا 
 ككد  المقيا  عل  البح  لعين  والبع   القبل  القياسي  بي   z قيم  وبلغت

(-27252a   ،)القياسددي  بددي  إحصددا ياا  الدد  فددرو  وجددو  علدد  يدد   ممددا 
 أفددرا )  الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد  والبعدد   القبلدد 
 (.التجريبي  البح  عين 
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 التجريبيدد  المجموعدد  أطفددا  تفددو  إلدد (   1)   جدد و  نتددا   تشددير حيدد    
 أ  بمعندد  ،لإلنجددا  افعيدد ال  مقيددا  فدد  البحدد  لبرنددام  البعدد   القيددا  فدد 

 علدددد  الروضدددد  أطفددددا  سدددداع  قدددد  القصدددد  اسددددتا ا  علدددد  القددددا   البرنددددام 
 .الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي 

 

 وبعدد  قبدد  الروضدد  ألطفددا  التحسدد  نسددب ( 6)  الجدد و  مدد  يتضدد  كمددا   
 بد ور  يوض  ما وهذا ،لإلنجا  ال افعي  مقيا  عل  القص  برنام  تطبي 
 أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  تنميدد  فدد  القصدد  حققتدد  الددذ   النجددا مدد  

 .الروض 
 

 اسددتا ا  علدد  القددا   البرنددام  تطبيدد  وبعدد  قبدد  التحسدد  نسددب  بلغددت وقدد    
 .)٪62751 ) لإلنجا  ال افعي  مقيا  ف  القص 

 

 القصد  اسدتا ا  عل  القا   للبرنام   اإليجاب التأثير يتض  سب  ومما   
 ارتفدددا  إلددد  أ   ممدددا ،الحدددال  البحددد  موضدددو  لإلنجدددا  فعيددد ال ا تنميددد  فددد 

 لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  علددد  البعددد   القيدددا  فددد  الروضددد  أطفدددا   رجددات
 .سنوات(  6-1)  م  الروض  ألطفا 

 

 تطبيد  مد  نتهداءاال بعد  بع ياا تطبيقاا المقيا  بتطبي  الباحث  قامت حي    
 حيدد  ، البعدد   التطبيدد  لصددال  بيدد التط نتددا   وجدداءت ، التدد ريب  البرنددام 
 سدداع ت التدد  القصدد  مدد  متنوعدد  مجموعدد  علدد  المقتددر  البرنددام  اشددتم 
 . الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  ف 

 

 لوسدددد "  قصدددد  الروضدددد  أطفددددا  علدددد  تطبيقهددددا تدددد  التدددد  القصدددد  ومدددد    
 وقص  ، النجا  إل  السع  مهار  تنمي  إل  ه فت والت "   الطيرا  وااتبار

 وبددذل  ،للمسددتقب  التاطدديط مهددار  تنميدد  إلدد  هدد فت والتدد "  الكسددل  فوفددو" 
 . الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  يت 
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 كدددددالحوار متنوعددددد  وتعلددددد  تعلدددددي  إسدددددتراتيجيات الباحثددددد  اسدددددتا مت كمدددددا     
 مراعددددا  لدددد إ باإلضدددداف  الددددذهن ، ،العصدددد  النمذجدددد  ، واإللقدددداء ، والمناقشدددد 
 ألطفا  وبسيط محب  بأسلو  القص  وتق ي  ، التقوي  وسا   تنو  الباحث 
 . والسعا   المر  م  جو ف  الروض 

 

 اسدتا ا  علد  القدا   التد ريب  للبرنام  اإليجاب  التأثير يتض  سب  ومما    
 البحد  موضدو  الروضد  أطفدا  لد   لإلنجا  ال افعي  مهار  لتنمي  القص 
 بعددد  الروضددد  أطفدددا  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تحسدددنت حيددد  ، الحدددال 
  رجدات ارتفدا  إلد  أ   مما الحال ، البح  ف  المستا   للبرنام  تعرضه 
 ألطفدددا  لإلنجددا  ال افعيددد  مقيددا  علددد  البعدد   القيدددا  فدد  الروضددد  أطفددا 
 .سنوات(  6-1)  م  الروض 

 

 القصصدي  األنشدط  تبداطار  إلد  الحدال  البحد  فد  الباحثد  توصدلت كما    
 الطفددددد  لممارسدددد  طبقدددداا  تنمددددو فال افعيدددد  ، وثيقاددددا ارتباطاددددا لإلنجددددا  بال افعيدددد 
 .ذل  عل  تساع  الت  األنشط 

 

 بدي  إحصا ياا  ال  فرو  هنا  أ  حي  ، البرنام  نتيج  م  ذل  ويتف     
 البرندام  تطبيد  وبعد  قبد  التجريبي  المجموع  أطفا   رجات رت  متوسط 
 .البع   التطبي  لصال 

 

 القصد  اسدتا ا  أهمي  حو  ال راسات م  الع ي  م  الباحث  اتفقت وق    
 المفددداهي  مددد  الع يددد  تنميددد  فددد  أهميددد  مددد  لهدددا لمدددا  ؛الروضددد  أطفدددا  لددد  

 والتدد (  2251)  حسددي   راسدد  مثدد  الروضدد  لألطفددا  الماتلفدد  والمهددارات
 تنميد  فد  الد ور ولعد  القصد  علد  قدا   برندام  فاعليد  معرفد  إلد  ه فت
       علدددددد   راسددددد  وتؤكددددد  ، الروضددددد  أطفددددددا  لددددد   واالجتماعيددددد  الالقيددددد  القدددددي 

  ، الروضددد  لطفددد  اإلنسددداني  القدددي  تنميددد  فددد  القصددد   ور علددد (  2251)
 تنميد  ف  القصصي  ال راما فعالي  إل  تشير الت (  2259) الماج    راس 
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         يددا   راسدد  وتشددير ، الروضدد  طفدد  لدد   االيجدداب  السددلو  مظدداهر بعدد 
 بعددددد  لتنميددددد  القصددددد  علددددد  قدددددا   مقتدددددر  برندددددام  فاعليددددد  إلددددد (  2259) 

 إلد  تشدير التد (  2222)  أسع  و راس  ، الروض  لطف  الحياتي  المهارات
 لطفد  األالقيد  القدي  بعد  لتنميد  الفنيد  القصد  علد  قدا   برنام  فاعلي 
 . الروض 

 

 لدد   القصدد  اسددتا ا  علدد  القددا   التدد ريب  البرنددام  أ  نجدد  سددب  وممددا   
 أطفددددا  ومسدددداع   لإلنجددددا  ال افعيدددد  مهددددار  تنميدددد  فدددد  وفعددددا  إيجدددداب  تددددأثير

 (. التجريبي  البح  عين ) الروض 
 

 اسدددددتا ا  فاعليددددد  إلددددد  أشدددددار الحدددددال  البحددددد  نتدددددا   أ  الباحثددددد  وتدددددر    
 فاعليددد  تذا  القصددد اسدددتا ا  علددد  القدددا   البرندددام  يعددد  حيددد   ،القصددد 
 البحدد  عيندد  الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مهددار  تنميدد  فدد  إيجابيدد 
 . السابق  ال راسات نتا   لي إ أشارت ما م  تتف  النتيج  وهذ  ، التجريبي 
 . الحال  للبح  األو  الفر صح   ثبوت وبالتال 

 

 :الفرض الثاني ونتائجه 
 

 :أن  ين  الفر  الثان  عل 
 

 الروضاة أطفاال درجاات رتاب متوساطي باين إحصائياا دالة فروق جدتو  ل" 
 البعاادي القياسااين فااي لإلنجاااز الدافعيااة مقياااس( التجريبيااة البحااث عينااة)

  ."القصص استخدام على القائم التدريبي للبرنامج والتتبعي
 

 ااتبددددددار باسددددددتا ا  الباحثدددددد  قامددددددت الفددددددر  هددددددذا صددددددح  مدددددد  وللتحقدددددد    .
 رتدد  متوسددط  بددي  الفددرو   اللدد  إليجددا  لمرتبطدد ا للمجموعددات ويلكوكسددو 

 ، البعدددد   القيددددا  فدددد ( التجريبيدددد  البحدددد  عيندددد )  الروضدددد  أطفددددا   رجددددات
 تطبيدد  علدد  أسددبوعي  مددرور بعدد  المجموعدد  نفدد   رجددات رتدد  ومتوسددط 
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 ،التتبعد  القيدا  فد  القصد  اسدتا ا  عل  القا   المقتر  الت ريب  البرنام 
 :التال  بالج و  ضح مو  ه  كما النتا   وكانت

(7)  جدول   
 التجريبية للعينة اإلحصائية ودللتها (Z) وقيمة والسالبة الموجبة الرتب ومجموع متوسط
 لإلنجاز الدافعية مقياس على الكلية للدرجات بالنسبة والتتبعي البعدي القياس بين

 (14= )ن
 

 
 
 

 مقياس
 الدافعية
 لإلنجاز

اتجاه 
فروق 
 الرتب

س القيا العدد)ن(
 البعدي/التتبعي

قيمة 
(Z) 

مستوى    
 الدللة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الرتب 
 الموجبة

1b 1.11 1.11  
-

1.111 

1317 
غير دالة 
الرتب  احصائياا 

 السالبة
1 1.11 1.11 

الرتب 
 المحايدة

15   

المجموع 
 الكلي

14   

 

 بددي   إحصدا ي   اللدد  ذات فدرو  وجدو  عدد   السداب  الجدد و  مد  ويتضد    
،  البعددد   القيدددا  فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددا   رجدددات رتددد  متوسدددط 
 قيم  كانت حي  التتبع  القيا  ف  المجموع  نف   رجات رت  ومتوسط 

 z(  -1.000a)  أ  يعند  وهدذا،  إحصدا ياا  الد  غيدر وهد  ، ككد  للمقيدا 
 البعد   القياسدي  فد  التجريبيد  المجموعد  أطفدا  عليها حص  الت  ال رجات
 ألطفدا  بالنسدب  البرندام  أثدر اسدتمرار عل  ي   مما ،متقارب  كانت والتتبع 
 .المتابع  فتر  ال  البرنام  تطبي  بع  فيما التجريبي  المجموع 
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ويوضددد  الشدددك  التدددال  متوسدددطات األ اء فددد  القياسدددي  البعددد   والتتبعددد     
يدد  ( علدد  مقيددا  مهددار  ال افعيدد  ألطفددا  الروضدد  ) عيندد  المجموعدد  التجريب

 لإلنجا  .

 
 (  8شكل )  

بالنسبة للدرجات الكلية  التجريبيةللعينة يوضح متوسط القياسين البعدي والتتبعي 
 ( سنوات6-4مقياس مهارة الدافعية لإلنجاز لطفل الروضة من ) على 

 

 :الثاني الفرض نتائج تفسير
 

  اللدد  ذات فددرو  عدد   علدد  للبحدد  الثددان  الفددر  نتددا   ضددحتأو  لقدد     
 البعدد   القياسددي  فدد  الروضدد  أطفددا   رجددات رتدد  متوسددط  بددي  إحصددا ي 
 .سنوات(  6 -1)  م  الروض  لطف  لإلنجا  ال افعي  لمقيا 

 

 علد  القدا   الت ريب  البرنام  فعالي  عل  الحال  البح  نتا   أك ت حي    
 لإلنجدا  ال افعيد  مهار  تنمي  عل  إيجابياا  ذل  وانعكا  ، القص  استا ا 

 اإليجداب  األثدر هدذا اسدتمرار مد  التجريبيد  البحد  عيند  الروض  أطفا  ل  
 .المتابع  فتر  ال  للبرنام 
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 البرندددام  جلسدددات إلددد  كبيدددر بشدددك  التحسددد  هدددذا نتيجددد  الباحثددد  وترجددد     
 بدددي  الفر يددد  الفدددرو  راعددد ت  ذالددد القصددد  اسدددتا ا  علددد  القدددا   التددد ريب 
  أ   ذوالد ، واالجتماعيد  النفسدي  احتياجداته  ب شدبا  هدت يو  الروضد  أطفا 
 الباحثد  تقد ي  وأيضداا  ، أسبوعي  ق رها  مني  فتر  مرور بع  أثر  استمرار إل 

 القصد  بروايد  قيدامه  مد  االنتهاء بع  لتشجيعه  لألطفا  المكافآت بع 
 جلسدددات متابعددد  فددد  شدددغفاا  لددد يه  جعددد  ممدددا ،   صدددحي بشدددك    مدددنه  المطلوبددد 
دا األطفدا  وجد  حي  ،منه  المطلوب  األنشط  بأ اء والقيا  البرنام   مد   عما
 وبدي  الباحثد  بدي  الطيب  العلق  إل  باإلضاف  ، المن   ف  وأسرته  الباحث 
 ال افعيدددد  مهددددار  تنميدددد  الباحثدددد  والحظددددت ، التجريبيدددد  البحدددد  عيندددد  األطفددددا 
 تد   التد  السدلوكيات بعد  األطفدا  اتبدا  ادل  مد  األطفدا  لد   ا لإلنج
 ب ايددد  قبددد  التاطددديط ادددل  مددد  لددد يه  لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تنميددد  علددد 

 إلدددد  أ   ذلددد  كددد   إليهدددا، يسدددع  التددد  األهددد ا  تحقيددد  ومحاولددد  النشددداط
  تد لمدا نسديانه  وعد   ، القص  عل  القا   الت ريب  البرنام  تأثير استمرار
 .للبح  الثان  الفر  صح  تحققت فق  وبذل  ، مهارات م  اكتساب 

 

 مهدددار  تنميددد  أهميددد  حدددو  ال راسدددات مددد  الع يددد  مددد  الباحثددد  اتفقدددت وقددد    
  Mokrova(2012 )  راسد  مثد   الروضد  أطفدا  لد   لإلنجدا  ال افعيد 

   ، الم رسددد  قبددد  مدددا أطفدددا  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تنميددد  أهميددد  إلددد 
  افعيدددد  ذو  األطفددددا  اصددددا   أ  إلدددد (  2251) غباشدددد   راسدددد  وتشددددير
 والتاطدديط الهدد   تح يدد  علدد  القدد ر  لدد يه  أنهدد  فدد  تتمثدد  المرتفعدد  اإلنجددا 
 للتجريددد  وحددد  نشددداط أكثدددر وأنهددد  ، والتميددد  اإلتقدددا  نحدددو والسدددع  لتحقيقددد 
  إلدد(  2222)  الجليدد  عبدد   راسدد  وتشددير ، البي دد  استكشددا  علدد  والقدد ر 
 . الروض  أطفا  ل   للتعل  ال افعي  تنمي  أهمي 

 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7002)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :البحث توصيات
 

 الباحثددددد  تتقددددد   نتدددددا   مددددد  الحدددددال  البحددددد  إليددددد  توصددددد  مدددددا ضدددددوء فددددد    
 :منها للستفا   التالي  بالتوصيات

 طفدددد  لدددد   ماتلفدددد ال مهدددداراتال تنميدددد  فدددد  القصدددد  بتوظيدددد  االهتمددددا  -5
 . الروض 

 مد  لهدا لمدا الطفولد  مرحلد  فد  لإلنجدا  فعيد ال ا بمهدار  االهتمدا  ضرور -2
 . األهمي  بال   ور
  .الروض   اا  القص  استا ا  أهمي ب الروض  معلمات توعي   -2
 

 المراجع
 المراجع العربية: أولا :

 

 المهدددارات لدددبع  برندددام  فاعليددد ( .  2229) محمددد  صدددل  ، إبدددراهي  -
 ذو  التلميدددددذ لددددد   والتحصدددددي  اإلنجدددددا   افعيددددد  تنميددددد  فددددد  االجتماعيددددد 
 ال راسدات معهد ( .  ماجسدتير رسدال )  االبت ا ي  بالم ار  التعل  صعوبات
 . القاهر  جامع .  التربوي 

  ار: الريددددا . األطفددددا  أ   فدددد (. 2251) السددددي  أحمدددد  شددددن ، أبددددو -
 .والتو ي  للنشر ال هراء

  ار:  اإلسدددكن ري .  األطفدددا  أ  ( .  2256)  محمددد  نجدددلء ، أحمددد  -
 . الجامعي  رف المع
 القرا ددد  الددذات مفهددو  بددي  العلقددد  ( . 2229) محمددو  نددرمي  ، أحمدد  -

 مددد  األولددد  بالحلقددد  الدددتعل  صدددعوبات ذو  األطفدددا  لددد   اإلنجدددا  و افعيددد 
.  التربويددد  ال راسدددات معهددد ( . ماجسدددتير رسدددال ) األساسددد  التعلدددي  مرحلددد 
 . القاهر  جامع 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7007)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الفنيدد  القصدد  علد  قددا    برنددام( .  2222)  رشد   نورهددا  ، أسدع  -
 كليددد ( .  ماجسدددتير رسدددال )  الروضددد  لطفددد  األالقيددد  القدددي  بعددد  لتنميددد 
 . السا ات م ين  مع اج.  التربي 

 البي يددددد  السدددددلوكيات بعددددد  تنميددددد ( .  2221)  محمددددد   اليدددددا البقدددددر ، -
 كليد ( . ماجسدتير رسدال ) الروضد  لطفد  الغنا يد  الشعري  القص  باستا ا 
  القاهر  جامع .   األطفا ريا 

 النشدددداط علدددد  قددددا   برنددددام  فاعليدددد ( .  2251)  طيدددد  منددددا  حسددددي ، -
 طفددد  لددد   واالجتماعيددد  الالقيددد  القدددي  تنميددد  فددد  الددد ور ولعددد  القصصددد 
 . اإلسراء جامع .  التربوي  العلو  كلي ( . ماجستير رسال ) الروض 

:  سدددكن ري اإل.  القصصددد  األ  ( .  2255)  السدددي  محمددد  ، حدددلو  -
  . الجامعي  المعرف   ار
 لد   الدنف  علد  االعتمدا  تنميد ( .  2251)  عبدا  إيمدا  ، الافدا  -

  ار:  عمددددددا .  ( التمثيلدددددد  واللعدددددد  القصدددددد  سددددددلوب أب)  الروضدددددد  طفدددددد 
  . والتو ي  للنشر العلم  اإلعصار

 ال افعيدددد  لتنميدددد  إرشددددا   برنددددام ( .  2252)  علدددد  عمددددرو ، اليفدددد  -
           الليبيدددد  بالجماهيريدددد  الددددتعل  صددددعوبات ذو  وضدددد الر  اطفددددا  لدددد   لإلنجدددا 

 . القاهر  جامع .  األطفا  ريا  كلي ( .   كتورا  رسال ) 
 علدددد  قددددا   مقتددددر  برنددددام  فاعليدددد ( .  2259)  محمدددد  ندددد   ،  يددددا  -

(  ماجسدتير رسدال )  الروضد  لطفد  الحياتيد  المهدارات بع  لتنمي  القص 
  .  حلوا جامع .  التربي  كلي . 
.  األطفدددددا  وحكايدددددات قصددددد ( .  2256)   مصدددددطف رانددددد ا الددددد ي ، -

 . الجامعي  المعرف   ار:  االسكن ري 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7000)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 - المفهدددددو ) اإلنجدددددا   افعيددددد ( .  2252)  يوسددددد  محمدددددو  ، رسدددددل  -
 والتدددألي  الترجمددد  حركددد :  فيصددد  الملددد  جامعددد .  ( التطبيددد  - النظريددد 
 . والنشر

 التوافد   يدا   فد  برنام  فاعلي ( .  2229)  الفتو  أبو اال  ، شحات  -
 السدددديكو راما فنيددددات باسددددتا ا  الصدددد  األطفددددا  لدددد   واالجتمدددداع  النفسدددد 
 جامعددد .  للطفولددد  العليدددا ال راسدددات معهددد (.  كتدددورا  رسدددال ) القصددد  وروايددد 
  . شم  عي 
 إلكسدددا  مقتدددر  قصصددد  برندددام ( .  2255)  محمددد  بثينددد  ، صدددال  -

 ريددا  كليدد ( . ماجسددتير رسددال )  الروضدد لطفدد  السددياحي  المعددار  بعدد 
 . اإلسكن ري  جامع .  األطفا 

 باسدتا ا  مقتدر  برنام  فاعلي ( .  2222)  أحم  إسراء ، الجلي  عب  -
 وال افعيدددد  المشددددكلت حدددد  مهددددارات بعدددد  لتنميدددد "  سددددكامبر"  اسددددتراتيجي 

 جامعددد .  التربيددد  كليددد ( .  ماجسدددتير رسدددال )  الروضددد  أطفدددا  لددد   للدددتعل 
 . سوها 

         لإلنجددددددا  الدددددد اف  سدددددديكولوجي ( .  2252)  أحمدددددد  مجدددددد   ، اهلل عبدددددد  -
  . الجامعي  المعرف   ار:  اإلسكن ري .  ( مقارن  عام   راس ) 
 اإلنسداني  القدي  لتنميد  قص  برنام ( .  2251)  فتح  لمياء ، عل  -

 عد جام.  المبكدر  للطفولد  التربي  كلي ( .  ماجستير رسال )  الروض  لطف 
  . القاهر 

 التواصدددد  أسددددالي  بددددي  العلقدددد ( .  2251)  أحمدددد  إيمددددا  ، غباشدددد  -
 علدددد  ذلدددد  وانعكددددا  الحيددددا  ضددددغوط إ ار  علدددد  الدددد وجي  وقدددد ر  ال واجدددد 
 جامعددد .  النوعيددد  التربيددد  كليددد (.  كتدددورا  رسدددال ) لإلنجدددا  ال وجددد   افعيددد 
 . بورسعي 
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 اإلنجدا  ب افعيد  اوعلقتهد الوقدت إ ار (. 2255) إبدراهي  قشقوش،إيما  -
 رسدددددال ) اإلع ا يددددد  المرحلددددد  طدددددل   لددددد  واإلجتمددددداع  النفسددددد  والتوافددددد 
 . المنوفي  جامع .  المن ل  اإلقتصا  كلي ( . ماجستير

 فددد  القصصدددي  الددد راما فعاليددد ( .  2259)  نشدددم  فاطمددد  ، الماجددد   -
                 الكدددددويت  الروضددددد  طفددددد  لددددد   االيجددددداب  السدددددلو  مظددددداهر بعددددد  تنميددددد 

 . بنها جامع .  النوعي  التربي  كلي ( .  ماجستير رسال ) 
 وتنمي  ال ور لع  تكني  استا ا ( .  2252)  محم  منا  ، محرو  -

 . الح ي  الجامع  المكت :  الشي  كفر.  اإلنجا   افعي 
 لإلنجددا  ال افعيدد  لتنميدد  برنددام ( .  2251)  الحميدد  عبدد  ناهدد  محمدد ، -

( . ماجسددتير رسددال ) الموهددوبي  الددتعل  صددعوبات  ذو  الروضدد  أطفددا  لدد  
 . القاهر  جامع .  المبكر  للطفول  التربي  كلي 
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