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جامعة  –الهيئة االستشارية للمجلة العلمية لكلية رياض األطفال 
 بورسعيد

 الدرجة العلمية االسم م

 -أستاذ مناهج وبرامج طفل ماقبل المدرسة  ةأ.د/ ابتهاج محمود طلب 1
  لقاهرةجامعة ا -كلية التربية للطفولة المبكرة
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طرق تدريس اللغة العربية أستاذ المناهج و  أ.د/ أحمد سيد إبراهيم 4
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 ورئيس قسم العلومالصحة النفسية أستاذ 
جامعة  -التربية للطفولة المبكرةالنفسية بكلية 
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 الدرجة العلمية االسم م

دراسات البكلية اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ  عتماد خلف معبدا أ.د/  7
 جامعة عين شمس.-العليا للطفولة 

أ. د/ أمل محمد أحمد  8
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ربية التأستاذ الصحة النفسية وعميد كلية  أ.د/ أمل محمد حسونة 9
 .جامعة بورسعيد - للطفولة المبكرة

جامعة - نيةالف أستاذ الصولفيج بكلية التربية أ.د/ أميرة سيد فرج 11
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  .جامعة القاهرة -المبكرة
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 .السعودية
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 .سيوطأجامعة -المساعد بكلية التربية 
أ.د/ حنان إسماعيل  21

 أحمد إسماعيل 
جامعة –كلية البنات  –أستاذ أصول التربية 

 عين شمس.
 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (و)                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 

 الدرجة العلمية االسم م

أستاذ تربية الطفل ) مناهج الطفل( ورئيس  أ.د/ حنان محمد صفوت 21
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 رة.جامعة المنصو - التربية للطفولة المبكرة
أ.د/ سعدية محمد علي  26

 بهادر 
أستاذ علم نفس النمو بكلية الدراسات العليا 

 جامعة عين شمس.  -للطفولة
أ.د/ سعدية يوسف  27

 الشرقاوي 
أستاذ أصول التربية كلية التربية للطفولة 

 جامعة بورسعيد. -المبكرة
أ.د/ سلوى عبد السالم  28

 عبد الغني
طفولة كلية التربية لل –أستاذ علم نفس الطفل 

 جامعة المنيا.–المبكرة 
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أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بقسم العلوم  أ.د/ سهير كامل محمود 31
جامعة  -النفسية كلية التربية للطفولة المبكرة

 القاهرة.
أ.د/ سهير عبد الحميد  31

 عثمان
لتربية اأستاذ متفرغ بقسم العلوم التربوية كلية 

 جامعة المنيا.- للطفولة المبكرة
د/ السيد عبد القادر أ. 32

 الرفاعي شريف
ية كلية الترب –أستاذ أصول تربية الطفل 

 جامعة القاهرة.–للطفولة المبكرة 
أ.د/ شحاتة سليمان  33

 محمد
أستاذ بقسم العلوم النفسية كلية التربية 

 جامعة القاهرة.-للطفولة المبكرة 
أ.د/ شهناز محمد عبد  34

 الله
لتربية كلية ا-غ أستاذ الصحة النفسية المتفر 

 جامعة أسيوط.-
أ.د/ شيرين محمد  35

 دسوقي
أستاذ علم النفس ورئيس قسم علم النفس 

 .جامعة بورسعيد-بكلية التربية 
تربية الكلية  -المناهج وطرق التدريسأستاذ  أ.د/ عادل رسمي حماد 36

 .سيوطأجامعة -
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 .جامعة الزقازيق

-كلية التربية للطفولة المبكرة أستاذ وعميد  أ.د/ عاطف عدلي فهمي 38
 جامعة القاهرة.

أ.د/عبد الرقيب أحمد  39
 إبراهيم 

س سية ورئيس قسم علم النفنفالصحة الأستاذ 
  .جامعة اسيوط -بكلية التربية

 ىأ.د/عبد السالم مصطف 41
 عبد السالم

-طرق التدريس كلية التربية المناهج و أستاذ 
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 جعيص
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 -تربيةكلية ال -ورئيس قسم علم النفسأستاذ  أ.د/ عماد أحمد حسن 45
 .سيوطأجامعة 

 -جمباز بكلية التربية الرياضيةالأستاذ  أ.د/ عالء الدين حامد 46
 .جامعة بورسعيد

ستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية أ أ.د/ عالء محمد حسونة 47
 .جامعة حلوان-بكلية التربية 
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 .علي درويش
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 جامعة – المبكرة للطفولة التربية كلية عميد

 .منياال
أ.د/ الغريب زاهر  49

 إسماعيل محمد.
 -ةكلية التربي -أستاذ تكنولوجيا التعليم

 جامعة المنصورة.
 عبد الرحمن فاتنأ.د/ 51

 .الطنباري 
 جامعة عينباالعالم وثقافة األطفال أستاذ 

 6جامعة  -شمس وعميد كلية االعالم
 .كتوبرأ

أ.د/ فهد ماجد فهد  51
 الشريف.

جامعة أم القرى  -بيةأستاذ بكلية التر 
 بالمملكة العربية السعودية.
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 الدرجة العلمية االسم م

جامعة  -الصحة النفسية بكلية التربيةأستاذ  أ.د/ فيوليت فؤاد ابراهيم 52
 .عين شمس

 -الصولفيج بكلية التربية الموسيقيةأستاذ  ليا جمال الدينيأ.د/ كام 53
 .جامعة حلوان

- سات الطفولةدرا كليةعلم النفس بأستاذ  أ.د/ ليلي كرم الدين 54
 .جامعة عين شمس

الفئات الخاصة وعميد كلية التربية أستاذ  أ.د/ ماجدة هاشم بخيت 55
 .سيوطأجامعة  -للطفولة المبكرة 

براهيم عبد إأ.د/ محمد  56
 الحميد

ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس أستاذ 
عة جام-النوعية        كلية التربية وعميد 

 .بنها
علم النفس التربوي المتفرغ بكلية أستاذ  مد دسوقيأ.د/ محمد أح 57

 .جامعة الزقازيق-التربية 
ة بكلية السياح –أستاذ االقتصاد المنزلي  أ.د/ محمد السيد الزغبي  58

 جامعة قناة السويس.–والفنادق 
أ.د/ محمد معوض  59

 إبراهيم
بكلية  –أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال 

جامعة عين  -الدراسات العليا للطفولة
 شمس.
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 الدرجة العلمية االسم م

أ.د/ محمد حسين إبراهيم  61
 وصيف.

 أستاذ التصميم الجرافيكي ورئيس قسم التربية
جامعة  -كلية التربية النوعية -الفنية

 بورسعيد.
حسن  أ.د/محمود 61

 إسماعيل 
كلية  -أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال 

جامعة عين  -الدراسات العليا للطفولة
 شمس.

ن أ,د/ محي الدي 62
 إسماعيل موسى العالمي 

أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  
 .جامعة المنصورة –بكلية التربية النوعية 

أ.د/ منى محمد علي  63
 جاد 

 –أستاذ أصول التربية بقسم العلوم التربوية 
ة جامع –كلية التربية للطفولة المبكرة 

 القاهرة.
أ.د/ مها زكريا عبد  64

 الرحمن
 –ة بية الفنية بكلية التربية النوعيأستاذ التر 

ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية 
 جامعة بورسعيد.-البيئة 

–أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية  أ.د/ ميادة محمد الباسل 65
 جامعة دمياط.

أ.د/ ناصر فؤاد علي  66
 غبيش 

أستاذ المناهج وطرق تدريس ووكيل الكلية  
مبكرة كلية التربية للطفولة ال-عليا للدراسات ال

 جامعة المنيا. –
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 الدرجة العلمية االسم م

أ.د/ نبيل السيد حسن  67
 الجباس

أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية 
 جامعة المنيا. –للطفولة المبكرة 

أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية  أ.د/ نجالء محمد جبر 68
 جامعة بورسعيد. –

ية وكيل كلية الترب –أستاذ علم نفس الطفل  الزياتأ.د/ نهى محمود  69
للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 جامعة القاهرة. –المجتمع 
أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية  أ.د/ نور الرمادي 71

 جامعة الفيوم.–للطفولة المبكرة 
 محمد أحمد هاشم/ د.أ 71

 .      الصمداني
-زيةاإلنجلي اللغة تدريس وطرق  مناهج أستاذ
 – بمكة القرى  أم جامعة -التربية كلية

 .السعودية العربية المملكة
ية كلية الترب –أستاذ علم النفس المتفرغ  أ.د/ هدى محمد قناوي  72

 جامعة بورسعيد. –للطفولة المبكرة 
أ.د/ هند إسماعيل  73

 امبابي
ة طفولكلية التربية لل–أستاذ علم نفس الطفل 

 جامعة القاهرة. –المبكرة
أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية  أ.د/وديع مكسيموس  74

 جامعة أسيوط.–التربية 
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أستاذ علم نفس النمو المتفرغ بقسم العلوم  أ.د/ وفاء محمد كمال  75
 –كلية التربية للطفولة المبكرة  -النفسية 

 جامعة القاهرة.
جامعة –كلية التربية  -أستاذ أصول التربية أ.د/ يوسف سيد محمود  76

 الفيوم.
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 (ن)                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 

 كلمة رئيس التحرير

 شرررررررع الثامن أن تقدم العددبالعلمية  المجلة تحرير سرررررررةأ تتشررررررف   
ا لجهوٍد سرررررررابقٍة في سررررررربيل تطوير واسرررررررتمرارية  يالذ نجاح و ُيعد تتويج 

عد ب أول عدد يصررردر ربع سرررنوي  اإلصررردارويعتبر هذا  ,المجلة العلمية
نصررررررف سررررررنوية, وهذا يعد مؤشررررررر ا في أعداد أن كانت المجلة تصرررررردر 

ة ؛ لمررا حتيررت برره في الفتر عليهرراعلى نجررراح المجلرررة واقبرررال البررراحثين 
ت وما حاز  السرررررابقة من سرررررمعٍة طيبٍة في األوسرررررراط العلمية واألكاديمية

عليرره من مكررانررٍة متقرردمررٍة في التصرررررررررررررنيف الرردوري في المجلس األعلى 
د هرذا العدد من األعداد المتميزة نتر ا ألنه يحتوي على ويعرللجرامعرات, 

مجموعة من األبحاث متنوعة التخصررررررررصررررررررات في العلوم ) النفسرررررررررية, 
التربوية, واألسرراسررية(, ويتضررمن هذا العدد بحخ في تخصررص أصررول 
التربية, وخمسررررة أبحاث في تخصررررص المناهج وطرق التدريس, وأربعة 

عت العلوم األسررررراسرررررية, كما تنو  أبحاث في العلوم النفسرررررية, وبحثين في
لغة النشرررررررررررررر بالمجلة بين اللغة العربية واإلنجليزية, وقد تضرررررررررررررمن هذا 
العدد بحخ باللغة اإلنجليزية وهو االتجاه الذي حرصرررررررررررت إدارة المجلة 

 لنشرررررررررررررر الرردولي في المجالتلالتجرراه لعلى ترردعيمرره؛ لتمهررد للبرراحثين 
ا أحرزترره المجلررة العلميررة لكليررة ريرراض  األجنبيررة, وان كرران هنرراً نجرراحرر 
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ة لجهود ودعم إدارة الجامع تتويجاألطفال ببورسررررررررررعيد, فجن هذا النجاح 
ي هذا إدارة امجلة على تبنفي سرررربيل تطوير التعليم الجامعي وتشررررجيع 

  لدولي. االمحلي و مكانة متقدمة في التصنيف المجلة تبوأ لتاالتجاه 
 ثراءإ يف اميةالسرر رسررالتهم يف والسررداد التوفيق الباحثين لجميع تمنىون

 ي.العلم البحخ
 . الموفق والله

  
 التحرير ورئيس دارةاإل مجلس ئيسر 

 عميد الكلية                                       
 .أ.د/ أمل محمد حسونة                                           
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 ة المجلة:رؤي 

أن يكون للمجلة الريادة والتميز في نشر البحوث التربوية والنفسية    
والنوعية في الطفولة, وأن تتبوء المجلة مكانة  متقدمة  في التصنيف 

 المحلي واإلقليمي والعالمي.
 

 : رسالة المجلة 

تسعى المجلة لنشر البحوث المحكمة علميا  المتخصصة في    
لة وفق المعايير المهنية واألكاديمية والعلمية مجاالت دراسات الطفو 

 المتميزة.
 

 : أهداف المجلة 
 

مساعدة الباحثين المتخصصين في مجال الطفولة على االطالع  (1
 على أبحاث في تخصصات الطفولة ) التربوية , النفسية, النوعية(.

إتاحة الفرصة للباحثين لنشر أبحاثهم في مجلة متخصصة في مجال  (2
 الطفولة.
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 روط وقواعد النشر بالمجلة العلمية:ش

لكلية الدراسات والبحوث المقدمة من الباحثين لتقبل المجلة العلمية  
وعية وجميع التخصصات الن -التربوية -في مجاالت الطفولة )النفسية
أدب  -التربية الفنية للطفل -األطفال ىللعلوم األساسية ومنها موسيق

 -طفل تغذية ال -رياضية لألطفالالتربية ال -التكنولوجيا -األطفال
 لتالية: ا إعالم الطفل( وفق شروط وقواعد النشر العلمية -مسرح الطفل

 أواًل: إجراءات التقدم بورقة بحثية :

يتم سحب استمارة التقدم يدرج بها بيانات الورقة البحثية ,وكذلك  -1
بيانات المؤلفين والمؤلف المسؤول عن التواصل 

"Corresponding Author " مع المجلة والبريد االلكتروني لهم
 وتاريخ استالم الورقة البحثية.

يتم استيفاء استمارة خاصة من خالل المؤلف المتقدم بمقترح  -2
 للمحكمين الداخليين والخارجيين.

( نسخ ورقية باإلضافة إلى 3يرفق مع استمارة التقدم للمجلة عدد) -3
 2د "كل محكم نسخة لعدWordنسخة على أسطوانة في ملف 

 محكمين ونسخة تحفظ بجدارة المجلة.



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

                       0202 آخر مارس –أول يناير عشر ( الثامن العدد ) 
 (ص)

يقوم المؤلف المسؤول بتقديم شهادة بنسبة التشابهة والنزاهة  -4
 األكاديمية معتمدة من الجامعة.

تقدر رسوم النشر طبقا  لعدد صفحات البحخ ويسدد الباحخ أوال   -5
رسوم التحكيم فقط بخزينة الكلية بناء  على أمر توريد صادر من 

ند قبول البحخ للنشر من قبل المحكمين يستكمل مالي المجلة ,وع
 رسوم النشر أيضا  بناء  على أمر توريد صادر من مالي المجلة. 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة العربية البد من توافر النقاط التالية  -6
  -بها:

 العنوان مترجم باللغة اإلنجليزية . -

 . "Abstractعمل ملخص باللغة العربية للبحخ " -

" باللغة Key Wordsرجمة الكلمات المفتاحية للبحخ "ت -
 اإلنجليزية.

 . "Referencesقائمة بالمراجع مترجمة باللغة اإلنجليزية " -
 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة اإلنجليزية البد من توافر النقاط  -7
  -التالية بها:

 العنوان مترجم باللغة العربية. -

 .عمل ملخص باللغة العربية للبحخ -
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يكون التواصل بين المؤلف المسؤول مع المجلة عن طريق سكرتير  -8
 المجلة ومن خالل البريد االكتروني المسجل باستمارة التقدم.

 ثانيًا: إجراءات تحكيم الورقة البحثية :

بعد سداد الرسوم المقررة للتحكيم يعرض على مجلس اإلدارة لتحديد -1 
 يفالمؤلفين المسجلة االعتبار مقترحات  فيالمحكمين مع األخذ 

استمارة التقدم من خالل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة من األقسام 
 العلمية الرئيسية تسمى )لجنة توزيع األبحاث(. 

تعرض ردود المحكمين الواردة على األبحاث التي سبق أن حدد  -2
  -ة:الحاالت التاليفيها المحكمين العتماد قرار النشر من عدمه وتحدد 

 لة موافقة المحكمين على البحخ يتم الموافقة على نشر الورقة في حا
 البحثية بالمجلة.

  في حالة رفض أحد المحكمين للورقة البحثية , تختار لجنة توزيع
األبحاث محكما  ثالثا  ,وفي حالة موافقته تنشر الورقة البحثية ,واذا رفض 

 يتم رفض النشر.

  مجلة.قة البحثية بالوفي حالة رفض المحكمين يتم رفض نشر الور 

يتم إثبات تاريخ قبول البحخ للنشر بتاريخ موافقة سكرتير المجلة   -3
 بناء على رأي المحكمين ,ويمكن استخراج إفادة للمؤلفين بذلك.
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يتم تحديد ميعاد النشر ورقم المجلد وسنة النشر حسب الدور  -4
دارة اإلبأولوية تاريخ النشر وحسب حجم المجلد أو مايحدده من مجلس 

 من قواعد ويكون المسؤول عن تطبيقها سكرتير المجلة.

في حالة رفض البحخ لعد استيفاء معايير التحكيم ,فجن المجلة  -5
 غير مسئولة عن إعادته للباحخ مرة أخرى.

 تكاليف نشر البحث بالمجلة: 

 -أواًل: إجراءات رسوم التحكيم للورقة البحثية :

ا  مصريا  رسوم تحكيم فقط , جنيه 333يحصل من الباحخ مبلغ  -1
محكم فقط ,وفي حالة  2وهي منفصلة عن رسوم النشر لعدد 

جنيها   153الحاجة لوجود محكم ثالخ يجب أن يسدد الباحخ مبلغ 
 إضافيا .

بالنسبة لرسوم التحكيم لألجانب والوافدين يحصل مبلغ بالجنيه  -2
د يدوالر بسعر البنك المركزي في يوم تسد 53المصري مايقابل 

 رسوم التحكيم.
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          نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من داخل ثانيًا:
 :الجامعة 

جنيها  للبحخ الواحد حتى  633بعد قبول البحخ للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحخ باللغة  13صفحة للبحخ باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 15صفحة الواحدة اإلنجليزية , ومايزيد عن ذلك يكون مقابل ال

نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من خارج  ثالثًا:
  :الجامعة

جنيها  للبحخ الواحد حتى  833بعد قبول البحخ للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحخ باللغة  13صفحة للبحخ باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 23الواحدة اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة 
 

  :نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من المعارين رابعًا: 

جنيها  للبحخ الواحد حتى  1233بعد قبول البحخ للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحخ باللغة  13صفحة للبحخ باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 23ة اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحد

 : نشر ورقة بحثية لألجانب والوافدين خامسًا:

 253ابل مايق المصري بعد قبول البحخ للنشر يحصل مبلغ بالجنيه 
صفحة  23يوم التسديد حتى عدد  يف ي دوالر بسعر البنك المركز 
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صفحات للبحخ باللغة اإلنجليزية ,ومايزيد  13للبحخ باللغة العربية و
 دوالر. 7حة الواحدة عن ذلك يكون مقابل الصف

 :نشر ورقة بحثية لمؤلفين مشاركين بين مصريين وغير المصريين سادسًا:

احد و  إذا كان البحخ مشتًر بين باحخ مصري واحد ,باحخ وافد -أ
يتقاسم الباحثان مناصفة رسوم النشر والتحكيم " الباحخ المصري 

    بالعملة المصرية األجنبية بماهو وارد بالالئحة في هذا      
الشأن,والباحخ الوافد بمايقابل العملة األجنبية بماهو وارد بالالئحة 

 في هذا الشأن أيضا ".

إذا كان البحخ مشتًر بين ثالثة باحثين أو أربعة باحثين مختلفين  -ب
تنطبق عليهم نفس اإلجراءات السابق ذكرها كل منهم حسب نسبة 

 مشاركتهم في البحخ.
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 قائمة األبحاث
 

 الصفحة عنوان البحث            م
 
 
8 

الخرائط الذهنية في خفض بعض متاهر  توظيف
ذوي  ما قبل المدرسة أطفال ىلد نقص اإلساءة

 .أمل محمد حسونة/ د.أ *     صعوبات التعلم.
 .منى محمد إبراهيم هبد/ د**                      
           .سن صالح حرازإيمان ح***                     

 

 
 

558-611 

 
9 
 

 ىلد آلخرا تقبل مهارات بعض تنميةل تدريبي برنامج
 يف وأثره المدمجين باألطفال المتنمرين األطفال

                                                            .  لديهم التنمر ًسلو  خفض
 .د. سارة أحمد مصطفى *                         

 .. ماهيتاب أحمد الطيبد**                        
 

 
612-735 

 
11 

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الفونولوجي لدى 
              .عينة من أطفال الروضة

 .علي الصفتي عمر سالمة محمد زينب/  د*          

 
736-815 

 
11 

 ةالصحي العادات بعض لتنمية إلكتروني برنامج
              .الروضة طفل لدى 

 .منسي محمود عبير/  د.م.أ*                     
 .فكري  جمال إيمان/ د.م.أ**                      
 .ي محمد مصطفى مسلمم***                     

 
816-888 
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 الصفحة عنوان البحث            م
 
 
 
 
 

20 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نترية برونر في 
خفض تشتت االنتباه وفرط الحركة ألطفال الروضة 

                    ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة .
 .أمل محمد حسونة/ د.أ*                        

 .منى محمد إبراهيم هبد/ د**                        
           .والء محمد السيد عبد الله***                     

 
 

889-938 

 
13 

 إلقتصاديةا التربية أبعاد بعض لتنمية برنامج فاعلية
 ألهدافا ضوء يف المبکرة الطفولة مرحلة يف للطفل

 .مصر لرؤية االقتصادية
 

                  . فاتن أحمد ربيع علي.د*                         
 

 
 

939- 1118 

 
14 

 الحد يف التعليمية المحطات على قائم برنامج فاعلية
 داتلمفر  الروضة طفل لتعرض السلبية اآلثار من

                                                            .  االفتراضي العالم
 .د. سحر سامي صالح منصور *                     

 

 
 

1119- 1117 
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توظيف الخرائط الذهنية في خفض بعض مظاهر نقص 
 االنتباه لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم

 

 *.* أ.د/ أمل محمد حسونة                             
 .محمد هبدد/ منى **                                       

 .ح حسن حرازإيمان صال***                                     
 : ملخص البحث

 

يتا  تتف   تت  نىيتتا استهمفال ابمتتفاذه اب  لابهعتف  لىتتا    استهدف  ابحثتت   
بعتتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا مد تتت و هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا      تتتع     

( د تتتوط  د ىتتتاط هتتت  51لىتتتا لينتتتا هن نتتتا هتتت     تتتت  تقحيتتتث ابحثتتت  ابتتتهعى   
ه تت  اعتت ن    ستتعيفابم  تتا بىتتت   ب ث  رتتا      Rainbow kidsحضتت نا 

هتتتت  ملىتتتتتا هرتتتت  ف بتتتتتنت  اىنهحتتتتت م   اله تتتتف  ابح ح تتتتتا لىتتتتا اب تتتتتند   تتتتتح  
بق تتتت  هتتتت  تحتتتت  اب ف ستتتتا      ب ستتتتهمفال هتيتتتت ه اىنهحتتتت م اب  تتتت   ابهجفيحتتتتف

 تتتتع     ابتتتتهعى   بلتتتتفا  ابح ح تتتتا (    فنتتتت ه  تتتتت ذ  لىتتتتا استتتتهمفال ابمتتتتفاذه 
 . اب  نيا   بلفا  ابح ح ا(

 :ابه بيا با ابنه ذ ب ابحث   ت    

                                                             

عميمد لليمة التربيمة للطفولمة  –أستاذ علم نفس الطفل )الصحة النفسية( ورئيس قسمم العلموا النفسمية  *
 جامعة بورسعيد. –المبكرة 

 جامعة بورسعيد. –كلية التربية للطفولة المبكرة –قسم العلوا النفسية بعلم نفس الطفل  مدرس** 
 جامعة بورسعيد. –تربية للطفولة المبكرة كلية ال–قسم العلوا النفسية ب باحثة *** 
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 جتتت    تتتف    ابتتتا بح تتت ذي ط  تتتي  هه ستتتقف  تتتت    جتتت   مد تتت و هتتت  تحتتت   •
اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى   لينتتا ابحثتت  ابهجفيحيتتا( لىتتا هتيتت ه اىنهحتت م 

 .اب      ف ابتي سي  ابتحىف  ابحعف  بحفن ه  ابمفاذه اب  نيا
 ت و لفل  ج    ف    ابا بح  ذي ط  ي  هه سقف  ت    ج     جت   مد •

هتت  تحتت  اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى   لينتتا ابحثتت  ابهجفيحيتتا( لىتتا هتيتت ه 
 اىنهح م اب      ف ابتي سي  ابحعف   ابههحعف بحفن ه  ابمفاذه اب  نيا.

 

Using of mental maps to reduce some aspects of 
attention deficit in preschool children with learning 

disabilities 
 

Prof. Dr. Aml Mohamed Hassona. * 
Dr. Mona Mohammed Habbad. ** 

Iman Salah Hassan Haraz. *** 
 

Abstract: 
 

  The research aimed to identify the effectiveness of using 

mind maps in reducing some manifestations of attention 

deficit in preschool children with learning difficulties, 

and the research was applied to a sample of (15) children 

and girls from the Rainbow Kids Nursery for Languages 

in Port Said Governorate who suffer from the highest 

manifestations of attention deficit. The researcher 

                                                             
* Professor of Child Psychology (Ment: Head of the Psychological Science, 

Faculty of Early Childhood Education – Portsaid University. 

** Lecturer, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Portsaid University. 

*** Researcher, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Portsaid University.   
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adopted the quasi-experimental approach using the 

Pictorial Attention Scale for a preschooler with learning 

difficulties (the researcher's preparation), and a program 

based on the use of mental maps (the researcher's 

preparation). 

The research reached the following results:  
 Statistically significant differences between average 

preschool children with learning disabilities 

(experimental research sample) on the attention scale 

shown in the tribal and remote indexes of the Mental 

Maps Program. 
• There are no statistically significant differences between 

the average grades of preschool children with learning 

disabilities (experimental research sample) on the scale of 

attention shown in the dimensional and tracking standards 

of the mental mapping program. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية

 Mental Maps                                 .ابمفاذه اب  نيا -

                           Attention deficit .نت  اىنهح م -

 مد  و ه  تح  اب ف سا      ع     ابهعى . -
- Pre-school Children With Learning Difficulties       

 

 مقدمة:
 

 نتتتتتتي ن  ذيتتتتتتا م  م   ا يتتتتتتا هتتتتتت  اعهحتتتتتتف هجتتتتتت و  تتتتتتع     ابتتتتتتهعى  ستتتتتت ا      
   ب بتتاط  اب ج ى  اب د تا ابهتف تدته   دت  اب جه عت   اب ع  تفي  ت بيدت  م  يتاط 
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ه ت  جعت  ا ه تت ل ابعفنتف هت  ابحتت ح ي   اب هم  تي   تف ابهف يتتا  لىت  ابتتن   
 تتتتتتفا  ابحتتتتفاه   ابمقتتتته ابهتتتتف   بتتتتا هر  ف تتتت  ب  بتتتتد  دتتتتف  ابهعتتتتف   ؛ دتتتت 

  . ه ن    با مت ا حف  بآث      تسهدف  هع بجهد   ابهم يف ه 
 

 يعتتتف نتتتت  اىنهحتتت م  تهتتتهه  هتتت  م تتت  ابع اهتتت  اب تتت ثفي   تتتف ابن تتت  ابستتت      
لىتتا لوت تتت  اىجه  ليتتا بتت م فا  اب ثيقتتي   ستتىحيا   ب تت  بدتت  هتت  آثتت     ؛بىق ت 

 ي   بعف    مد ت و ابت ن   فب   لىا تكي   هع اب جه ع  لىا تعى   ام   ا 
 تتتتف هعرتتت  ج انتتت  ل ىيتتتتا  اىنهحتتتت م اردتتتف بتتتفند  ت تتت  ط اعتتت ن   هتتت  نتتتت  ا

ه   نت    ببتا ودت   ههتنو    اىنهح م  ضعف  ف ابتف ي لىا اىحه  ظ ب 
 تف اب نت و  مهت    م تتفا   يردتف نتت  اىنهحت م  تتف هرت  ف ستى  يا ههعتتف ي 
هندتتت   هتتت  اىنهحتتتت م ابت تتتيف  لتتتتفل ابتتتتف ي لىتتتا اىحه تتتت ظ ب ىنهحتتت م اىنهتتتتت ذف 

ببتتا ابت  ىيتتا بىتت   و   تتف  اىنهحتت م  لحتتف ابتتفح     بضتت  اط   عينتتاب  يتتفا  ه
0202  0).  

 

هتتت  ارستتتهفاتيجي   ابهف يستتتيا ابثفن تتتا   تعتتتف بستتتهفاتيجيا ابمتتتفاذه اب  نيتتتا   
 تستت لف لىتتا استته   ي ابه كيتتف  تن يتتا هد  اتتت    Tony buzan ا هكف تت 

 ع  تنرتتي  اب عى هتت    بدتت    اذتتف لفنتتفي هندتت  تت يتتا ابتت ا في  استتهفج  اب مهى تتا
 .(122   0252 ف   ه ف فاليا جفنفي غيف هأب  ا    نب ك   م ت بيف 

 

بتا با ت و ابق ت  ب    م  اسهمفال ابمفاذه اب  نيا بثس     ا  ا يف  تف    
بتتا تنرتتي  استتتد  ب تث يتت  اب تت  ي اب نه  تتتا   ملىتتا   جتت   ابهف يتت   اىنهحتتت م 

تع تتتت  ماضتتتت ط لىتتتتا تث يتتتت  اب تتتت  ي     استتتتهيع ب   ت  تتتت   تتتتف ت تتتت ي  ابم  دتتتتا
هتتتع   حيتتتفي    يه  لتتت  ابق تتت    نيتتت ط ب تتت  ي    بتتتا  ستتت ل   هتتت     تتت  بابى ريتتتا 

بتتتتتا مندتتتتت  تستتتتت لف لىتتتتتا تنرتتتتتي   تفتيتتتتت  م كتتتتت   بضتتتتت  ا ب ر  اب تتتتت  ي ابعى يتتتتتا
حيت  ننتفه  ابق ت     ه جت  ب  لىيتا  تف ابع ىيتا ابهعىي يتاإ هعى ه   ابق     

اب  نيتا و  فيت ط    نيت ط  يسته هع   يتفاط  يجتف  تف   يفاط هع ل ىيا  نت   ابمتفاذه 
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   0252    لحتتتتتف ابع يتتتتت    حتتتتت     تتتتت ا ابنهتتتتت ل تتييتتتتتفاط بىتتتتتف تي  ارلهيتتتتت  
330). 

 

ب له تتت   ارستتتهفاتيجي   ابثفن تتتا   بىه جدتتت   ابثفن تتتا ابهتتتف تنتتت    استتتهج باط   
 نرتتتفاط بنتتتف ي ابف استتت   ابهتتتف تن  بتتتي  ؛ابهتتتف ته ف تتت  حتتت و ابق تتت   تتتف تعىي تتت 

هتتتع مد تتت و هتتت  تحتتت   -لىتتتا حتتتف لىتتت  ابح ح تتتا  –ستتتهفاتيجيا ابمتتتفاذه اب  نيتتتاب
هن نيتتتتتا تقحيتدتتتتت  . جتتتتت    تتتتت ا ابحثتتتتت  باب ف ستتتتتا      تتتتتع     ابتتتتتهعى  هتتتتتع 

ستتتهفاتيجي   ابثفن تتتا  تتتف ابثتتتف هتتت     تتت    ث  بتتتا هنتتت  بتتتفل  استتتهمفال ار
  ت    اىنهح م بفا مد  و ه  تح  اب ف سا      ع     ابهعى  .

 

 :لبحثا مشكلة
 

امد تت و   حيتتف   بتتا حتتف  باهتتح  امد تت و ابتت ن  اعتت ن   هتت   تتع     ابتتهعى     
 تف   . ابع  ني  بى مند  ى نهعى      ا  ابكي يا ابهف نهعى   دت  امد ت و اآ

 ه   ي  اب ع     ابهف ن اجدد  ابق ت      تع     ابتهعى  منت  ى استهقيع 
ه تت    ىتتا اب  يتتفا   تتف ه اتتتف ابتتهعى ل ت تتيفي   تف يتت  انهح  تت  جيتتفاط  بتت  ب هتتفي  

 اهد ت م   م ا  مبيت  ب ابا ه اجدا  عحا  ف اتح ع ابهعىي    اب  جدب  ن  
 .نه ل هنىف ب م  م  

 

 ه تت ل ب مد تت و      تتع     ابتتهعى   تتف ابف ضتتا محتتف م ب يتت    يعتتف اى   
م  ههتنو   نرتفاط  ؛ ي ض امد  و   ت  محتف م تفا  هندت ا  يت ض امد ت و

  لنف تن ي   فن ه  ابع ت  ابيت هف  تف حجتفي ابنهت ل   امد  و تهن  ل ذتط   ى
ب رضتت  ا   بهثستتي  ههتتنو  اىنهحتت م    تتا   حهيتت جد  ب ع هىتتا  ى ؛ب بف ضتتا

ابه بيتا  اف م  ان نت ا هنم ضتف ام ا   تف اب فحىتا اب ت ياب نهرت مند  ه  ببا
    بك ندتتتت  ههقىحطتتتتم  هدتتتت  اتد  ابعتىيتتتتا  اب عف يتتتتا  تتتتف مستتتت ه نجتتتت حد ؛نرتتتتفاط 

 ف  تف ضتف  ي بىه  لت  اىجه ت ل  بج يع اب تف ا  ابف استيا بعتف  بتد يط س سم
 . لنف ابهث تد  ب ب ف سا
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 تتتتتتف ىحرتتتتتي ابح ح تتتتتا ب لهح   تتتتت  هعى تتتتتا مثنتتتتت   ل ىدتتتتت  هتتتتتع امد تتتتت و       
ا م  ضتتعف  تتف هدتت  ا  اىنهحتت م ابهتتف تتت ثف  تتع     ابتتهعى  م   نتت   ت تت  ط 

بتتتتا ب ا  ابق تتتت  اب عف يتتتتا ابهتتتتف اثه جدتتتت  تحتتتت  انهت بتتتت  لىتتتتا استتتتهعفا فب بهتتتت ب
  . تسد  لىي  ل ىيا ابهعى   ف تىد اب فحىا فاب فحىا ابوحتا بك

 

 تتتفا ابح ح تتا م  مستتح    تت ا ابت تت   تتتف انتت    تتف تىتتا ت ويتتف ابهتنيتت      
ابثفن ا  ف تعىتي  امد ت و ابهتف تيستف هت  تتف يحد  لىتا هدت  ا  اىنهحت م بعتفي 

بتتتا تقحيتتتث ب ه تتت  ستتتحث نهضتتتل ت انتتتف ابث جتتتا  .  ه يتتتفي  حفن تتتامنهتتتقا  دتتتف 
 استتهمفال بستتهفاتيجي   حفن تتا بم تت  هرتت  ف نتتت  اىنهحتت م بتتفا مد تت و هتت  
تحتتت  اب ف ستتتا      تتتتع     ابتتتهعى  ب تتتت  نهن ستتت  هتتتتع تتتتف اتد      ذ تتتتد  

 . اج  ياإ تجع  ل ىيا ابهعىي   ابهعى  م  ف   لىيا   
 

 ا ابهف مثحهي   لىيهد  هع د ت  هت  تحت  اب ف ستا  ه  ارسهفاتيجي   ابثفن   
  بستتهفاتيجيا ابمتتفاذه اب  نيتتا حيتت  ت  تتىي  نهتت ذ    استتا ل هتتا   ب تت ا  

Howitt (2009) بتتا   لىيتتا ابمتتفاذه اب  نيتتا ثوثيتتا امبعتت    تتف تتتتفا  ب
 Cockbur تجتتت    حستتتيا ج ابتتتا  تتتف هفحىتتتا ابق  بتتتا اب حنتتتفي .   ستتتا

ىتتتا ضتتتف  ي تتتتف ي  امد تتت و  تتتف امل تتت   ابهتتتف م تتتف  نه ذجدتتت  ل (2011)
اب حنتتتفي لىتتتتا  ي يتتتتا  نتتت   ابمتتتتفاذه اب  نيتتتتا  استتتهمفاهد   تتتتأ اي بتتتتفل  ابه كيتتتتف 

 م  تي بضتف  ي تضت يند   رستهفاتيجيا تعىي يتا  تف    ابهمقيه ب د ل ابكه با
بتتتتا ب( 0250     اب نتتت    ابف استتتتيا.  تتتتف حتتتي  ت  تتتتىي نهتتتت ذ    استتتا بمتتتت   

ب  نيا  ف تن يا بع  اب    ي  ابدنفستيا بتفا د ت    لىيا اسهمفال ابمفاذه ا
بتتتا   لىيتتتا استتتهمفال ابمتتتفاذه ب( 0252ابف ضتتا.  ين تتت  م تتت    نهتتت ذ  اب يتتف  

  اب  نيا  ف تن يا بع  اب  ت  ي  ابدنفستيا بتفا د ت  ابف ضتا . مهت    استا
polat,yavuz,tunc (2017)   تتتف مثحهتتتي نه ذجدتت    لىيتتتا  ستت  ابمتتتفاذه 

 . دفاط  22ابا  84ا هد  ا  ابفي ضي    ابعى ل ه  ل ف اب  نيا  ف تن ي
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ابتتا   لىيتتتا استتتهمفال 0252  تت  م    استتتا  ىتتتف    ( م تت    نه ذجدتتت  ماضتتت  ط
ابمفيقتتتتا اب  نيتتتتا  تتتتف تن يتتتتا بعتتتت  اب  تتتت  ي  ابحي ب جيتتتتا  هدتتتت  ا  ابه كيتتتتف 

 تتف حتي  استهمفهي بعت  ابف است   ابمتتفاذه  .بتفا مد ت و ابف ضتا  ابه بيتف
 لحتف  ف ع     ابهعى  بفا امد  و ه     استا هنيت   حستين اب  نيا بعوا

( ابهتتتف مثحهتتتي نه ذجدتتت    لىيتتتا استتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف 0252ابتتتت      
 .لوا  ع     تعى  ابعى ل بفا امد  و

 

   نتتت   نتتتف ي  تتتف ابف استتت   ابهتتتف مابف استتت   ابستتت بتا نهضتتتل  بتتتاب   تتت بنرف  
 نيتتتتا  تتتتف   تتتت  هرتتتت  ف نتتتتت  اذه اب ا ه تتتتي ب ستتتتهمفال بستتتتهفاتيجيا ابمتتتتف 

بتت بفغ  هتت    لىيتتا   بتتفا د تت  هتت  تحتت  اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى اىنهحتت م 
 .ابهف ي   اىنهح م ارسهفاتيجيا  ف تن يا ابتف ي لىا

 

 ه   وو  حفي ابح ح تا  ل ىدت    عى تا بفيت ض امد ت و  ستعي ط هندت   تف    
 ام    دت   تف تعىتي  امد ت و   حىا   و مس بي  تعىي يا حفن ا  ف   م اب ف ب

     تتتتع     ابتتتتهعى     تتتت  هرتتتت  ف نتتتتت  اىنهحتتتت م لتتتت  دفيتتتتث ابمتتتتفاذه 
 بتىتتا ابف استت   ابم  تتا ابستت بتا ابم  تتا ب فحىتتا هتت  تحتت  اب ف ستتا   اب  نيتتا

 ا  نتتت  ط  . تتف ابثتتتف هتتت  نتتت  اىنهحتتت م مد تتت و ابف ضتتا      تتتع     ابتتتهعى 
 :ف ف ابس او ابفذي  ابه ب ف بتهثف  ههنىا ابحث  ابثسحث  لىا ه 

 

ما فاعلية استخداا الخرائط الذهنية في خفض مظاهر نقص االنتباه لدى  "
 " أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم ؟

 

 :  نح ث ه  ابس او ابفذي  ابس  ث امسئىا اب فليا ابه بيا
 

 هتتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا مد تتت و هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا      تتتع    -5
  ابهعى ؟



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (565)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

ه  اب ف   ي    ج   مد  و هت  تحت  اب ف ستا      تع     ابتهعى   لينتا  -0
ابحثتت  ابهجفيحتتا( لىتتا هتيتت ه اىنهحتت م اب  تت   تحتت    عتتف استتهمفال ابمتتفاذه 

 اب  نيا ؟
هن نيا اسه فا يا   لىيا ابحفن ه  ابت ذ  لىتا استهمفال ابمتفاذه اب  نيتا به   -3

فا مد ت و هت  تحت  اب ف ستا      تع      ف     هر  ف نت  اىنهحت م بت
 ابهعى  بعف هف    هفي  هنيا ؟

 

 :البحث فاهدأ
 

   :فا ن  تثفنف م فا  ابحث  ابث بف  ي   نى
 

تتتفا   فنتت ه  تتت ذ  لىتا بستتهفاتيجيا اب  نيتتا بم ت  هرتت  ف نتتت  اىنهحتت م -5
 .( سن ا 2-3ه    تح  اب ف سا      ع     ابهعى   بفا مد  و ه 

  هرتتتتت  ف نتتتتتت  اىنهحتتتتت م بتتتتتفا مد تتتتت و هتتتتت  تحتتتتت  اب ف ستتتتتا     ابثتتتتتف هتتتتت-0
 .( سن ا 2-3 ع     ابهعى   ه    

ابهثتتتث هتتت    لىيتتتا استتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف   تتت  هرتتت  ف نتتتت  -3
 .( سن ا 2-3اىنهح م مد  و ه  تح  اب ف سا      ع     ابهعى   ه    

 تتف تعىتتي  مد تت و هتت   تستتىيه ابضتت   لىتتا م  يتتا استتهمفال ابمتتفاذه اب  نيتتا -8
     تتتتتا         تتتتتع     ابتتتتتهعى  هتتتتند  ب تتتتت ا   ل هتتتتا   تحتتتت  اب ف ستتتتتا ب تتتتت ا  

 ا ل  اب ى   ابهف    ف اب  اتف ابهعىي يا. تث ي   ا عيهد  بىهعى  بعيفط 
 

 :بحثأهمية ال
 

 :  ي   نىفتهثف  م  يا ابحث  
 

  اعهحتتف ابحثتت  ابثتت بف  احتتف هتت    استت   ابهقتت   اب عف تتف بتتفا مد تت و هتت -
حيتت    تحتت  اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى   تتف هجتت و لىتت  ابتتن   ابهم تتيا

تتتت  حتتتتفا ابع ىيتتتت   اب عف يتتتتا  ابهتتتتف ته  تتتت   تتتتف  اىنهحتتتت م(رندتتتته  ب    يدتتتته  ماضط
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 م  مد ت و هت  تحت     ف ل ىيا ابهعى   مس سيط  اب بمفاذه اب  نيا ابهف تىع     ط 
 . ليا ه  ابحث ثاب ف سا      ع     ابهعى   ف ح جا ه سا ببا   م ابن

ببتتتتا نه   تتتا  تتت ا ابحثتتت  هتتتع اىتج  تتت   ابهف  يتتتا ابثفن تتتا ابهتتتف تستتتعا  -
 .   تعىي يا جفنفييسهفاتيجبتجفي  

نحف  ابحثت  ابثت بف م  يتا استهمفال ابمتفاذه اب  نيتا  تف ابثتف هت  نتت    -
 هت  نهفتت  لىتا   هت  تحت  اب ف ستا      تع     ابتهعى   مد ت و اىنهح م بتفا

  . ي  ل ىيا اىنهح م بفند  بد ه  تثس
 تتف   تف م  ابنهت ذ  ابهتتف امتفا  دت  تتتف تكت   هد تاط  فتتف ا يتف ابحثت  ابثتت ب -

تمقتتتيه  إلتتتفا   فنتتت ه  استتت لف هعى تتت    يتتت ض امد تتت و لىتتتا ابهتىتتت  لىتتتا 
 .هسه ا اىنهح م بفا امد  و   بد لىا مس  لى يا سىي ا فههنىا تفن

ندته   ف استا ههتيتفا  لىتا  تف منت    ماضط  ف    تهضل م  يا ابحث  ابث ب -
ابن تتت  ا اب عف تتتف ابتتت   استتتهع   هعرتتت   هتتت  ام  يتتتا  تتتف بدتتت   ل بيتتتا     جتتتا  

 .ه   ي   ابنرفيا ه  ن   ا تجدي   هع بجا ابحي ن  
ابحثتت   تتف تقتت يف دفاذتث جفنتتفي  تتف تعىتتي  مد تت و هتت  تحتت   ا  ت  استتد   تت  -

 تتف تثستتي  هتتت اد  اب ف ستتا      تتع     ابتتتهعى  بأستت بي  هفنتتا تستتت لف   
   ب آبيتت   امس ستتيا بىمتتفاذه اب  نيتتا بستتح  ا هتتفبابتتت ي  تع ي  تت  هتت   تتوو 

 ه  تع ني  هن     ي ض امد  و ه  ن قيا  مس بي    س ذ  تتىيفاا.
 

 :مصطلحات البحث
 

 :بجفاذي ط     نىف ابحث ت هي ابح ح ا  هعفيف ه قىث   
 

 :ابهتتتف ت  ثتتت  تتتتفا ي ابتتت     تتتف م اي هتتت  م  ا  ابتتتهعى الخمممرائط الذهنيمممة   
 يه تتفع هنتت  اب  تتت  ي     تتف اب ف تت  فحيتت  ن جتتف اب  دتت ل ابفذيستت  بى عى هتت  

ه تت  تتتف استت لف    تتن و اب مهى تتااب فليتتا هتتع اىستتهع نا بتت بفه    اب تت    ام



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (565)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

لىتتتا ابثتتتف هتتت    تتت  بعتتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا مد تتت و هتتت  تحتتتت  
 اب ف سا      ع     ابهعى . 

 

 ه يتتف   تت  لتتفل تتتف ي د تت  هتت  تحتت  اب ف ستتا لىتتا انهتتت   اه :نقممص االنتبمم
ابهتتتف نهعتتتفض بدتتت   تتت ب  يفا   هتتت  اب  يتتتفا هعتتتي  هتتت   تتتي  هج  لتتتا  حيتتتفي 

 ابس عيا  ابح فيا  ابى سيا  ابثسيا اب مهى ا.
 

 : ت  امد ت و ابت ن  اعت ن    أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم 
 تتتتتتع     اب عف يتتتتتا   ىنهحتتتتتت م  هتتتتت  اضتتتتتقفا   تتتتتتف  احتتتتتفي م  م  تتتتتتف هتتتتت  اب

   تكتتتتتت ي  اب  دتتتتتت ل   حتتتتتت  ف ار  ا    ابتتتتتت ا في  ابه كيتتتتتتف   ابهك هتتتتتت  ابثستتتتتت
   تع       اب هنو    ع     ب فيا حف يتا   تع      تف ابن ت  ابىتت  

 ( سن ا .2-3 تهفا ح مل      ه   ي      ن سيا  اجه  ليا 
 

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري 
 

 :Mind Mapa strategyالخرائط الذهنية  المحور األول:
 
 

 دتتف م اي      اب د تتا  اب  يتتفي بىق تت يتعتتف ابمتتفاذه اب  نيتتا هتت  ارستتهفاتيج   
بتا مندت  هت  مستد  ابقتف  ب ضت  اط ب  ت كيف تع   لىا تث يت   استه   ي ابه كيتف

با لت  ابق ت  حيت  تعه تف لىتا اب ت    ابفست ل    تفل ب   و اب عى ه   ر
 (.44  0252   حسي   فسابفن   ابسف 

 

 ف  تعه ف ابمفاذه اب  نيتا لىتا  ست   اذتفي ت  ت  اب كتفي م  اب  ضت ع ابفذيست  
  ى تاط  اب هعىتا  د ا اب  ض ع  نكه  لىا  ت   تفع   ث  تفس  هن   ف ع بأل ك  

 ي ن   ضع    ي  ه يا لىا  ت   تفع ت  ت  هعنت م    ته بىهعحيف لن   احفيط 
بى ف ع     ا ن  اسهمفال امب ا   اب      لت هف   تسهمفل امب ا  اب مهى ا

  0251  28.) 
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همقتتته ب كتتفي هعينتتتا لىتتا  تتتن   :( بأندتت 52  0252      يعف دتت  امستتت ف   
 تتف هج  لتتا هتت  ابفستت ل  ابكى تت   اب مه تتفي  اب فتحقتتا بعضتتد  بتت بحع  اآ

 بستتتيه   تستت    لىتتا استتتهيع   اب عى هتت   هتت  ابتتت ا في ابحعيتتفي   هتتن     ستتد أب
    ع و ن  ف اب تي  ابجدف. سد

 

( بأندتتت : بستتتهفاتيجيا تعىي يتتتا  ع بتتتا تتتتت ل 22  0252  تتت  لف دتتت   تتتيم      
 تتف ه اب عى هتتت   اب تتتف  ي  تتتف ابكهتت   اب تتت  فا    استتقا  ستتت ه     ى تتت   

 م تن ىط همه تفيط      هتبتا  فيقتا تثبلىا  ن   فيقا تث و اب كفي اب تتف  ي 
هتت    استتعاط  اب تتهعى  هستت حاط  ف  تعقتتحيتت  ه   جتتا ام تتن و  تتف   تتتا  احتتفي

 ت نثتتتتت   ف تتتتتا هفاجعتتتتتا هعى ه تتتتتت  ابستتتتت بتا    قدتتتتت  ب ب عى هتتتتت     ابه كيتتتتتف
 ابثفن ا.

 

جفاذيتتتت ط بأندتتتت  : م اي هتتتت  م  ا  ابتتتتهعى   ابهتتتتف ت  ثتتتت  تتتتتفا ي ابتتتت    ب تعتتتتف    
 تتتف اب ف تتت   يه تتتفع هنتتت  اب  تتت  ي   فحيتتت  ن جتتتف اب  دتتت ل ابفذيستتت  بى عى هتتت  

ه تت  تتتف استت لف    تتن و اب مهى تتاهع نا بتت بفه    اب تت    اماب فليتتا هتتع اىستت
لىتتتا ابثتتتف هتتت    تتت  بعتتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا مد تتت و هتتت  تحتتتت  

 اب ف سا      ع     ابهعى . 
 

 (:98 ،7102ي،السرس ،خصائص الخريطة الذهنية  )كرا الدين 
 

 تحى   ه  ي اىنهح م  ف  ن     ي هف  يا. -

بى تت  ي تهتع هتت  هف تت  اب ت  ي  تتف  تتن  م تتعا م  اب  ضت ل   امس ستتيا  -
  ف ع.

مهتتتت    تهتتتت   اب تتتتف ع  تتتت  ي م   ى تتتتا  ذيستتتتيا هقح لتتتتا لىتتتتا  تتتته هتتتتفتحه -
اب  ضتتت ل   امتتتت  م  يتتتا  دتتتف ته  تتت   تتتف  تتتن   تتتف ع هه تتتىا ب تتتف ع  ا  

 هسه ا ملىا.

 ههحفل  ط ه  اب  و . اتك   اب ف ع هع بعضد   ن  ط  -
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ا   ل دت  ب ستهمفال امبت ا   اب ت    ابهت فا  ثفا  ابمفيقا اب  نيتبا ن   -
 تتفاع ه تت  اث تت  ار  ضتت    اب  يتتف هتت  ابههتت يث  ابج تت و  اب ف اتتار ؛ امبعتت  

 ل ىيا ت  ف اب عى ه  .  اب ا في     اط 
 

 أنواع الخرائط الذهنية :
 

  ه    م امن اع:  ( لفي من اع بىمفاذه اب  نيا0222   فحف  ابف  ل  
 

 تتتفلي  ههتتتعي  هتتت       نيتتتا اب ن ذيتتتا:   تتتف ابمتتتفاذه ابهتتتف تثتتت  ابمتتتفاذه اب .5
 اب ف  .

لتف    ابمفاذه اب  نيا اب ف حا م  ههعف ي ابه ني   :   تف ابهتف تهت   م .0
 تت  ه يتت ا   تت ا ابنتت ع م  هتت    هتت  اب تتف ع امس ستتيا نهتتفا ح  تتي  ثوثتتا  ستتحعا

ه تتتتنيف هتتت  ابمتتتتفاذه مندتتتت  تستتتت لف لىتتتتا تن يتتتا ابتتتتتف ا  ابعتىيتتتتا ابم  تتتتا ب ب
 لفا  اب ئ    اب ض ح  ابفتا.إ   

هتت  ام تتفا   اد  لتتف ط  ابمتتفاذه اب  نيتتا ابج  ليتتا:   تتف ابهتتف اتتت ل  ه تت ي .3
 هتت  ه يتت ا   تت ا ابنتت ع مندتت  تج تتع  تتي  هعتت      هعتت ط  تتف  تتن  هج  لتت  

  فا .  ؤا لف  ه  ام

تتتتابمتتتتفاذه اب  نيتتتتا اب    .8   تتتتتت ل حتتتتفن  ط مفي لتتتت  دفيتتتتث ابث ستتتت  : ا نتتتت  ع 
   نتت   ابعفنتتف هتتت  محيتت     ي  ابمتتفاذه اب  نيتتا لتت  دفيتتتث ابث ستت   ه تت

 دنتت    تتتفاه    لتتتفا   ح تتر ابمتتتفاذهب تستتت لف  تتف  فابهتت فبتتت تتفاه  ابث ستت  اآ
  تفاه  م تفا تعهحتف تقحيتت ط ههكت هوط لت    تس لف لىتا  ست  ابمفيقتا اب  نيتا
 (.022  0202   فاب  ض ع ب   ي هح  في  ابتثق ن

 

 الذهنية : خطوات رسم الخريطة
 

 تتتت ا  حتتتتتف   قتتتت ا   ستتتتت   ف( م  تتتتتت ن42-22   0252  تتتتف  تتتتيم       
 :فابمفيقا اب  نيا     نى
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ابثفيتتا بىتت    بيهثتتف   تتف  فمنت  اعقتت ؛ابحتف  ب بفستت   تتف هنه تتف اب  تتتا -
 ج يع اىتج    .

م  اب تتت  ي  ؛استتتهمفال اب تتت  ي م  ام تتتن و بىهعحيتتتف لتتت  اب كتتتفي اب ف  يتتتا -
  تتتت  مندتتتت  تستتتت لف لىتتتتا استتتتهمفال ابميتتتت و  اب تتتت     م ضتتتت  هتتتت  مبتتتتف  ى تتتتا

 اب ف  يا تث  ر لىا ه ا ىا اىنهح م ب بنسحا بى هعى  .

 ام كتتتت   اب فليتتتتا  ا  اب تتتتتىا      تتتت  اب تتتتف ع ابفذيستتتتيا ب بهتتتتتن  ابفهتتتت   -
   ل   تمفا ه  اب ف  .بب ب كفي اب ف  يا اهن  

بثيت    اب فليتا  ل       ي ل  ام كت   ب ضع ام ك   اب  ن يا بهن   -
  بيستتي هستتهتي اط  ههعفجتتا   تكتت   اب تتف ع م  ام كتت   اب فليتتا  تتف  تتن   قتت ل  

 با ج ن  م  ابمق ل اب هعفجا م  ف ج   يا.ب  حي  نحعف اب هعى  ل  اب ى 

  اسهمفال امب ا   ا   ابمفيقتا بثيت  تكت   اب تف ع   تف ع اب تف ع هى نتا -
  ت  مندت  تضت ف      ه ت  اب ت  ثت  ي ابت بماض ط حي  م  امب ا  تع   لىتا 

 تف اط ه  ابثي ي لىا ابمفيقا.
 

 (:89 ،7108 ي،مميزات وعيوب الخرائط الذهنية ) الخفاج
 

 ت ه   ابمفاذه اب  نيا ب  ي ا  لفي هند :
 

  ض ح اب كفي ابفذيسيا  ف اب  ض ع. -

 .ههه بع    ك    اب  ض ل   لىا نث     ه اب كفي ابفذيسيا ب م -

  ت ه     اب فاجعا بو ك    اب  ض ل   لىتا نثت    ا اىسهفل  تس لف لى -
 .  ع و  

 ت ن  ه  ا هه   ه ض ل    م ك   جفنفي تفتحه ب ب كفي ابفذيسيا. -

ت هتتت   ب بند اتتت   اب  ه حتتتا ابهتتتف تستتت ل بىعتتتت  م  اع تتت  ات تتت ى  جفنتتتفي  -
  ك  . ي  ام
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 وأما عيوب الخرائط الذهنية فتتمثل في:
 

  في  محي ن ط.  م  تفاذهد  ه  اآ ع  ا  د د -

 بع  امحي  . تك   اب و  غيف  اضثاط  -

 . تف تك   ابمفيقا اب  نيا هعتفيط  -
 

 :: االنتباه لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم يالمحور الثان
 

اعتتتف اىنهحتتت م حجتتتف اب ا يتتتا  تتتف ابحنتتت   اب عف تتتف  دتتت  استتتهعفا  هعف تتتف لتتت ل    
نت  نتو ل  ت  ل ىيتا هعف يتا ى  ت  استحتد   ي دتف مب    بىهم تيا تدي    ه  

 ه  تتف    دتت  نتتف    تتف    تتا ابع ىيتت   ابعتىيتتا  لىيتت  نه تتتف م اؤ تت  بهتتن     بدتت 
 حستتتت     ي تتتت ط    ابحنتتتت   اب عف تتتتف بىق تتتت   هثهتتتت ام   تتتت ط ر   ب ت  تتتت   تتتت     عتتت و  

   تتتت   هن  تنري تتت  نتتت ثف  تتتتف  يتتت  ي  ع بيتتتتا اىنهحتتت م  ستتتعه   هتتتتفام   جفنتتتف 
0221   331 .) 

 

ابتتتف ي لىتتتا ا هيتت   ابع اهتت  اب ن ستتحا   ثيتتتا اب تتتىا  : يعتتف  اىنهحتت م بأنتت   
 –حستتتيا  –ب ستتتيا  –ب ب  ضتتت ع هتتت   تتتي  هج  لتتتا هتتت  اب  يتتتفا    ستتت عيا 

 (. 230  0250  حف يا (  ابهف ا    د  ابك ذ  ابثف  ف     تي  ح   
 

ابتت  نف  تتف اتجتت م هعتتي  هتتفي  ابتتتف ي لىتتا ح تتف ابنهتت ل فاعنتت :اضتت ط م  تت    
 يهقى  اىنهح م ابتف ي لىا ابهثن   تف ابنهت ل اىن عت بف  ت جيدت    ه  اب ه 

 يهثتتف  ب تتفا تتتف ي اب تتف  لىتتا ابهثتتف  هتت  اب نحدتت   ابم  جيتتا    جدتت  هعينتتا
 (.  15   0252   فم  ابفا ىيا  ابتثق ن

 

 خصائص االنتباه لدى الطفل:
 

حتت م لىتتا ابق تت  ن ستت  حيتت  ار تتت    اب ستتل تعه تتف   تت ذ  ل ىيتتا اىنه  
 لىتا اب  تتتف هتت  حيت   جتت   ه يتفا    يىتتا م  ت  تت      اىنهتت    ابهف يتت  
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بتت بد ستتهعفض ابح ح تتا بعتت    تت ذ  اىنهحتت م      تتف  تتفي ه يتتفا  اب  تتتف
 ابهف ت ن  د   ه  تح  اب ف سا ه  اىنهح م بى نحد   اب مهى ا  ي   نىف:

 

 بت بد    ا يا هحنفي اتع  ف هن با  ي  ارحست ه  ار  ا اىنهح م ل ىيا ب  .5
 .قىث لىا اىنهح م بأن  ل ىيا ب  ا يا هحنفيا  

  ار تتتت  :   تتت  ابمقتتت ي ام بتتتا  تتتف ل ىيتتتا تكتتت ي   تنرتتتي  اب عى هتتت   .0
حيتتتت  م  اسهكهتتتت   ابحيئتتتتا اب ثيقتتتتا نهقىتتتت  هتتتت  ابق تتتت  ار تتتتت   بتتتتحع  

 يد .امح  ن  م  ام ع و  تف ي  انهح    لى

اى هيتتتتتت    اىنهتتتتتتت   :   بق تتتتتت  ى استتتتتتهقيع م  ننهحتتتتتت  بج يتتتتتتع اب نحدتتتتتت     .3
 بكنتت  ننهتتتا  يمهتت   هندتت  هتت  نن ستت  ح ج تتت   ح بهتت     احتتفيط  اب هح ننتتا   عتتاط 

م  م  ل ىيتتتا اىنهحتتت م تهضتتت   ابتتتتف ي لىتتتا انهتتتت   اب عى هتتت   هتتت    ابن ستتتيا
تتتت فحيتتتت  ننهتتتتت  ابحيئتتتتا اب ثيقتتتتا بتتتت  اب عى هتتتت        هتتتت   تتتت م  ابق تتتت  بعضط

 ام فا. 

اب سل   ارح دا (:   ف ابع ىيتا  ا  ارحست ه  ابهتف تتف تكت   ست عيا  .8
لحتتف اب نتت   م  اب تت     ابهتتف ته  تت  بهتت   تتف تثف تت   ابعينتتي  هعتت ط      تتفيا

 إهتتت   تتتف بن تتت   ام   بكتتت  هتتت  ا تتت  ببيدتتت  هتتت  م تتت ا    ابهتتتف ت اجدد تتت  
 (. 22   0255   ف     هث  با ج ع  ه تد   مح ف 

 اب ستته ا اب عتتتف   هتت  ابهعتتت :   تت  اىنهحتت م اب ه تت  غيتتف اب هتقتتع ب نحتت    .1
 ي  نحف   ف ابتف ي لىا ابه كيف  تف  كتفتي  م  م  تف م  ن قتي  هت  اب نحدت   

 يند تتتتت  م   تتتتتتفا        ىتتتتته   هههتتتتت بع    لىتتتتتا نثتتتتت     احتتتتتف   م  م  تتتتتف  تتتتتف  تتتتتتي  
 رحفا   .

  ر تتت  ف  ابهنحيتت   غتت  استتته فا   جتت  مم  اب  يتتف ه تتت فابه تت ا:   تت  اعنتتت .2
 ث  اع   اب  يتف ابفذيستف  تف ابردت   هتفيط     يوط  اتأثيفم نهو ا ب ا ودف ه يفط 

 ابف ي . م فا لنفه  ننهدف  ج   اب  يف
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م  هسه ا  تفي اب  يتف ه تف  ابهنحيت  نه  ت    تي  ابهتفي  فابه    :  يعن .2
 (. 528   0250  اب احف  ى هو  امحفاث م  اب  يف لحف  ابضعف   ت ط 

 

 :مشتتات االنتباه
 

 ببا تههي اىنهح م  تنتس  ببا :  ن جف هج  لا ه  ابع اه  ابهف ت  
 

   تف نفجع  ف   اىنهح م ببا: العوامل العضوية: .5
 

 .      ابهع   ار     ابجس ف  لفل ابن ل اب فيل بتف    •

 ت اا.  س   ابهملفل اىنهر ل  ف تن  و  جح   ابقع ل  •

 اضقفا  ب فا ا  ابتف  اب    . •

 آىل لض يا ل  في م  ه هنا . •

  تتت     بتتت حر م  اضتتتقفا  ابجدتتت  ي  ابدضتتت ف  ابهن ستتتف هستتتئ و   جتتت    •
 ه  ح ى  ابهف   بفا امد  و. ل    يف  

 

   :ه  نفجع تههي اىنهح م ببا ل اه  ن سيا  هند   ك يفاط . العوامل النفسية: 7
 

 ابنت .ابهع   ب ه لف  •

 ابهع   ب بتىث  اىضقد  . •

 ب آ في . ن  ت    هت  ناط مابهع   بعفل اب تا  ف ابن      •

 ابكفا يا  ابثتف لىا اآ في  اب ن  اعهتف مند  سح   ضع  ابن سف. •

ابضتتيث  اب ىتت   ابعجتت  لتت   دتت  اب  يتتف  اب هتت   تتف تثتيتتث ابهديتت  ابعتىتتف  •
 اب قى   .

  اب  يتتتتفا  ابد هتتتتا  هفا هتتتتا ابهف يتتتت  لىيدتتتت اب هتتتت   تتتتف ا تتتتق     تنتيتتتتا  •
 استتهحع   هتت  لتتفا   مثنتت   ابتيتت ل ب مهىتتف ج انتت  اب  اتتتف اب  يتتفي ابهتتف تجتت   

 انهح   . 
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ه تتت  نتتتنج  لنتتت    اىنف  ليتتتا: م  لتتتفل ابهتتتف    تتتف ابهع هتتت  هتتتع اب  يتتتفا  •
ه ت  ن تتع اب تهعى   تف ابمقتأ م  تت    اب دت    سى  ي    جتا  هعف تا هضت  نا

 آ ف. ه  ابف ه ث  تث ي  اىنهح م ببا ه يف   هيع   بج     اىس

منتت  استتهد ي   ؛هعتتي    ت حيتتي اىنهحتت م:  يت تتف بتت  ثحتت   اب تتهعى  لىتتا ه يتتف   •
م  لتتتفل ت هعتتت  ب ب ف نتتتا ابك  يتتتا بنتتتت  انهح  تتت   تتتي  اب  يتتتفا  اب مهى تتتا بستتتح  

ه بيتتا   تت  امهتتف ابتت   اجعىتت  ى نهتت بع لن  تتف ابتتف ه اب ه  تعحتت  م  بجدتت  م
  و نى  ب يتهد  ارج  بيا  يث  ب بعج  ل   د د .

 

 العوامل االجتماعية وهي: .3
 

ابن اع اب سه ف  ي  اب ابفن  نهسح   ف ابتىث اب سته ف   تف   ابت    بتفا  •
 ابق  .

 ه   اهعف اب هعى  ب بف نيا هع متفان  .  اب تف  ابثفه   ابهفنف •

م  ضتتع   ام ت  ا ف  تىتتا  حفتتت   تتف تست ي اب عىتت    تتفت  لىتا اب هعى تتي   •
 ته يث اب هعى ي  بىمحفي اب هعى ا.

ابع اهت  اب ي يتيتتا :   بض ضتت    ستت   ابهد يتا  ا ت تت ع م  انم تت ض   جتتا  •
 ابثفا ي.

 

 :العوامل التربوية  .9
 

  تت  هتتت     احتتف   تتتف ن حتتي اب تتهعى  مثنتت   تتتتفا  ابمحتتتفي ابهعىي يتتا لىتتا ه يتتف   •
 تر ا  ت       اب عى ه   ابهتف تهضت ند  ابمحتفي ابهعىي يتا م  اتفه    ا اب عى  

  ر ت  ه ض ع اب عى ه   ابهف تتفل تثه  هف   ا ه  ل اب هعى   تهتحع ح ج تت 
  ر إ ا  ت   امهتتف غيتف  بتد  تت   بتد تتف استتهث   لىتا انهح  ت   لىتتا ا ه  هت 

 يحتتا هت  اتفهتت    ه يتفا  م تفا ى ح تف بدت  تتت ل بمقتف   ت   ت ا اب تهعى 
   ت ا إ ه  ث  ب  اث    نت   تىتتا بى عى هت        عى     ا    ي اىنهح ماب
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ه   اجع  اب ضت    اب هث ت  لىيت  ى ا يتف  تف  تف  بك نت    ابهىتف هههي
 (. 522-528  0222  حفا  هعف يا  ا  هعنا تع ين   ى ان    هههه ط 

 

 ا ع لىتتتا هتتت  ستتتحث تتتتفا ابح ح تتتا م  ه ضتتت ع اىنهحتتت م اعتتتف هتتت  ابتتتفا   نتتت  ط   
اب د ا  ا  ابهأثيف ابع يث لىا ابه  ف  ابهعى   ابه كيتف  اتمت   ابتتفا ا   حت  
اب هتتتتنو   ابنهتتتت ل ابعتىتتتتف بتتتتفا مد تتتت و هتتتت  تحتتتت  اب ف ستتتتا      تتتتع     

 اى ه  ل ب   ابع   لىا تن يه .   ن  ه  ابضف   م    ابهعى 
 

 :فروض البحث
 

د تتت و هتتت  تحتتت  ت جتتتف  تتتف    ابتتتا بح تتت ذي ط  تتتي  هه ستتتقف  تتتت    جتتت   م-5
اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى   لينتتا ابحثتت  ابهجفيحيتتا( لىتتا هتيتت ه اىنهحتت م 

 .سهمفال ابمفاذه اب  نيااب      ف ابتي سي  ابتحىف  ابحعف  ى
ى ت جتتف  تتف    ابتتا بح تت ذي ط  تتي  هه ستتقف  تتت    جتت   مد تت و هتت  تحتت  -0

هتيتت ه اىنهحتت م اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى   لينتتا ابحثتت  ابهجفيحيتتا( لىتتا 
 سهمفال ابمفاذه اب  نيا.اب      ف ابتي سي  ابحعف   ابههحعف ى

 

 

 :اإلجراءات المنهجية للبحث
 

 :منهج البحث
 

اسهمفال اب ند   تح  ابهجفيحتف يعا ابحث  ابث بف  تثتيث م فا   تهقى  دح  
ب سهمفال ابه  ي  ابهجفيحتف بى ج  لتا اب احتفي هعه تفاط  تف  بتد لىتا ابتيت ه 

ح تتتت ذيا    استتتتهمفهي ت  نتتتتا نهتتتت ذ  ابتي ستتتتي    ىبهتتتت  ارابتحىتتتتف  ابحعتتتتف   ه
ب تتتتتف حجتتتت  ابعينتتتتتا  ي؛اب احتتتتف فابح ح تتتتا اب ج  لتتتتا  ا  ابه تتتت ي  ابهجفيحتتتتت

 بهثتيتتتث اىستتته   ي هتتت  ابحفنتتت ه  اب تهتتتفح بتتتفا مد تتت و هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا     
   ع     ابهعى  .
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 : ا : عينة البحثثاني  
 

                  تتتتف اب فحىتتتتا ابع فيتتتتا هتتتت    د ىتتتتاط  ( د تتتتوط 51ثتتتت  هتتتت   تك نتتتتي لينتتتتا ابح  
( ستتن ا  هتت       تتع     ابتتهعى  ه تت  اعتت ن   هتت  هرتت  ف نتتت  8-2  

  Rainbow kidsتتتتتت  ا هيتتتتت     بقفيتتتتتتا ت تتتتتفاا هتتتتت  حضتتتت نا   اىنهحتتتت م
 ابم  ا بىت   ب ث  را    سعيف.

 

 : شروط اختيار العينة
 

ف ل ب بنستتحا ى هيتت   مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا ا تتهفدي ابح ح تتا بعتت  ابهتت  
 تتتتف تتتت  ا هيتتتت          تتتع     ابتتتهعى  ابن  ذيتتتا   لينتتتا ابحثتتت  ابهجفيحيتتتا (

 :ب ع نيف تثف    ابح ح ا ه  م  د  ابعينا   ت ط 
    .( سن ا 2 -8بألد  و ه   ي    فم  نهفا ح ابع ف اب هن -
ابعتىيتتا ابع هتتا  ف جتتا م  تكتت     جتتا   تت   امد تت و لىتتا هتيتت ه ابتتتف ي  -

 .( 552-22  هه سقا ه   ي 
م  انتتت   مد تتت و ابعينتتتا ه تتت  نىه هتتت   ابثضتتت   ببتتتا ابف ضتتتا   هتتت  ثتتت   -

  . حفن ه  ابحث  ابث بف
م  ان ن ا ه  امد  و      ع     ابهعى  ابن  ذيا  بتفند  ملىتا هرت  ف  -

 .بنت  اىنهح م
م  م  مهتتتتتفاض ل تتتتتتا ب        تتتتتع     ابتتتتتهعى  هتتتتت  مابق تتتتت   فمى اعتتتتت ن -

 ه هنا.
 

 خطوات اختيار العينة:
 

 هف ا هي   ابعينا ب بمق ا  ابه بيا:
 

( 2-8ت هتتتي ابح ح تتتا بث تتتف ملتتتفا  مد تتت و هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا هتتت  ستتت    -
ابم  تتا بىتتت   حيتت   ىتت    Rainbow kids بثضتت نا ستن ا  اب ىهثتتتي 

 .  د ىاط  ( د وط 11لف  امد  و   فج  بب
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ا لىتا ه  تح  اب ف سا      تع     ابتهعى  ابن  ذيتا  نت  ط ت  تثفنف مد  و  -
نهتتتت ذ  استتتتتهح نا ابكهتتتتتف اب حنتتتتتف لتتتتت   تتتتع     ابتتتتتهعى  ابن  ذيتتتتتا بتتتتتفا د تتتتت  

  ىتتت  لتتتف      (0221ستتت  لي   تتت بل اب تتتفا  ب(  بلتتتفا :    2-8ابف ضتتتا  
  . د ىاط  ( د وط 54 
  تت بد   ابعينتتاتت  استتهحع   امد تت و ابتت ن  ى تنقحتتث لىتتيد   تتف ل ا هيتت    •

  د ىتاط  ( د توط 51ت  تعيي   تثفنف لينا ابحث  ابهجفيحيا  ابهف تك ني ه   

ه تتتت  اعتتتت  ن   هتتتت   تتتتع     ابتتتتهعى  ابن  ذيتتتتا هفحىتتتتا هتتتت  تحتتتت  اب ف ستتتتا   تتتتف
 .سن ا ( 2-8تفا حي مل      اب هنيا ه  ل ف  

 

التجممممانس بممممين األطفممممال ذوي صممممعوبات الممممتعلم النمائيممممة ) عينممممة البحممممث 
 :التجريبية(

 

ت هتتتتي ابح ح تتتتا بثستتتت   هع هتتتت  ابهجتتتت ن   ا تتتت  لينتتتتا ابحثتتتت  هتتتت  حيتتتت    
  جتتتا نتتتت  اىنهحتتت م(   تتت  نهضتتتل ب بجتتتف و   نستتتحا ابتتت       اب هنتتتف ابع تتتف 

 .(5 ابه بف  ت 
 (0)جدول

 ونسبة الذلاء ودرجة نقص االنتباه( الزمنيتجانس عينة البحث من حيث )العمر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الداللة DF 2كا المتغيرات

 1.000 12 1.467 الزمني العمر
 غيف  ابا

 0.964 9 3.000 نسبة الذلاء
 غيف  ابا

 0.970 6 1.333 درجة قصور االنتباه 
 غيف  ابا
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  تت ا هعنتت م منتت  ى   ( غيتتف  ابتتا0 يهضتتل هتت  ابجتتف و ابستت  ث م  تتتي    تت   
 تتتتي    جتتتت   مد تتتت و اب ج  لتتتتا ابهجفيحيتتتتا      ح تتتت ذي ط بت جتتتتف  تتتتف    ابتتتتا 

  ابتتتتهعى  ابن  ذيتتتتا  تتتتف بعتتتت  اب هتيتتتتفا  ابف يىتتتتا اب ستتتتيقا   ابع تتتتف  تتتتع   
بتتا تجتت ن   تت ى  به تت  اهتتيف     جتتا نتتت  اىنهحتت م(  نستتحا ابتت       اب هنتف 
 .امد  و

 

 :البحثأدوات ثالثا : 
 

هتتت  ام  ا  ابهتتتف ا نتتت  م   استتتهمفهي ابح ح تتتا  تتتف ابحثتتت  ابثتتت بف لتتتف اط   
  ي تت    يد  ارج بتتا لىتتا مستتئىا ابحثتت  تستت     تتف تتت  يف ابحي نتت   ابهتتف تتهضتت

 (:0 نىف لفض م  ا  ابحث         ه ضل ب بجف و
 

 ( أدوات البحث المستخدمة7جدول) 

 اإلعداد األداة ا
استتتتتتتهح نا ابكهتتتتتتتف اب حنتتتتتتتف لتتتتتتت   0

  ع     ابهعى  ابن  ذيا.
س  لي  ببلفا :    بلفا  

 .0221   بل اب فا
هتيتت ه اىنهحتت م اب  تت   بتتتفا    7

 و هتتتتتت  تحتتتتتت  اب ف ستتتتتتا     مد تتتتتت
  ع     ابهعى                            

 ابح ح ا  بلفا 

ابحفن ه  ابهف يحف اب تهفح     3
 ب سهمفال ابمفاذه اب  نيا

 ابح ح ا  بلفا 

 

 :  ي   نىف لفض بكي يا بلفا    م ام  ا 
 

 .استبانة الكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية-5
   (7112 ،سماعيل صالح الفراإإعداد: د/  )                               

ابف استت   هتت   فيط استتهح نا ابحثتت   ت ذ تتا ابههتتمي ( هستته ي اابح ح تت  ملتتف   
ل ب تتتع     ابتتتهعى  ابن  ذيتتتا 5248ابستتت بتا  هندتتت  ت تتتنيف  يتتتف     ب  نتتتي 
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تحتت  اب ف ستتا ابهتتف   تتف  ثوثتتا ج انتت   تتف: اب تتع     ابح تتفيا  بق تت  هتت 
جه  ليتا اى تع     ابا   اب تع     اب عف يتا   اب تع     ابىت يتا   ابثف ي

عتتتف هتتت    عتتتف تثفنتتتف مبعتتت   اىستتتهح نا  هرتتت  ف اب تتتع  ا  تتتف  تتت  ب    ن ستتتيااب
امبعتت   ابتت   اهتت    تت  هجتت و م  هردتتف هتت  هرتت  ف اب تتع  ا لىتتا   تت  

ابف ضتتتتا ابتتتت    الحتتتت  ا   ابهتتتتف ا نتتتت  م  استتتتهمفهد   بتتتتف امهتتتتف م  هعى تتتت
هت  ب ا   نتي  ت   اثتف  اب عى تت  اسيا   هىا هع ابق   لىتا م  مهضا سنا 

 ا  بتتتتتد  تتتتتف ضتتتتت   م  عتتتتت  لحتتتتت  ي هتتتتت  ابعحتتتتت  ا  تنقحتتتتتث لىتتتتتا ابق تتتتت  مل ى
 .ن   طا(-محي نط -غ بحط -هسه ي    اذ ط 

 

 :تحكيم االستبانة بصياغتها األولية
 

بعتتتتتف بلتتتتتفا  ارستتتتتهح نا  ت ذ تتتتتا ابههتتتتتمي ( تتتتتت  لفضتتتتتد  لىتتتتتا لتتتتتف  هتتتتت    
 هتتت      اى ه تتت    تتتف هجتتت و      تتتف ابعىتتت ل ابهف  يتتتا  ابن ستتتيااب ثن تتتي

ابثنتتت  لىتتتا اىستتتهح نا  ابهأ تتتف هتتت   تتتف   دتتتف   استتت   ابق  بتتتا ؛   بتتتد  
تتههدتت  بىدتتف  ابهتتف     ابعحتت  ا   هتتفا  ضتت حد   هتتفا هو   عي هتت  مجىتت ض 

  تت   تت   هتت  هج تت ع ابتتف ج   نتتفو م  بفاتت   %22ر ا ح تت  ابق تت  لىتتا  تت
ضت   آ ا  اب ثن تي  تت  بجتفا  بعت  ابهعتفنو   تتف تت    ع     تعى     ف

 هند .بل  ي  ي غا بع  ابعح  ا   ح   بعضط  
 

 :تقنين االستبانة
 

بعف اىنهد   ه  لفض اىسهح نا ب تي غهد  ام بيتا لىتا بعت  اب ثن تي    
 :ت  تتني  اىسهح نا ب تح ع ابمق ا  اآتيا

ابرتتتتتت  ف    تتتتتتف   تتتتتتف  اىستتتتتتهح نا  تتتتتتت   بتتتتتتد لتتتتتت  دفيتتتتتتث اب تتتتتتف   •
  بد بعفضتد  لىتا لهتفي هثن تي   تف ابعىت ل ابهف  يتا  ابن ستيا  ؛اب ثن ي (

ب عف تتتا  تتتف  ابعحتتت  ا   هتتتفا  ؛ هتتت      اى ه تتت    تتتف هجتتت و ابق  بتتتا
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تتت ههدتتت  بىدتتتف  ابتتت    ضتتت حد   هتتتفا هو  تتتتف ح تتتىي   هتتت  مجىتتت  ي        
 :تتفيحط    ث اب ع  با اآتيا %44ج يع اب تفا  لىا نسحا ات    

 
 x                                                    522نسحا اىت    = 

 
تف تأ ف ه   ف  هضت    م اي ابحثت    هت   اك   ابح ح ت  د ا ارجفا     

 .ه  مجى ي          ث  ا ن  تقحيتد  ب   
 

  ثبات االستبانة: •
 

نيتتتتا هتتتتفتد  ثوثتتتتا اجتتتت   ثحتتتت   اىستتتتهح نا ثتتتت  بلتتتت  ي تقحيتدتتتت  بعتتتتف هتتتتفي  هر   
  بتتتد لىتتتا م  تتتع هعى تتت   من ستتتد  هتتت   يتتت ض امت تتتا ابن   جيتتتا   مستتت  يع

هع هتتتت  اب حتتتت   ب ستتتتهمفال هع هتتتت    تتتتتف تتتتت  استتتتهمفاا  ب ث  رتتتتا  تتتت   نتتتت ن 
    تتت   تتت   مغتتتفاض ابحثتتت ( 2844  ا تحتتت ل  يفستتت    حىتتت  هع هتتت  اب حتتت  

هت  اب تف  ( هع 2828      ا ه  ن  فم اب ف  اب اتف بوسهح نا حي   ىتي
 (.820:08هع ه  اب ح    v=اب اتف

 

تتت  حستت   اىتستت   ابتتفا ىف بىعحتت  ا  لتت  دفيتتث باجتت   هعتت هو  اى تحتت ل   
 اب ج تت ع ابكىتتف بىتتف اج    تفا حتتي تتتي     تتي    جتتا  تت  لحتت  ي هتت  ابعحتت  ا 

  بتد ن  تتف    28242   28108هعت هو  اى تحتت ل بج يتع ابعحتت  ا  هت   تتي  
ىف  تتي  ابعحتتت  ا   إ  ج يعدتت  هعتتت هو  ا تحتت ل   جتتت   هتتفا اىتستت   ابتتتفا 

  28223ى تح ل  ي ت   تي  اب ج ى   اب ج  ع ابكىف بىف ج     تفا حي تي  ا
  بتتتتتتد ن  تتتتتتف هتتتتتتفا اىتستتتتتت   ابتتتتتتفا ىف بى جتتتتتت ى     م  ج يتتتتتتع  28222  

 لف  هفا  اى هو 

لف  هفا  اىت   +لف  هفا  
 اى هو 
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اب جتتت ى  مودتتتف  ثح تطتتت   اىط بح تتت ذيط   ارجتتتفا ا  ابستتت بتا تجعتتت  اىستتتهح نا 
 .همي   ع     ابهعى  ابن  ذيا بفا مد  و ابف ضابه   بثاط 

 

 :وصف استبانة تشخيص صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال الروضة
 

تهه   اىستهح نا لىتا  تع     ابتهعى  ابن  ذيتا بتفا د ت  ابف ضتا  تردتف   
 : بد اب ع      ف م  عا هج ى   ف

 :صعوبات بصرية حرلية وتتضمن (0
تن ستتث لضتتىف(  تضتت    تت      حيتتفيحف يتتا   تع      تتف م ا  هدتت  ا  •

 . ع    
تثنتت  لضتتىف(  تضتت    تت      تتع     ابتتهثن   تتف ابعضتتو  ابفتيتتتا  •

 . ع    
 

 : صعوبات معرفية وتتضمن (7
 

 . ع     اىنهح م  ابه يي    تض       ع     •
 . تض       ع      ع      ف اب ا في  ابه كيف  •
 تضتتت    تتت     اه  ابهك هتتت  ابثستتتف( تتتع     ابهك هتتت   ي تتت   تتتي  ابثتتت •

 . ع    
 . ع      ف تهني   تك ي  اب  د ل   تض       ع     •
 . ع      ف ح  ههنىا   تض       ع     •
 

 :صعوبات في النمو اللغوي وتتضمن (3
 

 .ى رف(   تض       ع    ابهعحيف اب  ابكول   ا ع      ف ابىت •
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ستتتتهتح و  إ ستتتت و(    تضتتتت    تتتت   تتتتع      تتتتف  دتتتت  ابىتتتتتا اب نق تتتتتا  ا •
 . ع    

 . تض       ع      ع     تنري يا  تفابه س عف ب رف(   •
 

صمعوبات اجتماعيممة نفسممية )التفاعممل االجتمماعي السممليم( وتضممم خمممس  (9
 .صعوبات

 

 :تطبيق االستبانة وتصحيحها
 

ابف ضا ابت   مهضتا ستنا   استيا   هىتا هتع ابق ت   اقحث اىسهح نا هعى ت  
هت  لحت  ا  اىستهح نا    بتد بكت  د ت  هت   يمه ل    لح    ()   ي  ضع ب 

   يعقتتتف ابق تتت    جتتت     تتتث تسىستتت  هستتته ي   امد تتت و اب تتتف لىتتتا حتتتف
تتت  تأ تتت  م  تتتع   جتتت     غ بحطتتت  تأ تتت  ثتتتوث   جتتت    محي نطتتت   ارج بتتا  تتتف   اذ ط

 .ا   جا  احفي(تأ     جه    ن   ط 
 

هتتت  ب ا   (   جتتتاط 002ستتتهح نا   ينتتت   هج تتت ع   جتتت   ابندتتت ذف ب تتتتفا  اى   
هتتتت  هج تتتت ع   جتتتت    (   جتتتتاط 530  % 22ح تتتت   ابق تتتت  لىتتتتا متتتتت  هتتتت  

 تع     تعىت  ن  ذيتا   إ ا ح ت  ابق ت  لىتا متت  هت    اىسهح نا انت   بفات
 ع  ا  ف  ت ا اب جت و هت  هجت ى    ه    ج      هج و اعف بفا % 22

 . اىسهح نا
 

ا قبمممل المدرسمممة ذوي صمممعوبات مقيممماس االنتبممماه  المصمممور ألطفمممال مممم( 7
 (الباحثة/ إعداد )                                              التعلم: 

تضتتتتت    نتتتتت   هتيتتتتت ه اىنهحتتتتت م اب  تتتتت   مد تتتتت و هتتتتت  تحتتتتت  اب ف ستتتتتا       
 :  ي   نىف لفض ت  يىف بد م ابمق ا    ع     ابهعى  لفي  ق ا 
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  :ض المقاييس السابقةاستقراء التراث النظري واالطالع على بع-0
 

 هت     اىدتوع لىتا امدتف ابنرفيتا   اسهتفا  ابهفاث ابنرف   وو ه     
  عتتت  اى هحتتت  ا   اب تتتت ني  بألد تتت و    تتتوو هفاجعتتتا ابف استتت   ابستتت بتا 

  م  اب تيتتت ه نتتتفتحه ب رتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م  نرتتتفاط        تتتع     ابتتتهعى  
  تت ذ  و ه تتف ا  هحستتقا تن ستت   تتتف  م  ابح ح تتا منتت  هتت  اب ن ستت  تنتت   

ابنتتت احف اب نيتتتا    تتت بد مهنننتتت  اب تتتت   لىتتتا  امد تتت و      تتتع     ابتتتهعى 
تستتدي   بدبههثتتتث اب  ذتتفي اب فجتت ي هندتت     تت  ؛بحنتت    تت ا ابنتت ع هتت  اب تتت ني 

 .هد ا ابح ح ي  اآ في  بيسه يف ا هند   ف مبث ثد  ابت  ها
 

 :تحديد الهدف من المقياس-7
 

  ا اب تي ه   ستيىا بىهعتف  لىتا هرت  ف نتت  انهحت م د ت  هت  تحت              
  ي   ابتتف ا   اب دت  ا  ابهتف تثهت ا ببتا   ( سن ا 2-3اب ف سا ه  س    

 .م ض  ه   اس لف لىا تن يهد  بهن     تق يف
 

 : صياغة مفردات المقياس-3
 

تتت   تتي غا ه تتف ا  اب تيتت ه بثيتت  تكتت    تت ا اب تيتت ه هتت  هج  لتتا هتت     
نتته     امستئىا ابم  تا ب دت  ا   تتف ا  ابق تت   ي ت  امته  ب رت  ف اىنهحت م

           تتتف  ىتت  لتتف  امستتئىا  تتتتفا د  هتت   تتوو هج  لتتا هتت  ابحق تتت   اب  تت  ي 
  تتت  ستتت او هتتت  امستتتئىا ا  تتت  هدتتت  ي   فليتتتا هتتت  هدتتت  ا     ( ستتت اىط  32  

 هتتف لنتت  اردتت     تتت  تثفنتتف ستتها هدتت  ا  مس ستتيا   بتد   تتث هتت   اىنهحت م 
          تهتتتت   هدتتتت  ا  اىنهحتتتت م   ابنرتتتتف   ابف استتتت   ابستتتت بتا  تتتتف  تتتت ا اب  ضتتتت ع 

 –ابهقتتتتت  ث  –ابهسىستتتتت   ابهفتيتتتتت   –ابه تتتتتنيف  -ابههتتتتت ب    – تتتتتهو    اى
 . اب ت  نا (
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 :صياغة تعليمات المقياس -9
 

 ت تتتي  تتتي غا تعىي تتت   اب تيتتت ه حيتتت  تعهحتتتف تعىي تتت   اب تيتتت ه لن تتتفاط    
بتت ا  تتتف  تت غي ابح ح تتا تعىي تت   اب تيتت ه   التتي  يدتت  اب ضتت ح      ي ط ضتتف 

   ابحستتتتت دا ب تتتتت  اضتتتتت   ستتتتتد با   تتتتتتا استتتتتهمفال ابتتتتتت ذ  بتتتتت بهقحيث بى تيتتتتت ه 
  : تض ني تعىي    اب تي ه ابعن  ف اآتيا

 . ىث ج  ن سف تح  تقحيث اب تي ه   ف مثن ذ  -
 .ىيد  اب تي ه ج   هس لف م  اثني  ب س لفي امهد   حين   اقحث ل -
 . ه با  ي ن   ابق    ف اب ن   اب م   ب بد -
تفا ي مسئىا اى هحت   بقفيتتا جيتفي  هحستقا حهتا استهقيع ابق ت  ارج بتا  -

 .    لىا ابس او بقفيتا  ثيثا  ارج با تك    ف ن     تا امسئىا
نت  تتف هثتف بج  هتت  م يجت  ابهأ تف هتت    ب ا  غت  ابق ت   تف تتييتتف بج  هت  -

 .ت  ه ط ابس بتا 
 .قى  هن   بدابهنحي  لىا ابق   بعفل تى  اب  ثا تح  م  ا   -
  .ابهنحي  لىا ابق   بعفل تف  م  س او     ارج با لىي -

 

 :تصحيح المقياس-2
 

    تت ف(   ج بتتا  تتثيثاباث تت  ابق تت  لىتتا    جتتا  احتتفي( لىتتا  تت    
 . (   جاط 32ج با   دئا  ابف جا ابكىيا بى تي ه  بلىا    

 

المقيمماس علممى مجموعممة مممن الخبممراء والمتخصصممين فممي علممم  عممرض-6 
 :النفس والتربية الخاصة ورياض األطفال

تت  لتتفض اب تيتت ه لىتا هج  لتتا هتت  ابمحتتفا   مست ت ي لىتت  ابتتن    ابهف يتتا   
 تف  ما امست ت ي  ملضت    يئتا   (52ابم  ا   ي ض امد  و  ى  لف     
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 تتتتف ت هتتتي ابح ح تتتا   مستتتئىا ابهتتف ي   اب مه تتتي  تعتتتفن  اب تتتي غا بتتتحع  ا
 تحل اب تيت ه مبرجفا  ابهعفنو  ابهتف م  تا  دت  ابست  ي اب ثن ت  .   ت بد 

 . ف    ت  ابند ذيا
 

 :الخصائص السيكومترية للمقياس
 

لتفا   ابهمقتيه ب ثهت ا بعف اىنهد   هت  ابمقت ا  ابهتف تت  اتح لدت   تف ار  
ثحتتت   ث هتتت  ح ح تتتا بتتت بهثتت هتتتي اب  جتتتفا  ابف استتتا اىستتتهقوليا إاب تيتتت ه   

  بتتد هتت     تتف هتت   تتوحيه  بىهقحيتتثأبىه ؛  تتف  هتيتت ه اىنهحتت م اب  تت  
هت  مد ت و هت  تحتت    د ىتاط  ( د توط 32 توو ابهقحيتث لىتا لينتا تك نتي هت   

 .اب ف سا      ع     ابهعى  ه     ا لينا ابحث  امس سيا
 

 :Reliability : حساب ثبات المقياسأوال  
 

 اىستتهتفا   تتف نهتت ذ  اب تيتت ه  لتتفل تتييف تت  بهتتن    فب تيتت ه اعنتتب  ثحتت   ا  
 ي تتت  بتتت  تتتت  بلتتت  ي ت  يعدتتت  لىتتتا م تتتفا  ابعينتتتا لتتتفي هتتتفا   تتتوو  هتتتفا    حيتتتف  

 : هنيا هعينا.  ت  حس   ثح   اب تي ه بعفي دف    به بف
 

 : لفا لرونباخأطريقة  .0
 

  Cronbachs Alpha"a  استتهمفهي ابح ح تتا  هع  بتتا مب تت   ف نحتت  (  

  بثس   ثح   مبع   هتي ه اىنهح م اب     هتع ابف جتا ابكىيتا بى تيت ه ثح تت 
  . ابجف و ابه بف ن ضل تي  هع هو  اب ح   مبع   اب تي ه  بى تي ه  ن 
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 ) 3جدول )
(  6-3معامالت الثبات لمقياس االنتباه المصور لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم من )

 باستخداا ألفا لرونباخسنوات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *1892الثبات الكلي للمقياس
 

 .2842  ن ا  ر  مسئىا اب تي ه لىا   جا ل بيا ه  اب ح    ىتي 
 

 Split half method: طريقة التجزئة النصفية .7
 

اسهمفهي ابح ح ا  ف حس   ثحت   هتيت ه اىنهحت م اب  ت   دفيتتا ابهج ذتا   
تتستتتتي  ه تتتتتفا ا  حيتتتت  تتتتتت    حتتتتتفا دفاذتتتتث حستتتتت   اب حتتتت   بابن تتتت يا   تتتتف 

 هتت   ستت ذ   بتتد ابهتستتي  تتستتي  اب  تتف ا    بتتا ن تت ي  ههستت  يي  باب تيتت ه 
 تتتف استتهمفهي ابح ح تتا دفيتتتا ابهج ذتتا   بتتا ه تتف ا   ف اتتا  ه تتف ا    جيتتا ب

  بتتتد نرتتفاط بتىتتا ابع اهتتت   ؛ملىتتا هع هتت  بى حتت    فابن تت يا نرتتفاط مندتت  تعقتتت
نرتتفاط بتىتتا ابع اهتت    م   فىحابهتتف تتت ثف  تتف تي تتا هع هتت  اب حتت   لىتتا نثتت  ستت

 الُبعد
 

ه ابكىيا
  جا اب تي 

 

 معامل ألفا لرونباخ 
 *2848 األول: االختالف
 *2820 الثاني: التشابه

 *2822 الثالث:التصنيف

 *2842 الرابع: التسلسل والترتيب

 *2842 الخامس: التطابق

 *2842 السادس: المقارنة

 *1892 الثبات الكلي للمقياس
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 بىهثتتث هتت    ابهتف ت يتف هت  ابهحت ن  ابمقتأ  تف   جت   ام تفا  لىتا ابحق تتا 
ثحتتت   بق تتتتا اب وحرتتتا ت هتتتي ابح ح تتتا بثستتت   ابهج ذتتتا ابن تتت يا ب ستتتهمفال 

 ك نتتي    Spearman- brown coefficient هع هتت  ستتحيفه    تتفا   
 :ابنه ذ    به بف

 ) 9جدول )
(  6-3ألطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم من )  ات لمقياس االنتباه المصورمعامالت الثب

 سنوات باستخداا معامل سبيرمان براون ومعادلة سبيرمان التصحيحية
 (31)ن= 

أبعاد مقياس االنتباه 
 المصور

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية
معامل ارتباط 
بيرسون بين 

نصفي 
 المقياس

معامل الثبات 
بمعادلة 
سبيرمان 
 التصحيحية

 0,865 0,772 األول: االختالف
 0,935 0,877 الثاني: التشابه
 0,902 0,921 الثالث:التصنيف

 0,899 0,819 الرابع: التسلسل والترتيب
 0,833 0,785 الخامس: التطابق
 0,923 0,777 السادس: المقارنة

 0,960 0,920 الثبات الكلي للمقياس
 

( م  هتي ه اىنهح م اب     نه هتع  ف جتا ل بيتا هت  8  جف و   يهحي  ه   
حيتت   ىتت  هع هتت  اب حتت   بىحق تتتا  نتت    اب تتف   بتت بد ا نتت  اب تتتا  نه ذجتت  

 ين تت  تتتفا ح هعتت هو  اب حتت   لىتتا اى هحتت  ا  اب فليتتا بى تيتت ه    (28202 
بقفيتتتتتا ابهج ذتتتتا ابن تتتتت يا    ستتتتهمفال هع  بتتتتا ستتتتتحيفه    تتتتفا   ابه تتتتتثيثيا 

م  هتيت ه  ف  ت ا اعنت  با ا ت  ع   جا ثح   اب تيت هبه   اهيف   (28222 
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    ب تيتت ه ابثتت بف اتتتي  هتت  نتتفلا تي ستت    اىنهحتت م اب  تت   نهستت  ب ب حتت   
 بت ا  تتف استتهمفهي ابح ح تا اب تيتت ه ابثت بف  تتف تيت ه هرتت  ف نتت  اىنهحتت م 

(  2-3     تتتع     ابتتتهعى  هتتت  ستتت     تحتتت  اب ف ستتتا هتتت  بتتتفا مد تتت و هتتت 
  .سن ا  ه ضع ابحث  ابث بف

 

 :Validity : صدق المقياسثانيا  
 

تت    ت تف ب ب تتف  تتتف ي اب تيتت ه لىتتا تيت ه هتت  ي     ع هتت  مجىتت    م  تتتتي  ض 
بتي سد    اب ف   ف  ت ا اردت   اعنتف ببتا م  هتفا م    ف  ل  اب وي ا ابهف م  

لتتت  ت  تتتف م  ا تتتت ه بتتت   ابكهتتتف  ببتتتا م  استتتهقيع  تتت ا اب تيتتت ه تيتتت ه هتتت 
هر  ف نت  اىنهح م ابك ه  بفا مد  و هت  تحت  اب ف ستا هت       تع     

 بهثفنف هفا  ف  هثهت ا اب تيت ه استهمفهي ابح ح تا  تف   استهد    ابهعى (
 :دفيتهي  بثس   اب ف 

 

 : Validity ا :حساب صدق المقياسلث  ثا
 

    ب تف  اثتف  ه ضتع ابتيت ه ات ف ب  تتف ي اب تيت ه لىتا تيت ه ابست ا     
 .بتي س  ع  ض   ي  اى هح     وحيه   ف تي ه ه     

 

 : صدق المقارنات الطرفية-0
 

ت  حس   اب ف  ابكىف ب تي ه اىنهح م اب     مد  و هت  تحت  اب ف ستا    
( لت  دفيتث حست   اب تف  32     ع     ابهعى  بفا لينا ابهتنتي    =

جتتت   ام تتتفا  لىتتتا ابه ييتتت ا م   تتتف  اب ت  نتتتا ابقف يتتتا  حيتتت  تتتت  تفتيتتت     
ابف جا ابكىيا ب تي ه اىنهح م اب  ت   تفتيحت ط تن  بيت ط  بثيت  ت تحل  تحتا م حتف 

هتتت   %02  جتتتا ام بتتتا   تحتتتا م تتتتف   جتتتا ام يتتتفي  ثتتت  تتتت    تتت  نستتتحا 
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هت    جت   ار  ت لف ام نتا  حيت   %02  ج   ار   لف املىا   نسحا 
ف ابهتستتي    ت ييتت اط لىتتا م  م  تت T.L.Kelley (1939)ف يىىتت بتتي مبثتت ث 
ههي    ابضعف  ف ابهف تعه ف لىا تتستي    جت   اب يت ا  ببتا ب سه ي   اى

دتتف ي  املىتتا  ام نتتا  بثيتت  نهتتأبف ام  تت لف املىتتا هتت  ابتتف ج   ابهتتف 
هتتتتت  ابقتتتتتف  اب  هتتتتت     يهتتتتتأبف ار  تتتتت لف ام نتتتتتا هتتتتت   %02تكتتتتت   نستتتتتحا 

  .ه  ابقف  ابضعيف %02ابف ج   ابهف تك   نسحا 
 هح   "   " بثس    ىبا اب ف    تي  اب ئتا ابعىيت   اب ئتا ابتفني  ات  اسهمفال   

عتف     نتي ابنهت ذ  لىتا ابنثت  ابهت بف    ت   تف ه ضتثا ب بجتف و لىا    ب  
 (.1  ت 

 (2) دولج
 ىنتائج اختبار " ت " لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية لمقياس االنتباه المصور لد

 ستطالعيةالعينة اال
 

 المتغير
  اإلرباعي االعلى االرباعي االدنى

 قيمة)ت(
 

مستوى  
 الداللة

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري 

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري 

المقياس 
 ككل

9 8.133 1.84 9 26.66 1.588 3.91  10111 

 

 يهضتتتتتل هتتتتتت  ابجتتتتتتف و ابستتتتتت  ث  جتتتتت    تتتتتتف   او بح تتتتتت ذي ط لنتتتتتتف هستتتتتته ا   
ام نا ابفني  لىتا هتيت ه اىنهحت م  فاملىا  ار   ل في  ار   ل(  28225 

املىا بتفا ابعينتا ابكىيتا    ت ا نتفو لىتا  فاب     ب  بل هه سه ار   ل
م  هتيت ه اىنهحت م  ااب ف  ابه يي   ب تي ه اىنهح م اب       ه   اهيف ببت

 .ىنهح ماب     بفا  تف ي هفت عا لىا ابه يي   ي  هفت عف  هنم ضف ا
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 :Homogeneity   Test يتساق الداخلصدق اال  -7
 

  بتد بوستهفىو  ؛بى تيت ه فتثىي  ابهج ن  ابتفا ى ب سهمفالابح ح ا  ت هي  
   ا  تت   اب تيتت ه اتتتي  ستت ا م  تتتف ي م  لتتف اط هتت  ابستت     اب تتتفا  بل تت  

بتتتا تثفنتتف ابثتتتف ام نتتا هتتت  ابع اهتت  ابهثهيتتتا بندتتف   فح تتت ذب  تت  مستتى   
 هحتت  ا  ابهتتف نستتهمفهد   تح دتت   ابحينيتتا  تتي  هج  لتتا هتت  اىهتتف ت ستتف اىاب

 تتف هتت  مح  اتتا أبو هحتت  ا  ابن ستتيا . بىه ف تتف تتتتفنف  تتف  ابهكتت ي  اب فضتت
  عتتف بى تيتت ه تتت  حستت   هع هتت  اى تحتت ل بج يتتع امبعتت   اب ن نتتا بى تيتت هابح  

ه ت  اهتتيف   ابستتها تتف تحتي   جتت   تتي  ا تحتت ل هفت عتا  تي  ار هحتت  ا  اب فليتا 
 .ل ل بهن    فبا  ج   ل ه   احف  ذيسب

 (6) جدول
 بعاد الفرعية لمقياس االنتباه المصورمعامالت االرتباط بين األ

األبعاد 
 الفرعية

التسلسل  التصنيف التشابه االختالف
 والترتيب

 المقارنة التطابق

 0.901** 0.895** 0.984** 0.955** 0.866** 0.986** االختالف
 0.858** 0.841** 0.982** 0.987** 0.812**  لتشابها

 0.981** 0.994** 0.862** 0.881**   التصنيف
التسلسممل 

 والترتيب
   **0.986 **0.906 **0.918 

 0.900** 0.887**     التطابق

 0.987**      المقارنة
 

ى تحتتتتت ل بو هحتتتتت  ا  اب فليتتتتتا ( م  ج يتتتتتع هعتتتت هو  ا2 ي ضتتتتل جتتتتتف و     
           ح تتت ذي ط لنتتتف هستتته ا  ىبتتتابته هتتتع  ف جتتتا ل بيتتتا هتتت  اى تحتتت ل ابتتتفاو  يابستتت
بعتتتتتت   اب فليتتتتتتا  ب تيتتتتتت ه اىنهحتتتتتت م   تتتتت ا ن  تتتتتتف اتستتتتتت   هثهتتتتتت ا ام  (2825  
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 تحتتتت ل  تتتتي    جتتتت   ابعينتتتتا   تتتت  تتتتت  حستتت   هع هتتتت  اى .اب  تتت    ي تتتت   يندتتتت 
 :بي    به بفب فسهقوليا لىا    ه ف ي  ابف جا ابكىيا بىع ه  اب   تهن اى

 (2) جدول
 ليهإ يعد الذي تنتممعامالت االرتباط بين درجة لل مفردة والدرجة الكلية للبُ 

 (31)ن=
 التصنيف التشابه االختالف

المفرد

 ة

معامل 

 االرتباط

المفرد

 ة

معامل 

 االرتباط

المفرد

 ة

معامل 

 االرتباط

(1) 527.0** (1) 52600** (1) 52717** 

(.) 527.5** (2) 52076** (.) 52617** 

(3) 526.3** (3) 52077** (3) 52675** 

(.) 52737** (4) 527..** (.) 0.624** 

(0) 527..** (5) 52630** (0) 520..** 
 

 (9) جدول
 ليهإ يعد الذي تنتممعامالت االرتباط بين درجة لل مفردة والدرجة الكلية للبُ 

 (31)ن=
 

 المقارنة التطابق التسلسل والترتيب
لمفردا

 ة

معامل 

 االرتباط

المفرد

 ة

معامل 

 االرتباط

المفرد

 ة

معامل 

 االرتباط

(1) 52671** (1) 52757** (1) 5207.** 

(2) 52600** (2) 526..** (2) 526.7** 

(3) 52706** (3) 520..** (3) 52757** 

(4) 527.0** (4) 526..** (4) 520.5** 

(5) 5263.** (5) 520..** (5) 5 .

035** 
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م  تتتي  هعتت هو  اى تحتت ل  تتي    جتتا  تت   (4   (2 يهضتتل هتت  جتتف و      
  -**28102بي  تف تفا حي هت   تي   ب فعف اب   تنه ه ف ي  ابف جا ابكىيا بىح  

 . 2825   م اب ع هو    ني  ابا لنف هسه ا   **(28221
 

 تتف  ابح ح تتا هتت  ت هتتع هتيتت ه اىنهحتت م اب  تت   مد تت و هتت  تحتت  أ  تت بد ت   
ب ف ستتتتتا      تتتتتع     ابتتتتتهعى   ف جتتتتتا هفت عتتتتتا هتتتتت  اب حتتتتت   لىتتتتتا ابعينتتتتتا ا

 .اىسهقوليا بىحث  ابث بف
 

البرنامج القائم على اسمتخداا الخمرائط الذهنيمة ألطفمال مما قبمل المدرسمة -3
  الباحثممة  ( /عممدادإذوي صعوبات التعلم:     )  

 

مد ت و  تف يحيتاط  اط ( جىست52تكت   هت    فت هي ابح ح ا  حن    فنت ه  تتف يح   
ب ج  لتتا   تتتف تت   نت   ابحفنتت ه    تت ط   هت  تحت  اب ف ستتا      تع     ابتهعى  
  :ه  امس   لف  ه  ابمق ا    به بف

 

 :أسس بناء البرنامج
 

 ابحثتتت ث    تتتت   نتتت   ابحفنتتت ه  لىتتتا هتتت  تن  بهتتت  ابح ح تتتا  تتتف اردتتت   ابنرتتتف   
ليا بألد ت و      تع      ابف اس   ابس بتا   ابم  ذ  ابن سيا  اىجه  

ابتتتتهعى   مهدتتتت تد    امستتتت  ابنرفيتتتتا بحنتتتت    ت تتتت ي  ابمتتتتفاذه اب  نيتتتتا  حيتتتت  
جه  ليتتتتا اله تتتتف  ابح ح تتتتا لىتتتتا هج  لتتتتا هتتتت  امستتتت   ابف تتتت ذ  ابع هتتتتا اى

 : ابن سيا  ابهف  يا ابهف ات ل لىيد  ابحفن ه  ابهف يحف ابث بف   ف   به بف
 

 :األسس العامة للبرنامج
 

ابحفنتت ه  اب تهتتفح بم تت  هرتت  ف نتتت  اىنهحتت م بتتفا مد تت و هتت  تحتت  استتعا   
ضتتت  ا ب ر  اب ف ستتتا      تتتع     ابتتتهعى    بتتتد ب ستتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا
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 –با اسهمفال بع  اب ني   ابهف تس لف  تف تن يت  ابحفنت ه  ه ت    اب ن تهتا ب
بعتتتتتتتت    ابى حتتتتتتتت   ام –ابثتتتتتتتت ا   اب ن تهتتتتتتتا  -فابع تتتتتتتتف ابتتتتتتت  ن -ابهع يتتتتتتت 

 .(فاب اج  اب ن ب -عىي ياابه
 

 :األسس النفسية للبرنامج
 

هفالتتت ي   تتت ذ   م جتتت  ابت تتت   بتتتفا امد تتت و      تتتع     ابتتتهعى   تتتف -
 .هفحىا ه  تح  اب ف سا

تن ستتتتت  هثهتتتتت ا ابحفنتتتتت ه  هتتتتتع   تتتتت ذ  مد تتتتت و هتتتتت  تحتتتتت  اب ف ستتتتتا     -
 . ع     ابهعى 

 .نياهفال ي اب ف   اب ف اا      ط لنف تقحيث ابمفاذه اب  -
 مندتت  تتت      لىتتا   ابع تت  لىتتا جعتت  امد تت و ن هنتت   بتتتف اتد  ابم  تتا-

 . د دابهتى  لىا اب ع     ابهف ت اج
 

  :األسس التربوية للبرنامج
 

ابث جتتتتا ببتتتتا ابهتتتتف ي   ابه جيتتتت  اب ستتتته ف بألد تتتت و      تتتتع     ابتتتتهعى   -
مهتت   اىنهحتت م  تتف أد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا ابتت ن  اعتت ن   هتت  هرتت  ف نتتت  

 .ابث جا ببا ابهف ي   ابه جي  ه  مج       بد ابنت   ابثف هن 
 .تتفا  ابهع ي  اب ن س  بألد  و-
 .تن يع اب ني   اب سهمفها  ف ابحفن ه -
 .ابحفن ه تن يع ابمفاذه اب  نيا اب سهمفها  ف -
 .هن سحا ابحفن ه  بتف ا  امد  و  ف هفحىا ابف ضا-
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 :الخرائط الذهنيةاألسس النظرية إلستراتيجية 
 

حي    لف  ف  ن   ابحفن ه  امس  ابنرفيتا ىستهفاتيجا ابمتفاذه اب  نيتا    
  تت  اله تتف  ابح ح تتا  تتف  فن هجدتت  مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا      تتع     

 :اب عنا بهثتيث لفي م فا   ابهعى  لىا ابنرفيا ابحن ذيا  ابهعى   
عوتت    اب عى هت   اب عتتفي  تتف ه ت  ت  اب ت يتا   ب تفيا   ت  يف ابق   ب   ي  -

 . ي  اب عى ه   ابس بتا  ابجفنفي
 في ت  يتت  اب عف تتا اب تفهتتا بىق تت  لت  دفيتتث تنري دتت   تتف همقتته  تتحنبلت  -

 .فغيف  ق
 

 :األسس االجتماعية والنفسية
 

 اىحهتتتفال اب هحتت  و  تتتي   اهف نتتا ابهع هتت  هتتتع امد تت و  إت هتتتا جتت  هتتت  امب تت-
 .  اسه فا  نج ح ابحفن ه ابح ح ا  امد  و بض  

 .تثتيث ابحفن ه  ام فا  ابهف ت  تثفنف  -
 .ها هثه ا ابحفن ه  بقحيعا ملض   اب ج  لا ابهجفيحيا هو-
 .تتقيا اب ثه ا    تي  ابحفن ه -
تتستتي   حتتفا  ابحفنتت ه  ببتتا  حتتفا   تتتيفي استتد  تثتيتتث م تتفا د  بى  تت و -

 .ببا ابدف  ابكىف بىحفن ه 
   اب ف اتتتا  تتتي  ا تتتفا  اب ج  لتتتا ابهجفيحيتتتا مثنتتت   ابهتتتف ي  لىتتتا هفالتتت ي اب تتتف -

 .ابحفن ه 
تتتتتت   ببى بعتتتف ابهأ تتتتف هتتت   انهتتتت و ب مد تتتت و هتتت  هفحىتتتا ببتتتتا هفحىتتتلتتتفل اى-

 .اب فحىا ابس بتا
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 .ا هي   اب  اتف  امنهقا ابهف ت اذ  م فا  ابحفن ه   تثتتد  -
باج  يتتتا بهثتيتتتث م تتتفا   يقتتت    اتتتت  يف ابحفنتتت ه  ابهت اتتتا ابفاجعتتتا  دتتت  ب   بتتت-

 .ابحفن ه 
 

 :خطوات بناء البرنامج
 

 : ت   ن   ابحفن ه  ب بمق ا  ابه بيا
 

 :تحديد األهداف العامة للبرنامج-0
 ف ض   ابدف  ابفذيسف بىحث   مس   ن   ابحفن ه  ت تي  تي غا ابدتف    

 :ابع ل بىحفن ه  ابث بف   به بف
ن يتتا هرتت  ف نتتت  اىنهحتت م بتتفا مد تت و استتهمفال ابمتتفاذه اب  نيتتا بهثستتي   ت

هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا      تتتع     ابتتتهعى     بهثتيتتتث  بتتتد ابدتتتف   نتتت   لتتتفي 
 :م فا   فليا هه  ىا  ف

ابثتتتتتف هتتتتت  هرتتتتت  ف نتتتتتت  اىنهحتتتتت م بتتتتتفا مد تتتتت و هتتتتت  تحتتتتت  اب ف ستتتتتا      -
 . ع     ابهعى 

تح تتتيف هعى تتت   هفحىتتتا هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا بم تتت ذ  امد تتت و هتتت       -
 .ابهعى         ابد ل  ف تق   ابق    ع    

   .تن يا هر  ف اىنهح م بفا مد  و ه  تح  اب ف سا      ع     ابهعى  -
 

 :اختيار محتوى البرنامج-7
 

 : ت  ا هي   هثه ا ابحفن ه    ت  بىمق ا  ابه بيا
 

 : تحديد معايير اختيار محتوى البرنامج-0
 : نيف ابه بيات  ا هي   هثه ا ابحفن ه   ف ض   اب ع 
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 .بأل فا  ارجفاذيا  م  ان   هوذ ط  •
 . هع ابنرفي بقحيعا اب عف ا  م  ان   ههستط  •
 تتف ب ست   امد ت و ابتتتي    جه  ليتا  هستد ط لت  ابحيئتتا اى ام  انت   هعحتفط  •

 .اىجه  ليا اب فغ  ا
تم  انت   ه ا حطت • بىنرفيتت       بى عف تا ابعى يتا اب ع  تتفي بثيت  انت   هوذ ط
 .ابسفيع ى يا ابثفن ا  ابهتفل ابهكن ب جفبعا
بىه ا    ي  ابه  و  ابع ث  تف ابمحتفا  ب ت  است لف لىتا   م  ان   هثتتط  •

  .تن يا ابع ىي   ابعتىيا ابهف تسد   ف انهت و مثف ابهعى 
 

   :تحديد مصادر اختيار محتوى البرنامج-7
 

 :ت   ن   ابحفن ه  ب بمق ا  ابه بيا
 . ابف اس   ابس بتا اب فتحقا ب  ض ع ابحث    ارد   ابنرف -
تت  اردتتوع لىتا بعتت  ابحتفاه  ابهف يحيتتا بتفا مد تت و هت  تحتت  اب ف ستتا     -

 . ع     ابهعى 
 هع اهتتتتهد  ب اتتتتتتع امد تتتتت و    ضتتتتتا حتتتتفي ابح ح تتتتتا    تتتت د  هعى تتتتتا  هتتتتفنفي -

 . ح جهد  ابهف يحيا
   تف هجت و اب تثا آ ا  اب ثن ي  ه  ابس  ي ملض    يئا ابهتف ي   ابمحتفا-

 .ابن سيا  ابهف يا ابم  ا
 

 :بناء وحدات البرنامج-3
 

 : ي غا ام فا  ارجفاذيا بك  نه ل ه  منهقا ابحفن ه -3-5
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ه  منهتقا ابحفنت ه   تف ضت    ت ي  ي غا ام فا  ارجفاذيا بك  نه ل     
  ام فا  ابع ها بىحفن ه   اب ثه ا اب   ت  تثفنتفم بكت  نهت ل هت  امنهتقا

 :بثي  ت ي  ي غا ام فا  ارجفاذيا بك  نه ل  ف اب ج ى  اب وث
   Cognitive Domain.اب ج و اب عف ف -
  Affective Domain .اب ج و اب جفانف -
    Psychomotor Domain اب ج و ابن   حف ف  -
 

 :تصميم جلسات البرنامج -3-7
 

تتتتت  ت تتتت ي      ( جىستتتتاط 52تتتتت  ت تتتت ي  جىستتتت   ابحفنتتتت ه  بثيتتتت  تضتتتت      
ابجىستت    تتتف  تتت  ي منهتتتقا همققتتتا تفتكتت  لىتتتا تن يتتتا ل ىيتتت تد  اب عف يتتتا 

   بهتتت بف تثستتتي  هرتتت  ف اىنهحتتت م بتتتفا    اىنهحتتت م(  ت يتتتف هتتت  ثتتتتهد  بأن ستتتد 
 .مد  بد 

 

  :  تض      نه ل ابعن  ف ابه بيا
 

هنتتتت   تن يتتتت   -ابتتتت ه   -ام تتتتفا  ارجفاذيتتتتا  -ابدتتتتف  ابعتتتت ل  –اب  ضتتتت ع 
بجتتتتتفا ا  ابهن يتتتتت   –اب نيتتتتت   اب ستتتتتهمفها -اب ستتتتت ذ  اب ستتتتتهمفها  -ابجىستتتتتا 
  . تتيي  ابنه ل –ابنه ل 

 

 :األنشطة المستخدمة في البرنامج
 

 :ه  امس  تهضل  ي   نىف افالا  ف ا هي   امنهقا لف ط ن  
 .     جفانيط م  تسد  امنهقا  ف تن يا ملض   اب ج  لا ابهجفيحيا هعف يط -5
 .ا ه  فط   ابحيئف ههجعط  م  ان   اب ن   -0
 .بت حا اب تي اب ن س   اب س حا اب ن سحا بىنه ل -3
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 .م  تسه يف اب ه لف اب مهى ا بفا ملض   اب ج  لا ابهجفيحيا-8
بألد ت و  فم  تهن س    م امنهقا هع اب سه ا ابع فا  اب ت  ف  ابهعىي ت-1

 .   لينا ابحث  ابهجفيحيا(
 

 :  امنهقا لىا ابنث  ابه بف يهه   ابحفن ه  لىا هج  لا ه
 

  .منهقا ت  يا -3        .منهقا بت يا -0     .منهقا اجه  ليا -5
 .فمنهقا  ل  ن س -2          .منهقا  نيا -1      .منهقا ت  يىيا-8

 

 :األدوات والوسائل المستخدمة في البرنامج
 

تيتث ابدتف  اسهع ني ابح ح ا  حع  ام  ا   اب س ذ  ابهف تست لف لىتا تث  
هتتتتت  ابحفنتتتتت ه  حستتتتت  دحيعتتتتتا   تتتتتف   تتتتت  جىستتتتتا تف يحيتتتتتا   ته  تتتتت  ام  ا  

 : اب س ذ  ابهف اله ف  لىيد  ابحفن ه  ابث بف  ي   نىف
 .مسق انا هفهجا هسج  لىيد   هج  لا  فاذه   نيا( •
م  ا   متتتتتول  مبتتتت ا  همهى تتتتا  ت تتتت  ه تتتت  ي  هج  لتتتتا هتتتت  اب تتتت     •

 . ف   ه   ي
  

 :لبرنامجمرحلة تقويم ا
 

 :نه  تتيي  ابحفن ه  ه   وو هفاح  ههعف ي
 

 :)أ( التقييم القبلي
لتتتت  دفيتتتتث تقحيتتتتث هتيتتتت ه اىنهحتتتت م اب  تتتت   لىتتتتا امد تتتت و تحتتتت  تقحيتتتتث   

 .ابحفن ه  ب سهمفال ابمفاذه اب  نيا
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 :)ب( التقييم المستمر
 

هت  تت ي  ابحفن ه  مثن   ابهقحيث ه   وو ل   تت ي   تف ند اتا  ت  جىستا   
بى تتت   لىتتا هتتفا استته   ي امد تت و هتت  منهتتقا   ع بيتت    ؛جىستت   ابحفنتت ه 

ابجىسا   ابهأ ف هت  ا هست    تعىت  امد ت و بىع ىيتا اب عف يتا  اىنهحت م ( ابهتف 
 بهتيي  بتتتتنتتتته  تتتتتتفا د   تتتتف ابجىستتتتا   تثفنتتتتف م  تعتتتتفنو  هقى  تتتتا   يستتتت ا 

هتتت  تحتتت   مد تتت و    يهتتت   هوحرتتتا ابح ح تتتا ب رتتت  ف اىنهحتتت م بتتتفا تتت ح  اب   
 .اب ف سا      ع     ابهعى   تتيي د  م اذد  بعف    نه ل

 

 :)ج( التقييم البعدي
 

لت  دفيتث تقحيتتث اب تيت ه هتتفي آ تفا  ابتيت ه ابحعتتف (  هت  نهت   ب بتيتت ه   
بىهأ تتتف هتتت   جتتت   تثستتت  دتتتفم لىتتتا هستتته ا امد تتت و  لتتت  دفيتتتث  ؛ابتحىتتتف(

استتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف  ا نتتت  هعف تتتا   لىيتتتا  حستتت   اب تتتف    يند تتت 
 .تن يا هر  ف اىنهح م بفا امد  و

 

 : نتائج البحث 
 

 :الفرض األول ونتائجه
 

 :نن  اب فض ام و بىحث  لىا
توجممد فممروق دالممة إحصمممائيا  بممين متوسممطي رتممب درجمممات أطفممال ممما قبمممل "

المدرسمممة ذوي صمممعوبات المممتعلم )عينمممة البحمممث التجريبيمممة( علمممى مقيممماس 
 ."لمصور في القياسين القبلي والبعدي الستخداا الخرائط الذهنيةاالنتباه ا
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 بىهثتتتتتتتث هتتتتتت   تتتتتتثا  تتتتتت ا اب تتتتتتفض ت هتتتتتتي ابح ح تتتتتتا ب ستتتتتتهمفال ا هحتتتتتت      
اجتتت    ىبتتتا  اب تتتف     تتتي  هه ستتتقف ر   يىك  ستتت   بى ج  لتتت   اب فتحقتتتا 

 تتتت    جتتت   مد تتت و هتتتت  تحتتت  اب ف ستتتا      تتتتع     ابتتتهعى  تحتتت  استتتتهمفال 
 هه ستتتتقف  تتتت    جتتت   ن تتتت  اب ج  لتتتا بعتتتف استتتتهمفال   ا ابمتتتفاذه اب  نيتتت

  تتت   تتت  ه ضتتتل  ب بجتتتف و    نيتتتا لىتتتا هتيتتت ه اىنهحتتت م اب  تتت  ابمتتتفاذه اب
  :ابه بف

 (8)جدول
( وداللتها اإلحصائية للعينة التجريبية بين القياسين Zمتوسط ومجموع الرتب الموجبة والسالبة وقيمة )

 لية على مقياس االنتباه المصورالقبلي والبعدي بالنسبة للدرجات الك
 (02ن=)  

 
 

مقيمممممممممممممممماس 
االنتبمممممممممممممممماه 
 المصور لكل

 

 

اتجاه فروق 

 الرتب

   

 

 العدد)ن(

 

القياس     

 القبلي/البعدي

 

قيمة 

(Z) 

 

مستوى    

 الداللة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الرتب 

 الموجبة

15 8.00 120.00  

-
a3.429 

.001 
دالة 

الرتب  احصائيا"

 ةالسالب
0 0.00 0.00 

الرتب 

 المحايدة
0   

المجموع 

 الكلي
15   

 

 :مناقشة نتائج الفرض األول
 

ح ت ذيا لنتف هسته ا ب يهضل ه  ابجف و ابس  ث  ج    ف    ا   ىبتا    
(  تتتي  هه ستتتقف  تتتت    جتتت   مد تتت و هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا     28225   ىبتتتا 

ا( تحتتت    عتتف استتهمفال ابمتتتفاذه  تتع     ابتتهعى   م تتفا  لينتتتا ابحثتت  ابهجفيحيتت
  اب  نيتتتا  تتتف مبعتتت   هتيتتت ه اىنهحتتت م اب  تتت    نتتت  ب تتت بل ابتيتتت ه ابحعتتتف  
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 تتي  ابتي ستتي  ابتحىتتف  ابحعتف  بعينتتا ابحثتت  ابهجفيحيتتا لىتتا   z   ىتتي تي تتا
 تتتي    ح تتت ذيط به تتت  نتتتفو لىتتتا  جتتت    تتتف    ابتتتا  (38802aابحق تتتتا  نتتت   

اىنهحتت م اب  تت   بتتفا مد تت و هتت  تحتت  ابتي ستتي  ابتحىتتف  ابحعتتف  لىتتا هتيتت ه 
 .(اب ف سا      ع     ابهعى    م فا  لينا ابحث  ابهجفيحيا

 

بتتتا   لىيتتتا استتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف   تتت  ب تهتتتيف ابنهيجتتتا ابستتت بتا   
هرتتتتت  ف نتتتتتت  اىنهحتتتتت م بتتتتتفا مد تتتتت و هتتتتت  تحتتتتت  اب ف ستتتتتا   م تتتتتفا  اب ج  لتتتتتا 

ستيف  بتد  تف ضت     لىيتا  جتف ا  ي نت  ت   ابهجفيحيا (  ف ابتيت ه ابحعتف 
 تردتتتف  تتت م   ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  امنهتتتقا اب هن لتتتا اب هضتتت نا  تتتف ابحفنتتت ه  

 ابتت   ت  تتىي نه ذجتت    ابنهتت ذ  هتت   تتوو نهتت ذ  نهتت ذ  اب تتفض ام و بىحثتت 
ح تت ذي ط  تتي   تتت    جتت   م تتفا  اب ج  لتتا ابهجفيحيتتا ببتتا  جتت    تتف    ابتتا ب

  ت   اىنم ت ض   ىتا هتيت ه اىنهحت م اب  ت   ف ابتي سي  ابتحىتف  ابحعتف  ل
نجتت ح استتهمفال  فه تت  اعنتت   تف هرتت  ف نتتت  اىنهحتت م ب تت بل ابتيتت ه ابحعتتف 

م بتتفا امد تت و      تتع     ابمتتفاذه اب  نيتتا  تتف  تتف تن يتتا هرتت  ف اىنهحتت 
نهتتتقا م اىستتته   ي هتتت  ابحفنتتت ه   هتتت  تضتتت ن  هتتت   تتت     ستتت ه       ابتتتهعى 

امد تت و      تتع     ابتتهعى    تتف   تت  هرتت  ف تعىي يتتا  تتف ابهع هتت  هتتع 
 تتتفا  مبتتتا انهرتتت ل بنتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا  تتت ى  امد تتت و.  تفجتتتع  تتت م ابنهيجتتتا 

اب ج  لتتتتا ابهجفيحيتتتتا  تتتتف جىستتتت    منهتتتتقا ابحفنتتتت ه  اب ستتتتهمفل  تتتتف ابحثتتتت  
حيت    نتي امنهتقا اب ستهمفها  ا     ابت ذ  لىا اسهمفال ابمتفاذه اب  نيتا

ه تت  جعىدتت  م  تتف  د تت ط   مد تت و اب ج  لتتا ابهجفيحيتتاهتتت ا  هعنتتا  تتف تعىتت  
نهتتتتتقا ابحفنتتتتت ه  م  ليتتتتت ط  حف تتتتت ط لىتتتتتا اىستتتتته   ي ابك هىتتتتتا  نيتتتتت       هف نتتتتتاط 

ه تت  مستتد   تتف    ه اتتتف حي تيتتا  اتعيتتا هع  تتادتت   منهتتقا باب ستتهمفها  تتف 
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هتتتتف ابتتتت   ن ضتتتتل م  يتتتتا ام    تتتت  هرتتتت  ف نتتتتت  اىنهحتتتت م بتتتتفا امد تتتت و
يتتا هتتع مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى  استتهمفال ابمتتفاذه اب  ن

ث تىتد ابنهيجتتا هتع نهتت ذ   ته تت  .هت  مجتت    ت  هرتت  ف نتت  اىنهحتت م بتفند 
ابهتف م ضتثي نه ذجدت    لىيتا   Daghistan (2016) هت    استا   استا  ت   

 . ابمفاذه اب  نيا  ف تعفن  نت  اىنهح م بفا د   ابف ضا
 

م تتف  نه ذجدتت  لىتتا   لىيتتا   Polat,yavuz,tunc ( 2017)    استتا   
اسهمفال ابمفاذه اب  نيا  ف تن يتا اب دت  ا  ابعى يتا  ابفي ضتيا بتفا امد ت و 

 هتتتتتتف( اب0255   استتتتتتا اب تتتتتتو    (ا  تتتتتتدفط  22ابتتتتتتا  ا تتتتتتدفط  84هتتتتتت  ل تتتتتتف   
بألد ت و  فم ضثي نه ذجد    لىيا ابمفاذه اب  نيا  ف تن يا اىسهعفا  ابتفاذت

 لحتتتف  ف  تتت بد   استتتا هنيتتت   حستتتين   تتتع     ابتتتهعى  اب ه تتت تي  لتىيتتت ط     
( ابهتتتف مثحهتتتي   لىيتتتا استتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف لتتتوا  0252ابتتتت      

 .  ع     ابعى ل بفا امد  و
 

 ي نتت  ت ستتيف  تت م ابنهيجتتا ماضتت  ط تتف ضتت   ابحفنتت ه  ابتتت ذ  لىتتا استتهمفال    
تضتتتت   ابحفنتتتت ه  حيتتتت    ابمتتتفاذه اب  نيتتتتا بىثتتتتف هتتتت  هرتتتت  ف نتتتت  اىنهحتتتت م

  ت   التي   ابمفاذه اب  نيتا ابت   تجعت  هت  ابق ت  هثت   ابع ىيتا ابهعىي يتا 
 تتف  ت    مد تت و هت  تحت  اب ف ستتا   ابح ح تا تنت ع   يت  ي امنهتتقا اب ستهمفها

 يه تتتث  بتتتد هتتتع هتتت     ف     تتتع     ابتتتهعى   ب  لىيتتتا  تتتف ابحفنتتت ه  ابهتتتف يح
   تي  هه ستتقف  تتت  ح تت ذيط ببتا بيتت  ابحفنت ه  حيتت  م   نت    تتف    اباستعا 

  ج   مد  و اب ج  لا ابهجفيحيا تح    عف تقحيث استهمفال ابمتفاذه اب  نيتا 
 .ب  بل ابتي ه ابحعف 
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  عتتت و  تتتف تن يتتتا  فاجتتت  ب ه تتت  ستتتحث نجتتتف م  ابمتتتفاذه اب  نيتتتا بدتتت  تتتتأثيف   
هرتت  ف اىنهحتت م  هستت لفي مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا  لينتتا ابحثتت  ابهجفيحيتتا ( 

 .بهتى  لىا هر  ف نت  اىنهح م  ابثف هن  ف ا
 

 : ونتائجه يالفرض الثان
 

 : بىحث  لىا فنن  اب فض اب  ن
 

توجممد فممروق دالممة إحصمممائيا  بممين متوسممطي رتممب درجمممات أطفممال ممما قبمممل "
المدرسةذوي صعوبات التعلم )عينة البحث التجريبية( على مقياس االنتبماه 

 ."الستخداا الخرائط الذهنيةالمصور في القياسين البعدي والتتبعي 
 

 بىهثتتتتتتتث هتتتتتت   تتتتتتثا  تتتتتت ا اب تتتتتتفض ت هتتتتتتي ابح ح تتتتتتا ب ستتتتتتهمفال ا هحتتتتتت      
 تي  هه ستقف  تت   اجت    ىبتا اب تف   ر   يىك  س   بى ج  ل   اب فتحقا 

  جت   مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا      تتع     ابتتهعى   تحتت  استتهمفال ابمتتفاذه 
بعتتتتتف استتتتهمفال ابمتتتتتفاذه اب  نيتتتتا  هه ستتتتقف  تتتتتت    جتتتت   ن تتتتت  اب ج  لتتتتا 

  بتتتتد لىتتتتا هتيتتتت ه اىنهحتتتت م اب  تتتت     تتتت   تتتت  ه ضتتتتل  ب بجتتتتف و   اب  نيتتتا
 :ابه بف

 (01)جدول 
( وداللتها اإلحصائية للعينة التجريبية بين القياسين Zمتوسط ومجموع الرتب الموجبة والسالبة وقيمة )

 (02ه المصور ن=)البعدي والتتبعي بالنسبة للدرجات الكلية على بطاقة مقياس االنتبا
 
 

مقيممممممممممممماس 
االنتبممممممممممممماه 
المصممممممممممور 

 ككل

 

 

اتجاه فروق 

 الرتب

  

  العدد

 )ن(

 

  القياس البعدي / التتبعي   

قيمة   

(Z) 

 

مستوى    

 الداللة
 مجموع الرتب متوسط الرتب

  3.00 1.50 2 الرتب الموجبة
a1.414- 

.157 
غيردالة 

 حصائيا  إ
 0.00 0.00 0 الرتب السالبة

 13 لرتب المحايدةا
  

   15 المجموع الكلي
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 :يمناقشة نتائج الفرض الثان
 

 تتتي   ح تتت ذيابنهضتتتل هتتت  ابجتتتف و ابستتت  ث لتتتفل  جتتت    تتتف    ا   ىبتتتا    
 هه ستتقف   هه ستقف  تتت    جتت   اب ج  لتتا ابهجفيحيتتا  تتف ابتيتت ه ابحعتتف  

                      تتتتت    جتتتت   ن تتتت  اب ج  لتتتتا  تتتتف ابتيتتتت ه ابههحعتتتتف حيتتتت    نتتتتي تي تتتتا
 z(1.414a)   م   ف  تتتت ا اعنتتتت    ح تتتت ذيط ب  تتتتف غيتتتتف  ابتتتتا   بى تيتتتت ه  نتتتت

ابف ج   ابهف ح   لىيد  مد ت و هت  تحت  اب ف ستا      تع     ابتهعى   تف 
ه ت  نتفو لىتا استه فا  مثتف ابمتفاذه   ابتي سي  ابحعف   ابههحعف   نتي ههت   تا

 ي تت  بعتتف تقحيتتث ابحفنتت ه   تتوو  بنستتحا م تتفا  اب ج  لتتا ابهجفيحيتتااب  نيتتا ب 
    . هفي اب ه بعا

استتهمفال ابمتتفاذه اب  نيتتا    لىيتتابتتا استته فا  ب تفجتتع ابح ح تتا  تت م ابنهيجتتا   
ن لتتتا ت ذ تتتا  تتف   تتت   هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م ب ستتهمفال منهتتتقا تعىي يتتتا هه

 استته   ي مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا    تتوو  هتتفي اب ه بعتتا لىتا ابمتتفاذه اب  نيتتا 
 ابتت   نتتنج  لندتت    ع     ابتتهعى  هتت  ابمتتفاذه اب  نيتتا  تتف ابحفنتت ه       تت

  تتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا مد تتت و هتتت  تحتتت  اب ف ستتتا      تتتع     
 .بىحث  ابث بف ف   بد  تف تثتتي  ثا اب فض اب  ن  ابهعى 

 

ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف    لىيتتتابتتتا استتته فا  ب  تت  تفجتتتع ابح ح تتتا  تتت م ابنهيجتتتا   
اب عنتا ابتت ذ  لىتا   نتت  اىنهحت م ب ستهمفال منهتقا ابتهعى       هرت  ف 

 استه   ي امد ت و      تع     ابتهعى    ابمفاذه اب  نيا  وو  هفي اب ه بعتا 
نهتتتتقا اب تفهتتتتا ب بحفنتتتت ه   ابتتتت   نتتتتنج  لنتتتت    تتتت  هرتتتت  ف نتتتتت  هتتتت  ام
 .اىنهح م

 

ه  هتت   تتتفا ابح ح تتا م   تت م ابنهيجتتا دحيعيتتا  تتف ضتت   هتت  تضتت ن  ابحفنتت   
 ه  م فام م فا  اب ج  لتا ابهجفيحيتا هت  ت  لت   تعت     ابهت ال   منهقا   ني  

امهتتتف ابتتت   مستتتد   تتتف استتته فا  انم تتت ض   تجتتت م جىستتت   ابحفنتتت ه  ابهتتتف يحف
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هر  ف نت  اىنهح م بفا مد  و ه  تحت  اب ف ستا      تع     ابتهعى  ه ت  
تحتتت ع ابهعىي تتت   اعتتت ن   هتتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م  حتتتف  امد تتت و لىتتتا ا

ستتتتد   تتتتف استتتته فا يا   تتتت  مهتتتتف ابتتتت   ام  اب تتتتثيثا ابهتتتتف تتتتتف   ا لىيدتتتت  
 ابتت   ن ضتتل ماضتت ط ابتتف   ابتت   نىعحتت    هرتت  ف نتتت  اىنهحتت م بتتفا امد تت و

اب عنتتا ابتتت ذ  لىتتا ابمتتفاذه اب  نيتتا بتتفا مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتا   ابتتهعى   
 .     ع     ابهعى 

 

حثتتت  ابثتتت بف هتتت  نهتتت ذ  نهضتتتل بنتتت  جتتتف ا بيتتت  ابب  تتتف ضتتت   هتتت  ت  تتت    
   لىيتتتا استتتهمفال ابمتتتفاذه اب  نيتتتا  تتتف   تتت  هرتتت  ف نتتتت  اىنهحتتت م بتتتفا 

     تع     ابتهعى  هت   توو ابمتفاذه اب  نيتا ابهتف   ف سا مد  و ه  تح  اب
 .     ي  ط بد ى  امد  و  اب   مثحهي   لىيهد ف  ل  م  
 

 :التالية سبابوتعزو الباحثة النتائج السابقة لأل
 

اله تتت   بستتتهفاتيجيا ابمتتتفاذه اب  نيتتتا لىتتتا اب تتت    ابفستتت ل  امبتتت ا  اب ا يتتتا -
ه تت  ستت لف   اب ثححتتا  اب ن ستتحا مل تت   امد تت و  تتف هفحىتتا هتت  تحتت  اب ف ستتا

                  لىتتتتا تف يتتتت  هتتتتفي اىنهحتتتت م لىتتتتا اب  يتتتتفا  ب تتتتفي  هنيتتتتا د يىتتتتا بتتتتفا امد تتتت و
 . ابحث  ابهجفيحيا(  لينا

ثتت  نتتته    اله تت   ابمفيقتتا اب  نيتتتا لىتتا تتتتتفا   كتتفي اب  ضتتت ع بقفيتتتا ل هتتتا-
  تتف  تت بد ت يتتف انهحت م ابق تت   ا ه  هتت  بتتهعى   ف بتتا اب  ضتت ع ابج ذتباىنهتت و 

 .اب عى ها ابج ذيا بى  ض ع اب تفل
لىتتتتا    ت ويتتتف بستتتهفاتيجيا ابمتتتفاذه اب  نيتتتا بقفيتتتتتا ج ابتتتا  ه هعتتتا تثهتتت  -

بتتا ابق تت   تفيحتتا هتت   يئهتت  بهن لتتا هثححتتا  تت    همققتت   ب  ضتت ل   ه
 .اب ثيقا

م حتف هت   تتوو  ست لف  ابمتفاذه اب  نيتا لىتتا  يت  ي ابهف يت   ابهت  ف بهتتن   -
تتتتفابه اب  ضتتت ل   اب تفهتتتا هتتتع بعضتتتد  ابتتتحع   تتتف ابه    تتتو    نيتتتتا 
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م ضت     ت بد ابهت  ف بهتن     ه   س لف لىا  ي  ي ابهف ي   اىنهحت م  هههف ا
 . بهتىيفااه  ابقفيتا ا

ستتت   ي ابمتتتفاذه اب  نيتتتا ب تتت  تثه يتتت  هتتت   ستتت ل   تتت    همققتتت   لىتتتا -
   بهتتت بف ت نتتت  امد تتت و هتتت  اىنهحتتت م ابجيتتتف    كتتت  تفتيتتت   تنرتتتي   ت بيتتتف ام

 .نهقا اب تفها  ف جىس   ابحفن ه بى  ض ل    ام
اط لت  دت  بقفيتتا ج  بتا بونهحت م بعيتفج  ف  اب   ع ت  هن   ابحيئا اب  يا اب   م    -

ل اهتتت  ابههتتتهي ستتت لف امد تتت و لىتتتا تف يتتت  اىنهحتتت م  اىنتتتفه ا  تتتف منهتتتقا 
  .تف   جىس   ابحفن ه          م  

بىق تتت   ت  لىتتت  هتتتع ابمتتتفاذه اب  نيتتتا هتتت   تتتوو امنهتتتقا  فاجتتت  ابتتتف   ار-
ابهعىي يتتتا اب هن لتتتا ابهتتتف تهضتتت ند  م ا ابتتتا  يتتت  ي تف يتتت  اىنهتتت م ب هتتتفي  هنيتتتا 

 .مد و
 كت    ابت   تت  فم اب عى تا هت   توو استهمفال ابمتفاذه اب  نيتا فب اتابهعى  ا-

   ي ننتت  م ا  ابنهتت ل م  تتف هتت  هتتفي اد تت  نتتهعى  حستت  حستت  ستتفله  اب اتيتت
 ؛مثنتت   ل ىيتتا ابتتهعى  اج  يتتاط إا  انهح  تت ط   ت هتتي ط هتتع تف اتتت   ي تتحل م  تتف تف يتت ط 

غيتتتفم  تتتف  اب تتتف   اب ف اتتتا  تتتي  امد تتت و  كتتت  د تتت  امهىتتتف لتتت  فنتتت  نفالتتتم
 تف ات   اسهعفا ات   هي ب   اتج   ت .

 

 :البحثتوصيات 
 

ببي  ابحث  ابث بف ه  نهت ذ  تهتتفل ابح ح تا ب به  تي    ف ض   ه  ت      
 :ابه بيا بوسه   ي هند 

 

ا فالتتا لنتتف ت تت ي  ابحتتفاه  ابهف  يتتا   ابهف يحيتتا مد تت و هتت  تحتت  اب ف ستتن   .5
نهتتتتقا اب ع بتتتتا بىحفنتتتت ه  بدتتتت م اب ئتتتتا هتتتت  م  تهنتتتت ع ام     تتتتع     ابتتتتهعى  

تتنهتتقا ابثف يتتا اب   امد تت و     نتتت   تتف اىنهحتت م  ام تت         ا   ا   ي ط
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  بتتتد  ؛اب ن  تتتو   ابهتتتف تع تتت  لىتتتا هستتت لفتد  لىتتتا تثستتتي  اىنهحتتت م بتتتفند 
 ب فال ي    ذ  د   ه  تح  اب ف سا      ع     ابهعى .

هتتف تعه تتف لىتتا ابهىتتتي      الهحتتت   عتتف لتت  دتتف  ابهتتف ي  ابهتىيفاتتا ابابح   .0
   تتف تعىتت  امد تت و  تتف حتتي  تتته ن  ا ستتىحيط  ابهتتف ا نتت  م  تهتتف  مثتتفط    فبى هىتت

  نهتقاا م حتف بى تهعى  ب ب هت   ا  تف امتتف ط  فدف  ابتهعى  ابثفن تا  ابهتف تعقت
ابمتتفاذه اب  نيتتا  ابهتتف تهن ستت  هتتع  تت م اب ئتتا هتت    ابهتتف تعه تتف لىتتا منهتتقا

 امد  و.

فهتا لىتا استهمفال  ي تف ي  هعى ت    يت ض امد ت و تحت   مثنت   ابمضف   .3
 ف اب    س   ابهعىي يا  ت  ي  امنهقا ابهعىي يتا اب ن ستحا  ابمفاذه اب  نيا

 بد .

تهتتجيع هعى تت    يتت ض امد تت و لىتتا ابهن يتتع  تتف استتهمفال بستتهفاتيجي    .8
نتتتهعى    تتتث  ب فالتتت ي اب تتتف   اب ف اتتتا  تتتي  امد تتت و بجعتتت   تتت  د تتت  ؛ابهتتتف ي 

 ت نيتتند  هت  انهتتت   امنهتتقا ابهتف تهن ستت  هتتع   مستى   ابتتهعى  اب  ضت  بفاتت 
 تف اتد   ه ا حد .

  ه تت ل بع تت  تهتتمي  هحنتتف ب ئتتا      تتع     ابتتهعى  ابن  ذيتتا ب تت ا  اى .1
بثيت  اع ت   ت ا ابههتمي  لىتا       تا        نت  اىنهحت م ب ت ا   ل ها  

هت  مجت  تيستيف ابهتف   اب حنتف بىثتف هت   ؛تهمي يا ههعتف ي هثن    م  ا 
تتت اه تتت  انتتت   بتتت  مثتتتفط    هتتتنو   تتت م اب  ابتتت  تتتت   تتت ا ابهتتتف    تتتف هفحىتتت  ب بتط
 ههتفها.

 

 : مقترحةالبحوث ال
 

هتتت   تتتوو نهتتت ذ  ابحثتتت  ابثتتت بف  هتتت   تتتوو تع هتتت   ت  لتتت  ابح ح تتتا هتتتع    
حثتت ث  ىتتتف اتهفحتتي ابح ح تتا اب  ابعتىيتتا ابحستتيقا ارل تتتا مد تت و ابف ضتتا     

 :تيااآ
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 فنتت ه  تتت ذ  لىتتا منهتتقا  ي ضتتا ابتتفه ق  بىثتتف هتت  نتتت  اىنهحتت م    لىيتتا .5
 بفا مد  و ه  تح  اب ف سا      ع     ابهعى .

 فنتت ه  تتتف   هحنتتف بىثتتف هتت  نتتت  اىنهحتت م بتتفا مد تت و هتت  تحتت     لىيتتا .0
 اب ف سا.

بتفا مد ت و هت     لىيا اسهمفال ابمفاذه اب  نيا  تف تن يتا هدت  ا  اىنهحت م .3
 تح  اب ف سا.

بىثف ه  نتت  اىنهحت م بتفا مد ت و  ف فن ه  ب    ا هعف ف سى     لىيا .8
 ه  تح  اب ف سا ضع   ابس ع.

بكهف نيتتتا  تتف تن يتتتا تتتت ذ  لىتتا ابمتتتفاذه اب  نيتتا ار ف فنتتت ه  تتتف يح   لىيتتا .1
 اب    ي  اب مهى ا بفا مد  و ه  تح  اب ف سا.

 

 المراجع
 اجع العربية :أوال  : المر 

 

تتتت ذ  لىتتتا  ف ع بيتتتا  فنتتت ه  تتتتف يح(. 0202 ىتتت   هث تتتف     لحتتتف ابتتتفح    -
تحت  اب ف ستتا      منهتقا  ي ضتا ابتتفه ق بىثتف هت  تهتتهي اىنهحت م مد ت و هتت 

.   ستتتت با ه جستتتتهيف غيتتتتف هنهتتتت  ي(.  ىيتتتتا ابهف يتتتتا  تتتتع     ابتتتتهعى  ابن  ذيتتتتا
 بىق  با اب حنفي. ج هعا    سعيف.

  لىيتتا استتهمفال ابمتتفاذه اب  نيتتا  تتف (. 0252ف هث تتف  اب يتتف  ل ذهتتا ستتع -
. لتت ب  ابهف يتتا: اب  سستتا تن يتتا بعتت  اب  تت  ي  ابدنفستتيا بتتفا د تت  ابف ضتتا

 . 14 ع  54ابعف يا بوسهه  ا  ابعى يا  تن يا اب  ا   ابحهفيا  ه

(.   لىيتا  فنت ه  تت ذ  لىتا ابمفيقتا اب  نيتا  تف 0254 ىف  مه  ابستيف   -
 تتتت  ي  ابحي ب جيتتتتا  هدتتتت  ا  ابه كيتتتتف ابه بيتتتتف  بتتتتفا مد تتتت و تن يتتتتا بعتتتت  اب 

  هجىتتتا ابق  بتتتا ابعف يتتتا: ابج عيتتتا ابك يهيتتتا بهتتتتفل ابق  بتتتا ابعف يتتتاابف ضتتتا. 
 . 21ع  52ه 
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دتتتت   هث تتتت   ب تتتتفا ي  لحتتتتفابع ي      حتتتت     تتتتي    ن تتتتف تقتتتت  ب تتتتفا ي   -
ىتجتت م (.  ع بيتا استتهمفال ابمتتفاذه اب  نيتا  تتف تن يتتا ل ىيت   ابعىتت   ا0252 

نثتت  هدنتتتا ابهتتتف ي  بتتتفا هعى تتت   اب تتت    ام بيتتتا تحتتت  ابمفهتتتا  تتتف ضتتت   
   ىيتتا ابهف يتتا -اب جىتتا ابهف  يتتا: ج هعتتا ستت   ا بعتت  امستت بي  اب عف يتتا. 

 . 82ا

هنيتتتت   تدتتتت نف هث تتتتف ل  تتتت    لحتتتتفابت     تتفيتتتتف ستتتتيف مح تتتتف    حستتتتينف   -
ه اب  نيتا  تف (.  فن ه  هتهتفح تت ذ  لىتا استهمفال ابمتفاذ0252هث ف لحفم  

هجىتتا ار  تت   ابن ستتف: ج هعتتتا لتتوا  تتع     تعىتت  ابعىتت ل بتتتفا امد تت و. 
 . 14  عهف   ار     ابن سف -لي      

 

مح ف ابسيف  ابسفسف  مست    مح تف    حستي    ننت  هث تف  ا فل ابفن   بيى -
(.   لىيا اسهمفال ابمفاذه اب  نيا بهن يا ابه كيف ار فالف بتفا 0252لىف  
 ىيتتا  -هجىتا   استت   ابق  بتا: ج هعتا لتتي   ت   و هت  تحتت  اب ف ستا. مد ت 

 . 22  ع02  ه ابف اس   ابعىي  بىق  با

(.   لىيتتا استتهع  و بستتهفاتيجيا 0252ابكتت و  لحيتتف   ابم تت جف  بهتتف  لحتتف -
ابمتتفاذه اب  نيتتا  تتف تث تتي  هتت  ي اىجه  ليتت   بتتفا د بحتت   اب تتف ام و 

  5  هتت ا: ه سستتا ابف استت   اب ستتهفاهاهجىتتا ابف استت   اب ستتهفاهاب ه ستته. 
 . 5ع

(. هع تتتتت   استتتتتهمفال ابمتتتتفاذه اب  نيتتتتتا  0252حستتتت   تتتتتفا         امستتتت ف  -
اب ث ستتتتحا  تتتتف تتتتتف ي  اىجه  ليتتتت   ب ب فحىتتتتا اب ه ستتتتقا هتتتت   جدتتتتا نرتتتتف 

 ( .2 5  هجىا ابعى ل ابهف  يا  ابن سيا  اب عى ي  ب نقتا لسيف ب بسع  اا 

  لىيتتتتتا استتتتتهمفال ابمتتتتتفاذه (.0250 ي     تتتتتفا بستتتتت  لي  بجيدتتتتت        بمتتتتت    -
اب  نيتتا  تتف تن يتتا بعتت  ابج انتت  اب جفانيتتا  ابثف يتتا  تتف  حتتفي ابتتت ا  بتتفا 

.    ستتتت با ه جستتتتهيف غيتتتتف هنهتتتت  ي( . د تتتت  ابف ضتتتتا ب فننتتتتا هنتتتتا اب نفهتتتتا 
 ل ابتفا.مج هعا 
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(. مثتتف تتتف ي  اب ي يتت   0252 انيتتا مح تتف     حستت   ابع تتف    ف  هتت ف نتت -
بكهف نيتتا  تتف ا هستت   د بحتت   اب تتف نا  ابمتتفاذه اب  نيتتا ارب ستتهمفال ابتت ي

هجىتتا ابعىتت ل    فبى  تت  ي  اب ي ي ذيتتا  تتف بتت ا  اب تت ا  ابجنتت   فابع  تتف امس ستت
 ج هعا ابت  في.  ( 3  01   ابهف  يا

ابمتفاذه اب  نيتا  هدت  ا  ابتهعى  : (. 0251دت    لحتف ابتفؤ       ل هف  -
اب ج  لتتتتا ابعف يتتتتتا بىهتتتتتف ي   :. ابتتتتتت  في   كتتتت   اب  يتتتتتابتتتتتا  نتتتتت   امبدفيتتتتتد 
  ابنهف.

  لىيتتتتتتا ابمتتتتتتفاذه اب  نيتتتتتتا  تتتتتتف تن يتتتتتتا هدتتتتتت  ا  (.0255 تتتتتتيما     اب تتتتتو  -
بألد تتت و اب ه تتت تي  لتىيتتت ط      تتتع     ابتتتهعى   تتتف   بتتتا  فاىستتتهعفا  ابتفاذتتت

( . هعدتتتف ابف استتت   ابهف  يتتتا .  م .   ستتت با   هتتت  ا هتتت  ا  ابعف يتتتا اب هثتتتفي ار
 في.ج هعا ابت  

(. مثتتتف تقحيتتتث بستتتهفاتيجيا ابمتتتتفاذه 0202ابتثقتتت نف  هقتتتفي هىتتت ح  تتت اع   -
اب  نيا  ف هتتف  ابهف يتا اىجه  ليتا  اب دنيتا لىتا تث تي  د بحت   اب تف 

 -هجىتتا اآ ا  بىف استتت   ابن ستتيا  ابهف  يتتا: ج هعتتا  هتتت   ابفابتتع اى هتتفاذف. 
 .4  ع ىيا اآ ا 

 

اب تتتا  اضتتتقفا  ( .  0250   ستتتىي    لحتتتف اب احتتتف ن ستتتف  لحتتتف اب احتتتف  -
 ا   :. ارستتتننف يا اىنهحتتت م  ؤيتتتا  تتتف بدتتت   لىتتت  ابتتتن   ابع تتتحف اب عف تتتف 

 ابج هعا ابجفنفي.

اضتتتتقفا  ( .  0255  ذتتتتتا هث تتتف       تتتف    ابستتتتيف لىتتتا ستتتتيف   مح تتتف  -
 .لوجت ( –تهمي ت   –مستح ب   م  ابنه ل اب اذف بتفا امد ت و  ضعف اىنهح

 ىنهف  ابه  يع . ا  اب  فا  ب :ابفي ض 

ارستت  ي ابحفنيتتا ( . 0252  فوتت  ف  تت  هث تتف  تت  ح تتف ابهتتفه ف ابتثقتت ن -
 تتتتتف ابق  بتتتتتا  لوتهدتتتتت  ب بع ىيتتتتت   اب عف يتتتتتا  ابتىتتتتتث بتتتتتفا دتتتتتو  اب فحىتتتتتا 
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ج هعتا ارهت ل    ( س با   هت  ام غيتف هنهت  ي  .  اى هفاذيا  ف هفننا ابفي ض
 سع  اا.اب  ىكا ابعف يا اب  هث ف    سع   ارسوهيا 

(. اىنهحتت م  ابهث تتي  ابف استتف 0221 فلىتت  بحنتتا جفنتتف  هن تت    جفنتتف  -
ابعوتتتتتا  تتتتي  هستتتته ي   تف يتتتت  اىنهحتتتت م  هستتتته ي   ابهث تتتتي  ابف استتتتف بتتتتفا 

ابعتف     05اب جىتف    هجىتا ج هعتا  ههتثتوهي  اب ف ابم ه  اى هفاذف. 
 اب  نف.

هثستتتتتي  ب    تتتتت  ب( .  فنتتتتت ه  0250ستتتتتحه حف    ا تتتتتفا ه تتتتتق   ح تتتتت   -
هجىتتتتتا هستتتتته ا اىنهحتتتتت م  ار  ا  مد تتتتت و ابف ضتتتتتا      تتتتتع     ابتتتتتهعى  . 

 ج هعا ابت  في.   ىيا  ي ض امد  و   ( 50    ابق  با
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 *.فىمصط أحمد سارة/  د*                                        
 *.ماهيتاب أحمد الطيب/  د* *                                     

 

 : ملخص البحث
 

 األطفددددد    لددددد   اآلخددددد  تقبددددد  مهددددد  ا  بعددددد  تنميددددد  إلددددد  البحددددد  هددددد     
 وتكوند  لد هه،  التنمد  سلوك خف  عل  وأث ه الم مجين ألطف   ب المتنم ين
 اهم إحدد  مجمدوعتين إلدد  ب لتسد و   تقسديمه، ويددت، طفلد ا و  طفدد ا  62 مدن العيند 

( 2-5) مدددن زمنددد  عمددد   بمددد  ال وضددد  بم حلددد  ضددد ب   واألخددد    تج يبيددد 
 بمح فظد  ك مد   مصد ف بمن قد  لل فول  الت بو   ب لم كز والملتحقين سنوا 

 التج يبددد  التصدددمي،  ذ التج يبددد  شدددب  المدددنه  البحددد  واسدددت    اإلسدددرن  ي  
 اآلخددد   تقبددد  مقي سددد  اآلخددد   تقبددد  مهددد  ا  لتح هددد  ق ئمددد : الت ليددد  واألدوا 
 مهدد  ا  بعدد  تنميدد  علدد  القدد ئ، التدد  يب  الب ندد م : تعليميدد  ومددواد والتنمدد  

 خفدد  علدد  وأثدد ه المدد مجين  ألطفدد  ب المتنمدد يناألطفدد     لدد  اآلخدد  تقبدد 
 (.الب حثت ن إع اد) ل هه، التنم  سلوك

 :منه  النت ئ  من مجموع  إل  البح  وتوص 
                                                             

 جامعددة -المبکددرة للطفولددة التر يددة کليددة -بقسددم العلددوت التر ويددة الطفددل تعلدديم وطددر   مندداهج مدددر  *
 .اإلسكندرية

 

 جامعددة -المبکددرة للطفولددة التر يددة کليددة -التر ويددة العلددوت بقسددم الطفددل تعلدديم وطددر   مندداهج مددر  **
 .اإلسكندرية
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 المجمددوعتين أطفدد   د جدد    تدد  متوسدد   بددين إحصدد ئي ا  دالدد  فدد و   توجدد -
 الكلد  ومجموعهد  اآلخد  تقبد  ألبعد د البعد   القيد   فد  والضد ب   التج يبي 
 .التج يبي  المجموع  أطف   لص لح

 المجموعددد  أطفددد   د جددد    تددد  متوسددد   بدددين إحصددد ئي ا  دالددد  فددد و   توجددد -
 الكلدد  ومجموعهدد  اآلخدد  تقبدد  ألبعدد د والبعدد   القبلدد  القي سددين فدد  التج يبيدد 
 .البع   القي   لص لح

 المجمددوعتين أطفدد   د جدد    تدد  متوسدد   بددين إحصدد ئي ا  دالدد  فدد و   توجدد -
 الكلدددد  ومجموعهدددد  التنمدددد  ألبعدددد د البعدددد   القيدددد   فدددد  والضدددد ب   التج يبيدددد 
 .الض ب   المجموع  أطف   لص لح

 المجموعددد  أطفددد   د جددد    تددد  متوسددد   بدددين إحصددد ئي ا  دالددد  فددد و   توجددد -
 لصد لح الكلد  ومجموعهد  التنمد  ألبعد د والبع   القبل  القي سين ف  التج يبي 
 .القبل  القي  
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A training program for developing some acceptance of 
other skills for children who are bullying integrated 

children and its effect on reducing their bullying 
behavior 

 

Dr. Sarah Ahmed Mustafa. * 
Dr. Mahitab Ahmed Al-Tayeb. ** 
 

Abstract: 
 

 

   The current research aims to develop some acceptance 
of other skills for children who are bullying integrated 
children and its effect on reducing their bullying 
behavior. The sample consisted of (26) male and female 
children. The sample was divides equally into two 
groups, one experimental and the other control on 
kindergarten stage. Their age range was from (5-6) years 
old, attending the childhood educational center in 
Mostafa Kamel, Alexandria Governorate. The research 
used the semi-experimental approach and experimental 
design and the following tools: a list to determine the 
skills of acceptance of other, the two scales of acceptance 
of other and bullying, and educational materials: the 
training program based on developing some acceptance 
of other skills for children who were bullying integrated 
children and its effect on reducing their bullying behavior 
(prepared by the two researchers). 

                                                             
* Lecturer, Curricula and Methods of Child Education, Department of 
Educational Sciences, Faculty of Early Childhood Education, University of 
Alexandria.  
** Lecturer, Curricula and Methods of Child Education, Department of 
Educational Sciences, Faculty of Early Childhood Education, University of 
Alexandria.  
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The research ended in a set of results, including: 
 

 There are statistically significant differences between 
the mean ranks of scores of the experimental and control 
group children in the post measure of acceptance of other 
dimensions and their total score in favor of experimental 
group children. 
 There are statistically significant differences between the 
mean ranks of scores of the experimental group children in 
the pre and post measures of acceptance of other 
dimensions and their total score in favor of post measure. 
 There are statistically significant differences between the 
mean ranks of scores of the experimental and control group 
children in the post measure of bullying dimensions and 
their total score in favor of experimental group children. 
 There are statistically significant differences between 
the mean ranks of scores of the experimental group 
children in the pre and post measures of bullying 
dimensions and their total score in favor of post measure. 
 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Training program                               ت  يب .ال ب ن م ال -

                  Acceptance of other skills اآلخ . تقب  مه  ا  -

   Bullying children                          المتنم ين. األطف    -

 Integrated children.                      المدمجين األطفال  -
 Bullying.                                              التنمر -
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 مقدمة: 

المعددد قين المدددد مجين فدددد   األطفدددد   فهدددد، علددد  أندددد  حضدددو  ن الددد م       إ   
ا اجتم عيدد ا و الصددفو  الع د دد  بدد  هددو مح ولدد  مسدد ع ته، مددن أجدد  أن هت ددو  

وحيد   عد ن  معظد،   وعقلي ا وش صي ا من خ   التف ع  مع أقد انه، العد دهين
ع  العدد دهين مددن م ددر   نفسددي  وسددلوكي  وت بويدد  تحتدد   إلدد  سدد   األطفدد   

لمواجهد  مدد   ع نيد  أطف لند  مدن م ددر   والوصدو  بهد، إلدد   ؛التد خ  الت بدو  
التكيددم مددع مددن حددوله، داخدد  األسدد أ أو ال وضدد  أو خ  جهمدد  )أبددو الدد      

 .(78-94  ص ص 6105

  وقتندد  الحدد ل  فدد   يدد أ ال دد ئع  و التنمدد  مددن الم ددر   الم ددرل  وتعدد      
صددحت  النفسددي   فدد ذاكدد أ ال فدد   وتدد ث   فدد تبقدد   التدد ولهدد  اث  هدد  السددلبي  

 فددد  األطفددد   علددد  المددد   البعيددد   نتيجددد  تع ضددد  للتنمددد   ويتعددد   نصدددم 
عددن األهدد   األطفدد    فدد مدد     غ لبادد حيدد ته، الم  سددي  للتنمدد   و  مددنم حلدد  

   ه ي ون أن هوصفوا ب لضعم. فه،مع ن ته، بسب  شعو ه، ب ل ج  

علدد  المتنمدد  نفسدد   وكدد لل ضددحي  التنمدد  والبي دد   الم  سدد ويدد ث  التنمدد     
شدعو  الضدحي  بد ل و   فد عد د اآلثد   النفسدي  للتنمد  فتتمثد  تالم  سي    فت

 فددد ن الم ددد  ك  بددد ل ف   وا نسدددح   مددد واإلحسددد  والقلددو وعددد   ا  تيددد    
  ويتدثث  المتنمد  نفسدد  نتيجد  سدلوك  فيتعد   للح مدد ن أو  األن د   الم  سدي

 Quiroz et) . الم  سد   وعد   ا سدتف دأ مدن البد ام  التعليميد ال د د مدن 

al., 2006) 
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 فددد المددد ا    فددد  اإلحتي جددد   ال  صددد  المددد مجين ذو   األطفددد     ويدددثت   
دد فهدد،  األطفدد   مق مدد  هدد     ا   لمثدد  هدد ه الم ددرل  رالتنمدد ر نظدد ا أكثدد  تع ضا

ممدد    ا جتمدد ع قدد  اته، وكمردد نيته، العقليدد  وعجددزه، عددن التف عدد    دد لمح ود
 من الم ر   من أق انه، الع دهين.  ع ضه، لكثي   

  ا المعدددد قين أكثددد  ع ضدددد األطفددد   ولقددد  أشددد    الع هدددد  مدددن ال  اسدددد   إن    
 & Spencer & Cart, 2006, pp. 11-23  ،(Maag للتنمد  واسدته اف ا 

Katsiyannis, 2012, pp. 78-86 ،Schroeder et al., 2014, pp. 
1520-1534). 

 Slee & Mohyla (2007, pp. 103-114)د اسد  نتد ئ  كمد  أكد      
ا حتي جدد      وذو  العدد دهيناألطفدد   تعلددي، علدد  ف عليدد  ب ندد م  معتمدد  علدد  

سدددددلوكي   األمددددد ن ل فددددد  التنمددددد   فدددد ال  صدددد  سدددددلوكي   إ ج بيددددد  متمثلددددد  
 .الم  س 

المعد قين(    )المع قين وغي  معا  األطف   يتضح مم  سبو أن تعلي، جميع و   
تسدد ع ه،  التدد مددنه، فدد ص اكتسدد   المهدد  ا  وا تج هدد    تدد   لكدد   سددو  ه  

سددددو   حقددددو لهدددد، األمددددن  الدددد  علدددد  التف عدددد  مددددع الحيدددد أ داخدددد  المجتمددددع 
 .ا جتم ع وا ستق ا  

 فدد بإن دد   نظد   دمدد  جيدد    رددون  األطفدد   ضدم ن التعلددي، الجيدد  لجميدع لو    
جميددع جوانبدد  )العقليدد   والنفسددي     علدد  كردد  أ ال فدد  كددز علدد  المدد  ا  ه  

 فددد والسددلوكي  والجسدددمي   وا جتم عيدد  والمع فيددد ( ولددديا علدد  الج نددد  المع  
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 فقط  وكذا أ اد  الم  س  تحقيو ذلل فإن فلسفته  الع مد   جد  أن تقدو  علد 
 .(91  ص 6101س ل،   أس   ال  مق اطي  والمس واأ وا نتم   للمجتمع )

ا حتي جد    ذو   األطفد   ال  اسد   علد  أهميد  إدمد    ك   بع أولق     
-Gavrila) هين  وتددوفي  الفددد ص التعليميددد  لهددد،العددد د األطفددد   ع مدددال  صدد  

Ardelean, 2016, pp. 39-45،        Gavrila-Ardelean, 2017, 
pp. 57-69). 

وان  قدد ا مدددن أن ال وضدد  تعددد  أهددد، الم سسدد   التعليميددد  التدد  عهددد  المجتمدددع    
 ولمد  كد نالعد دهين وتنميد  القدي، اإل ج بيد  فد  نفوسده،   األطف   إليه  مهم  ت بي  

مفهو  قبو  اآلخ  عملي  ت بي  مستم أ كد ن علد  ال وضد  أن تحد فى علد  كيد ن 
 (.28  ص 6112)د       من  الصغ األطف   تلل الت بي  وتنميته  بين 

المعدددد قين المددد مجين  حتدددد جون هددد ا التقبدددد  فددد  حيدددد ته، لزيدددد دأ  األطفددد   و    
قددددد  ته، علددددد  التكيددددددم المجتمعددددد   لددددد لل جدددددد    د اسددددد  الم ددددد  وال ليفدددددد  

تهددددددد   إلددددددد  بنددددددد   ب نددددددد م  تددددددد  يب  لتعددددددد ه   (75-26  ص ص 6110)
المعدددد قين المدددد مجين والتف عدددد   األطفدددد   العدددد دهين نحددددو  األطفدددد   اتج هدددد   

 معه، وتكوين اتج ه   إ ج بي  نحوه، وع   عزله،.

واتفقدددد  معهدددد  بعدددد  ال  اسدددد   علدددد  ضدددد و أ تهي دددد  المندددد   ا جتمدددد ع     
 (Berton, 2013المن سدد  لفطفدد   المعدد قين والعدد دهين فدد  مدد ا   الدد م  

Sundel, 2014). 

( بمواجهددددد  80-56  6116كمددددد  أوصددددد  نتددددد ئ  د اسددددد  عبددددد  الحميددددد  )    
العدد دهين  األطفدد   مددن  م ددر   الدد م  مددن خدد   تقبدد  اآلخدد   وتهي دد  كدد   



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (216)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

والمعدددددد قين علددددددد  تقبددددددد  اآلخدددددد  فددددددد  فصدددددددو  الدددددد م   كمددددددد  أكددددددد   د اسددددددد  
Siperstein et al., (2008 pp. 24-27)  العدد دهيناألطفدد   علدد  أن 

المعدد قين فدد  مم  سدد  الن دد    هدد، الدد هن لدد هه، اتج هدد   ع د دد  نحددو أقدد انه، 
فد  حدين ت تلدم  .ال  اسد األكث  تقدب ا لهد، ب لنسدب  لد مجه، معد ا فد  الفصد  

 العدد دهيناألطفدد   أن  Gottieb (2011, pp. 115-126)معهدد  د اسدد  
ه فضدون أقدد انه، المعدد قين معهدد، ب لفصدد  ب  جدد  تفددو  كثيدد اا  فضدده، ألقدد انه، 

  الم  س   ومن هن  توصد  البحد  الحد ل  المع قين ب لفصو  ال  ص  به، ف
األطفددد   إلدد  أهميددد  الددد م  فدد  هددد ه الم حلددد  المبردد أ ممددد   سددد ع  علدد  تقبددد  

وذلدل مدن خد   إعد اد ب ند م  تد  يب  للحد  مدن   ألق انه، المد مجين الع دهين
 التنم  ل هه،.

 مشكلة البحث:

       أثندد   الت بيدد  العملدد  علدد  بعدد  المدد ا    شدد افهمإ حظدد  الب حثتدد ن أثندد 
م ددر   ع هددد أ  ومددن أهمهدد  م دددرل  التنمدد  ال ددد ئع     عددد ن  أن النظدد   الدد مج

  والعددد دهين  فهدددو هددد ث  سدددلبا المددد مجين ا حتي جددد   ال  صددد   ذو   األطفددد   بدددين 
علددد  الدددتعل،  المددد مجين األطفددد   العددد   وقددد  أ  علددد  نفسددديته،  والمنددد   الم  سددد 

 ذو   األطفددددد   مدددددن أهميددددد  عمليددددد  دمددددد   وان  قددددد ا   بثقصددددد  طددددد قته، وقددددد  ته،
وذلدل مد  أك تد  الع هد  مدن األدبيد     العد دهين األطف   ا حتي ج   ال  ص  مع 

-Gavrila-Ardelean, 2016, pp. 39-45،  (Gavrila والت بويدددد  

Ardelean, 2017, pp. 57-69).  
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   ع الم  سد   مدللمجتفدإن التنمد  الم  سد  هد ث  فد  البند   النفسد  وا جتمد ع
وقددد  أتهددد     تعليمددد مسدددتو   أ  فددد  المددد مجين  ألطفددد   كمدد  هلحدددو الضددد   ب

 ا حتي جدد   ال  صدد  هدد، أكثدد  ع ضدد ا  ذو   األطفدد   نتدد ئ  بعدد  ال  اسدد   أن 
 ,Spencer & Cart, 2006, pp. 11-23 (Ervin من أق انه، الع دهينللتنم  

2011; Schroeder et al., 2014, pp. 1520-1534;.) 
 

  ن بعمد  د اسد  اسدت  عي  مدن خد   توزيدع ق ئمد  تيقي   البد حث إل  ج ن
مدد ا    وذلددل علدد  مجموعدد  مددن معلمدد   اآلخدد مددن مهدد  ا  تقبدد   بددبع   
إلبدددد ا  وجهدددد  نظدددد ه، حددددو  أكثدددد  هدددد ه المهدددد  ا  ا تب طدددد ا هتعدددد    ؛الدددد م 

  أقد انه، العدد دهين  ب دأطفد له، المد مجين للوقدوح ضدح    للتنمدد  الم  سد  مدن ق  
مدن عد   تقبد  ال فد  المعد   بيدنه،   الع دهين  ع نون  األطف   أن  اتضحوق  

القبددو     ولقدد  أكدد   نتدد ئ  بعدد  ال  اسدد   علدد  أهميدد  التعدد   علدد  مسددتو 
 ؛المدد مجين فدد  المدد  ا  الحروميدد  مددع ضدد و أ بندد   بدد ام  ت  يبيدد  طفدد  لف

المعدددد قين  األطفدددد    دهين نحددددو العدددد األطفدددد   لتكدددوين اتج هدددد   إ ج بيدددد  مددددن 
  ص ص 6109؛ شنير    012-25  ص ص 6109مجين )أحم   الم 
(  مم  دفع الب حثت ن إل  اختي   كت ب  هد ا البحد  للوقدو  علد  409-460

طبيعدد  الع قدد  بددين مهدد  ا  تقبدد  اآلخدد  وخفدد  سددلوك التنمدد  الواقددع علددد  
 .المع قينالم مجين من  األطف   

( 09بدإج ا  مقد ب   مدع بعد  المعلمد   وعد دهن ) تد نالب حثق مد  وق     
 شدددع او (  )زهددد ان التج يبيددد   هددد (  وضددد   وهددد،  وضددد  6بعددد د ) معلمددد ا 

 ( نت ئ  ال  اس  ا ست  عي .0ويوضح ج و  )
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 ( نتائج الدراسة االستطالعية1جدول )
 الكليالعدد  المتغيرات

 للمعلمات
عدددددددددددددددد  

 مرات 
 االتفا 

عدد  
 مرات

 االختالف

 االتفا نسبة 
% 

المدمجين للتنمر  األطفال تعرض 
 المدرسي

11 11 3 75.87 

المهددددددددددارات 
 الالزمة

لخفدددددددددددددددض 
 التنمر

 المدرسي

 75.87 3 11 11 مهارة تقبل االختالف
 58.71 1 11 11 مهارة احترات اآلخر
 71.13 1 11 11 مهارة الثقة بالنفس

 61.59 1 13 11 مهارة التعاون 

( علدد  تعدد   %87.58تفدد   المعلمدد   بنسددب  )ا( 0هتضددح مددن جدد و  )   
دددالمددد مجين للتنمددد  الم  سددد  مدددن ق   األطفددد    العددد دهين   األطفددد     أقددد انه، ب 

قدد  تعددين علدد  خفدد   التدد كدد لل ك ددف  المقدد ب   عددن أن أكثدد  المهدد  ا  
الثقدددد   - احتدددد ا  اآلخدددد  -تقبدددد  ا خددددت   التنمدددد  الم  سدددد  هدددد  مهدددد  ا  )

 (.التع ون  -ب لنفا 

علدد  قددد    –ومددن خدد   مدد  سدددبو ومددع ندد  أ ال  اسدد   الع بيددد  واألجنبيدد     
ن تتل ص م رل  البح  الحد ل  مدن خد   اإلج بد  علد  السد ا  يعل، الب حثت

مهددارات تقبددل بعددض مددا فاعليددة برنددامج تدددريبي لتنميددة الد ئيا التدد ل  وهدو: 
المدددمجين وأثددره علددى خفددض سددلوك  األطفددال اآلخددر لفطفددال المتنمددرين ب

 التنمر لديهم؟
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 وينبثو من ه ا الس ا  الس الين الف عيين الت ليين:  

المتنمدددددد ين  األطفددددد     مددددد  مهددددد  ا  تقبددددد  اآلخددددد  المت لدددددد  تنميتهددددد  لددددد  -
 الم مجين؟  ألطف   ب
 األطفد     لتنميد  مهد  ا  تقبد  اآلخد  لد كيم  مرن إع اد ب ند م  تد  يب   -

 الم مجين؟  ألطف   المتنم ين ب

لددد    تقبددد  اآلخددد تنميددد  بعددد  مهددد  ا  ههددد   البحددد  إلددد   هددددف البحدددث:
خفدددد  سددددلوك التنمدددد   فدددد المدددد مجين وأثدددد ه   ألطفدددد   المتنمدددد ين ب األطفدددد   

 .ل هه،

 أهمية البحث:

 : أواًل: األهمية النظرية

المد مجين حيد  إنهد،  المعد قين األطفد   إلق   الضدو  علد  هد ه الف د  مدن  -
 مجتمعن . ف  ف   ليس  قليل ا 

 سدتفي  مند  البد حثون حدو  تدثثي  هد ه الظد ه أ رالتنمد ر    إط   نظد   وضع -
 الم مجين.المع قين  األطف   ل    تقب  اآلخ عل  مفهو  

هدت، ا سددتف دأ  التد وضدع المقت حد   والحلددو   فدد مح ولد  تقد  ، المسد ع أ  -
 ت  يبي  لفطف   الع دهين لحم هته، من التنم  فيم  بع .ع اد ب ام  إ  ف منه  

 
 

 :ا: األهمية التطبيقية ثانيً 
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 األطفددد     المن سدددب  لددد  تقبددد  اآلخددد إعددد اد ق ئمددد  لتح هددد  بعددد  مهددد  ا   -
 المتنم ين.

 المتنم ين. األطف   ل    تقب  اآلخ إع اد مقي   لقي   مه  ا   -
 الع دهين.األطف     إع اد مقي    قيا التنم  ل  -
المدد مجين لتنميدد    ألطفدد  ب المتنمدد ين التدد  يب  لفطفدد   الب ندد م  تصددمي، -

 .وأث ه عل  خف  سلوك التنم  ل هه، تقب  اآلخ بع  مه  ا  

 حدود البحث:

  :األو  للعددد    ال  اسددد الفصددد   خددد  تددد، ت بيدددو البحددد  الحددددود اليمنيدددة
 .6161 ال  اس 

 الم كدز الت بدو  لل فولد   ف  الح ل ، ت بيو ب ن م  البح  : تالحدود المكانية
 .بمح فظ  اإلسرن  ي ك م   مص ف بمن ق  

 مدددن  ( سدددنوا 2-5ت اوحددد  أعمددد   عينددد  البحددد  مدددن )د العمريدددة: و الحدددد
 .الع دهين األطف   

  :اقتصدد   الحدد ود التعليميدد  علدد  مفهددو  )التنمدد  ضدد  الحدددود األداديميددة
التنمدددددد    اللفظدددددد   التنمدددددد  النفسدددددد   التنمدددددد  الجسدددددد  الممتلكدددددد    التنمدددددد  

الثقددد   - احتددد ا  اآلخددد  -تقبددد  ا خدددت   ) تقبددد  اآلخددد   مهددد  ا  (الجنسددد 
 .(التع ون  -ب لنفا 

 التج يبدد التصددمي،   ذ التج يبدد شددب  المددنه  البحدد   اسددت    مددنهج البحددث:
 طفلدد ا  و ( طفدد ا 62مددن )مروندد  لعيندد  بحدد  للمجمددوعتين التج يبيدد  والضدد ب   
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اإلع قددددد     ذو  مدددددن  ( أطفددددد  ا 2ملحوتددددد : تواجدددد  )العددددد دهين  األطفددددد   مددددن 
   ال هني  البسي    مت زم  داون  وب    التعل،(. اإلع ق  الم مجين وه، )

 : أدوات البحث

   إع اد/ الب حثين( (ين.لفطف   المتنم   تقب  اآلخ ق ئم  تح ه  مه  ا  
    إع اد/ الب حثين( ( المتنم ين.األطف     ل  تقب  اآلخ مقي 
    إع اد/ الب حثين( (ر.الع دهين رالمتنم يناألطف   مقي   التنم  ل 

  لددد  تقبددد  اآلخددد لتنميددد  بعددد  مهددد  ا    ب نددد م  تددد  يب المدددواد التعليميدددة: 
المدددد مجين وأثدددد ه علدددد  خفدددد  سددددلوك التنمدددد    ألطفدددد   المتنمدددد ين ب األطفدددد  
 .ل هه،

 البحث: مصطلحات

 ي:البرنامج التدريبأواًل: 

ت  دددديط وتصددددمي، مجموعدددد  مددددن اإلجدددد ا ا  واألن دددد    : مرددددن تع يفدددد  بثندددد    
المواقدددم  فددد  ال فددد والمهددد   التعليميددد  الق ئمددد  علددد  المعلومددد   الت بويددد  لي دههددد  

هو بح جد  إليهد  لتمريند  مدن  الت و   التعليمي  الم تلف : )ت  ي  ا وتنفي اا وتقويم ا(
 (.6101مم  س  مه م  بف علي  )نبي   

دالن  ط   الم  مجموع  الت  يب   و  :وي ع   إج ائي  بثن     تتديح لفطفد    التد  أ ع 
أسدد لي  تعلدديمه، كيفيدد  الحدد  مددن التنمدد    فدد العدد دهين تنميدد  معدد  فه، ومهدد  اته، 

ا  من سددب  للتف عدد  والمت بعدد   لهدد،  واتبدد ح إجدد ا   وتددوفي  فدد ص الت بيددو العملدد
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    وأسددددا  ويتكددددون الب ندددد م  مددددن أهدددد ا     وتقدددد  ، أشددددر   العددددون ال زمدددد  لدددد لل
   ب إلض ف  إل  التقوي،.ست اتيجي    كومحتو  و 

 : تقبل اآلخرثانيًا: 

بفعد  أو قدو  أو اعتقد د  لد ال ف  من خ لد   سدمح   استع اد ل  :ع   بثن وي     
وهو عملي  ذاتي    تعتم  عل  كون البي     م  ه ي ون  ب ون مع قبته، أو انتق ده،

 & Jeffcoat)محبب  أو بغيض  ولكن تعتم  عل  توجه   ال ف  نحو م  حول  

Hayes, 2013, pp. 73-92; Williams & Lynn, 2010, pp. 5-65). 

المتنمدددد  لل فدددد  المعدددد     تقبدددد  ال فدددد  العدددد د  بثندددد : ت، تع يفدددد  إج ائيادددديددددو   
الم م   ويتضمن ذلل من خد   احت امد  وتقد ه ه وتفهمد  إلع قتد  ومسد ع ت  

 - احتدد ا  اآلخدد  -تقبدد  ا خددت   ) مهدد  ا  وت ددم  األن دد   الم تلفدد  فدد 
 (.التع ون  -الثق  ب لنفا 

 المتنمرين: األطفال ثالثًا: 

هتسمون بسلوك التنم  المتمثد  فد  الت  ديط  ال هناألطف    :وي ع فوا بثنه،   
 متكدددد     وذلددددل ب ددددر     آلخ ين والت صدددد  ومح ولدددد  إلحدددد   الضدددد   واألذ  بدددد

 .(Hamburger et al., 2011) بقص  إخض عه، والسي  أ عليه،

الد هن  اآلخد ين   طف   ض هو أو   يم أو هه د أو ه ذ : وي ع   إج ائي ا بثن   
 األطفددد     هتمتعدددون بدددنفا د جددد  القدددوأ التددد  هتمتدددع بهددد   وهدددو   يدددم غيددد ه مدددن 

المددد مجين فددد  الم  سدددد   ويجبددد ه، علدددد  فعددد  مدددد  ه يددد  بنب تدددد  الصدددوتي  الع ليدددد  
 واست  ا  الته ه .
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 المدمجين:األطفال رابعًا: 

 الت ليدد   المجدد    أحدد   فدد الدد هن لدد هه، تددثخ  أو إع قدد   :ويع فددوا بددثنه،   
  ا جتمدد ع   النمددو ا نفعد ل   النمددو فد المع   العقلدد   النمدو الجسددم )النمدو 
( سددنوا   ولكدد    لددو لفددى طفدد  4-6( وتتدد او  أعمدد  ه، مددن )اللغددو  النمددو 
  ب  من تواف  محرين أس سين هم : مع  

 اإلع قدد  أو أكثدد  مددن التددثخ  أو العجددز أو  ا واحدد  أن  رددون لدد   ال فدد   -أ
 المج    الس بق . ف 

  ص 6118أن هت لدد  ال فدد  بدد ام  ت بويدد  أو خدد م   خ صدد  )بدد     - 
 ( 554-561ص 

الددد هن هنح فدددون عدددن المسدددتو  األطفددد   بدددثنه،  ويمكدددن تعدددريفهم اجرائيدددًا:   
مد  أو أكثد  مدن جواند  ال  صدي  إلد  ال  جد   ج ن    ف أو المتوسط   الع د
وي قصد  بهدد، فدد   .ت حددت، احتي جد ته، إلدد  خد م   ت بويدد  وتعليميد  خ صدد  التد 

   ع قدإلالبسي   وتض، هد ه ا اإلع ق  الم مجين من األطف    الح ل البح  
تنحصدددد   الددد    الددددتعل، و  ال هنيدددد  البسدددي   ومت زمدددد  داون  ب ددد اإلع قددد  )

بنيدد  الصددو أ ال ابعدد  أو  علدد  مقيدد   سددت نفو د  79 -24بددين  ،هئد جدد  ذكدد 
 .( ال  مس 

  :خامسًا: التنمر 

 متكددد  أ   تدددت، بصدددو أ   التددد مجموعددد  مدددن السدددلوكي   الع ائيددد   :عددد   بثنددد وي    
   ددثت الدد  تجدد ه اخدد  ضددحي   قددع عليدد  فعدد  العدد ا   متنمدد    تصدد   مددن طفدد   
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بهدددد    ؛أو غيدددد  لفظيدددد    لفظيدددد    أو نفسددددي    جسدددد      سددددلبي    صددددو أ أفعدددد     فدددد 
 .(607-078  6106 الحصو  عل  النفوذ  والهيمن  والسي  أ )خو  

أو  اللفظددد أو  النفسددد أو  الجسددد  بثنددد  الهجدددو   :  وقددد  تددد، تع يفددد  إج ائياددد   
 ال فددد  المعددد  إلددد    العددد د ال فددد أو التنمددد  ضددد  الممتلكددد   مدددن  الجنسددد 
 .النفس الضيو واألل، واألذ   ف تتسب  ل   الت الم م  و 

 البحث: فيخطوات السير 

وال  اسدد   والت بويدد   السدد بق  ال  صدد    طدد ح علدد  أدبيدد   البحدد  العلمدداإل -
 .الح ل بموضوح البح  

والتثكددد  مدددن صددد   وثبددد   تلدددل األدوا    تصدددمي، األدوا  ال  صددد  ب لبحددد  -
 الم مجين. األطف   و  الع دهيناألطف   وت بيقه  عل  عين  است  عي  من 

 المن سب  لفطف   المتنم ين تقب  اآلخ إع اد ق ئم  لتح ه  بع  مه  ا   -
 م ين.نالمتاألطف   عل  المجموع  التج يبي  من  تقب  اآلخ ت بيو مقي    -
 األطفدد   قبدد  ت بيدو الب ند م  علد  عيند   تقبد  اآلخد و  التنمد   ت بيدو مقي سد -

 .المتنم يناألطف   من  التج يبي 
 .ل هه،لفطف   الع دهين للح  من التنم    ت  يبت بيو ب ن م   -
بعدددد  ت بيددددو الب ندددد م  علدددد  مجموعدددد   تقبدددد  اآلخدددد و  التنمدددد   ت بيددددو مقي سدددد -

 البح  التج يبي .
   ضددو  اإلطدد   النظدد   فدد جمددع البي ندد   ومع لجتهدد  إحصدد ئي  وتفسددي  النتدد ئ   -

 والبحوث الس بق .
 المج  . ف التوصي   والمقت ح    -
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 (: والدراسات السابقة نظري طار الاإل ) البحثدبيات أ

 :أواًل: التنمر

مقصدود   سدلوك عد وان :التنمد  بثند  Koo (2007, pp. 107-116)ويع      
األسددد    عتبددد  وسددديل  إللحددد    فددد السدددل    وهددو  فددد علددد  وجدددود خلددد     هن ددو 

دد آلخ ين الت هيدد  أو األذ  أو الضدد   بدد      تجدد ه شدد ص  عتبدد  ضددعيفا   وخ صا
و بم   ح ث أكث  من ذلل حيد  أن التنمد  هد ث  علد  السد م  الم  سدي   وعلد  

 فد  ب ألمن فيه   والتنم  من األعم   المتكد  أ  فهدو  حد ث عد دأا  األطف  شعو  
سلسددل  متواصددل  مددن الحددوادث بددين األفدد اد أو مجموعدد  محدد دأ مددن الندد   علدد  

 م   فت أ طويل  من الزمن.

الصددددد يح تجددددد ه   أو اإل مددددد ئ اللفظددددد أو   الهجدددددو  البددددد ن :التنمددددد  هدددددو   
المعتمدد   الجسدد  علدد  الته هدد  والتع مدد   بحيدد   رددون م ددتم ا   الضددح   

  تحمدد  معدد ن التدد علدد  القددوأ الب نيدد  وتعبيدد ا  الوجدد  والكلمدد   اإل م ئيدد  
يدددد ين تسدددب  الضدددديو واأللدددد، للضددددح    الدددد هن    عتبدددد ون مح ضددددين أو مث

 .(Schulz, 2002, pp. 180-193) لسلوك معه،اخ ين لفع  ه ا ا

 ,United Nations Educationalوتقدددد   منظمدددد  اليونيسددددرو    

Scientific and Cultural Organization [UNESCO], (2011) 
  ومردد   مددع مدد و  الوقدد    التسددب  بددثذ  أو خددو  منهجدد  أن التنمدد   عندد

 ميزان القوأ بين المتنم  والضحي . ف  عل  خل      وين و 
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ممددنه  متكدد   ضدد  شدد ص   سددلوك عدد وان :وقدد  عدد   التنمدد  علدد  أندد    
 ,Salmivalli et al., 2012) صع  علي  حم    نفس  من م تكد  التنمد  

pp. 279-305).   

الهجدو  الجسد   أو النفسد  أو اللفظد  أو  :على أند ا اجرائيً يعرف التنمر    
المعددد    ال فددد العددد د  إلددد   ال فددد الجنسددد  أو التنمددد  ضددد  الممتلكددد   مدددن 

 والت  تتسب  ل  ف  الضيو واألل، واألذ  النفس .  الم م 

 أنواع التنمر: 

 :صدددد يح تجدددد ه   أو لفظدددد  هجددددو  بدددد ن أ ويقصدددد  بدددد   التنمددددر المبا ددددر
وتعبيددد ا   الجسددد  علددد  الته هددد  والتع مددد   الضدددح     بحيددد   ردددون م دددتم ا 

 تحم  معن   سب  الضيو واألل، للضح   .  الت الوج  والكلم   اإل م ئي  
 :واختدزا  الثقد  والجد أأ مددن  ا جتمد ع   دم  العددز   التنمدر ييدر المبا در

 .(Olweus, 1993)خ   العز  المتعم  للضح    من المجموع  

 Perkins, 2002, pp. 164-179) التنمدد :وكدد لل تددد، تح هدد  أندددواح   

Smith et al., 2006; Salmivalli, 2010, pp. 112-120 (Smith, 

2011, pp. 43-59; :بين 

ويتضددمن الضدد   وال كدد  والدد فع    وهددو األكثدد  شدديوعا  :الجسددديالتنمددر  -0
 .اآلخ ين ستي   عل  ممتلك   واإل
وي ددم  ا سدتهزا  والسدد  ي  واإلغ ضد   إطدد   األسددم    :اللفظدديالتنمدر  -6

 الم ين  والته ه ا   واأللق   غي  المستحب .
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 .  ئع   وا بتزاز والت ويفوي م  ن   ال :النفسيالتنمر  -6
وي دددم  التحددد ط بواسددد   الهددد تم  نكددد    أو تعليقددد    :الجنسددديالتنمدددر  -9

  إلد  تحد ط جنسد الجنسد جنسي   ن   ش ئع   جنسي   وق  هت دو  التنمد  
 أو اغتص  .

  والتصد   فيهد  اآلخد ين السد و علد  ممتلكد    الممتلكدات: ضدالتنمر  -5
 أو إت فه .  ث ني ا   غم  عنه، أو ع   إ ج عه  إليه، م أا 

 اتضددحعلدد  الت بيد  العملدد    شد افهمإن أثندد   يومدن خدد   م حظد  البدد حثت   
التنم   وقد  تد، إعد اد مقيد   ن لتلل األنواح من و مع ضالمع قين األطف   أن 

 للتنم  هتضمن األبع د الس بو ذك ه .

 حدد ث  التدد مددن هندد  ن حددى أن للتنمدد  أشددر   ع هدد أ  تعتمدد  علدد  البي دد     
  الم  سد   أو م اكدز ال ع  د   وبعضده فد فيه   فبع  أشر   التنمد  تحد ث 

  ص ص 6106)الصدددبحين  ف حدددد     بي ددد  العمدددد   أو المندددز  فددد  حددد ث 
7-56). 

تن ولد  بد ام  ت اخليد  ت  يبيد   التد ج ي  الع ه  مدن البحدوث وال  اسد   ولق  أ     
أثبت  نت ئجه   الت و م اح  التعلي، الم تلف   ف ل ف  سلوك التنم  ل   الت مي  

 Beale)؛ Olweus, 1993. الم  سد خف  سدلوك التنمد   ف فع لي  الب ام  

& Scott, 2001, pp. 300-305 ؛Smit et al., 2003, pp. 591-599 ؛
Baulton, 2005, pp. 485-494 ؛Adams & Bradley, 2008, pp. 

 (.6106؛ س ل،  081-068  ص ص6101؛ إسم عي   211-221
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 مظاهر التنمر:

  ا جتمددد ع إلددد  ا تفددد ح معددد    النفدددو   الم  سددد سدددلوك التنمددد    هددد د   
  وفق انددد  لعددد   القددد  أ علددد  اآلخددد ين وان فددد   مسدددتو  تقبددد  الددد ا   وتقبددد  

 ,.Delfabro et al)الد ف ح عدن نفسد   وذلدل ب لنسدب  لل فد  ضدحي  التنمد  

2006, pp. 71-90). 

أندد  عندد   Salmivalli (2010, pp. 112-110)وتظهدد  نتدد ئ  د اسدد     
مددد   غ لباددد حدد وث التنمددد  خددد   سدددنوا  ال  اسددد  األولدد   فدددإن ضدددح    التنمددد  

الفددد د خددد      دددع ون بددد لتوت  وا كت ددد   والوحددد أ  وتصددد ح  هددد ه التدددثثي ا 
-Farrington & Ttofi (2001, pp. 90د اسد  أتهد   م حل  الم اهقد   و 

أن ال فدد  المتنمدد  هددتعل، اللجددو  إلدد  الع وانيدد  كوسدديل  لتحقيددو  غب تدد    (98
  و   قتصدد  اآلخدد ين تع م تدد  المسددتقبلي  مددع  فدد ويلجددث إلدد  نفددا األسددلو  

عل  ال د ص المتنمد  والضدحي  فقدط  بد  هتعد   ذلدل  الم  س تثثي  التنم  
 إل  التثثي  عل  األق ان الم  ه هن لمث  ه ه السلوكي   التنم ي .

 Farrington et al., (2012, pp. 405-418)نتد ئ  د اسد   كمد  أكد    
 .المستقب  ف ا للعنم م   ع  م ش ا أن التن

خ يدد     ومنبد   المدد ا   هدو ع مد  قدو  فد أن التنمد  وممد  سدبو هتضدح    
 بيددددو بدددد ام  فع لدددد  بندددد   وت  الكبدددد   وينبغدددد فدددد لظهددددو  الم دددد ك  السددددلوكي  

 .لمر فح  التنم 
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 أسباب التنمر: 

  6106بدو الد      أ ؛Vooer, 2000) ت جدع م درل  التنمد  إلد  أسدب   كثيد أ
 ,.Wang et al؛ Smith, 2016, pp. 519-532 ؛59-02ص ص 

2016, pp. 237-248) . 

التنمد   فد ن يوتقس، بن   علد  األشد  ص الم دت ك أسباب ذاتية )فردية(: -0
 ومنه :

 أسباب تتعلق بالمتنمر مثل: -أ
 

 والع واني   وا ستقوا   وكب از القوأ واستع ا  النفوذ علد    الغي أ والغض
 .اآلخ ين 

    الع وانيددد   كوسددديل  للتنفددديا عدددن ال دددعو  ب إلحبددد   واسدددت  ا  السدددلوكي
 الم  ع .

  ا جتمددددد ع تقددددد ه  الددددد ا  الم تفدددددع مدددددع ا فتقددددد   إلددددد  مهددددد  ا  الضدددددبط  
 .ا نفع ل والضبط 

 ان ف   المستو  األق  ب . 

 أسباب تتعلق بضحية التنمر: -ب
 

 ب لسدددمن  أو بعيدددو   صددد أصدددغ  وأضدددعم مدددن زم ئددد  أو قددد   ردددون مص ب
 اإلع ق  . ذو  الوج  أو الن و أو 

 وخجدددو    ضددعيم الثقدد  بدد لنفا وتقددد ه  الدد ا   وي تفددع ل  ددد  القلددو وسددلب
 ومستسل، للتنم .
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  ميدددد  للوحدددد أ النفسددددي  والعزلدددد  ا جتم عيدددد   وعدددد   القدددد  أ علدددد  التكيددددم 
 .بسهول    ا جتم ع   و النفس 

 أسباب مشتركة بين المتنمر والضحية مثل: -ج
 

  ،النفس واألمن  ا جتم ع ال عو  ب لوح أ  وا فتق   إل  ال ع. 
  ا جتمدددد ع المهدددد  ا  ا جتم عيدددد   مثدددد  مهدددد  ا  الضددددبط  فدددد ضددددعم  
 .اآلخ ين   والتواص  مع ا نفع ل و 
 . ا ض  اب   النفسي  وع   اإلحس   ب لمس ولي 
   عدد   الثقدد  بدد لنفا  فمددن جهدد  المتنمدد  هلجددث للعنددم للتعددوي   ولضددحي

 التنم  هزي  من استه اف  المتنم ين.

 بيئية منيلية:أسباب  -1

دد   وهددو   األطفدد    الوالدد هن علدد  نمددو ش صددي  هتضددح تددثثي  الع ئلدد  خصوصا
الع قددد   بدددين  فددد األهميددد  حيددد  أن ال لفيددد  الع ئليددد  تددد ث   فددد أمددد  غ  ددد  

   ق ددددد مسدددددلوك التنمددددد  واسدددددتم ا ه  ) فددددد  األطفددددد  الدددددزم   وعلددددد  ان ددددد ا  
 .(72-52  ص ص 6114الص اه أ   

ب  اسد   Connely & O'Moore, (2003, pp. 559-567)وقد  قد      
 متن قضدد    وع قدد    ف   عدد ط  عدد نون مددن ح مدد ن   المتنمدد يناألطفدد   أتهد   أن 

 غيدددد األطفدددد   حددددين أتهدددد   فدددد شددددق   أو اآلبدددد   واألمهدددد   األمددددع مددددن هدددد، 
علد  ذلدل أتهد    متنم ين ع ق   أس ي  إ ج بي  مدع أفد اد أسد ه،  وعد وأا ال
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حيدددد أ أبن ئهدددد   فدددد النتدددد ئ  إلدددد  أهميدددد  م دددد  ك  األسدددد أ وتدددد خله  ب ددددر  أكبدددد  
 المتنم ين  والتع   عل  ح ج ته، والعم  عل  إشب عه .

 المدرسة: فيدور اليمالء  -3

 فددد  األطفددد  ا تفددد ح مسدددتو  العندددم بدددين  فددد  سددد ه،  الددد   الع مددد  الث لددد   
الم  س  هو دو  الزم  . وب لل نج  أن ال ف  المتنم  سديج  صدعوب  للبد   

 فد والم اوم  علي  ب ون الت جيع وال ع، مدن بقيد  الدزم     سلوك التنم  ف 
 الم  س .

 فد إلد  أن ا شدت اك  Rose et al., (2012, pp. 1-10)وأقد   د اسد     
إ ج بيدد  للت ميدد  لهدد  تددثثي  األن دد   ال   جدد  عددن المددنه  وتددوفي  بي دد  نفسددي  

خفدددد  سددددلوك  فدددد تنميدددد  ع قدددد   اجتم عيدددد  وثيقدددد  بددددين األقدددد ان و  فدددد دا  
 التنم .

 دور البيئة المدرسية: -1
 

وألن دو  الم  سدد   –زيد دأ العندم بدين الدزم  علد   تلعد  البي د  الم  سدي    
حيدد   صددنع المعلمددون بي دد   قددو    واسددع سدديرون الت كيددز علدد  دو  المعلمددين

    الصم.  ف ب لسي  أ عل  زم ئه، وتحويله، لسجن    األطف  فيه  بع  
 (657  ص 6101    سليم ن  البب و )                                  

 التددد و   الم  سددد  مدددن خددد   بي ددد  ال فددد  فددد وبددد لل هتضدددح أهميددد  التددد خ    
 ذو   األطفدد  حيدد  أن   تتضددمن خصدد ئص ال فدد  والبي دد  الم  سددي  واألقدد ان
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إلدددد   ح جدددد    فدددد م ددددر   التنمدددد  سددددوا  كدددد نوا المتنمدددد ين أو ضددددح    التنمدددد  
 أن    ت  يبي  للح  من سلوكي   التنم  ل هه،.

وأسدد لي  المع ملدد    سدديالم   والبي دد     أن المندد   األسدد   يتضددم ممددا سددبق   
من المتنم  والضحي   ف بيع  مد   سدود  بن   ك    ف   الوال    له، دو  أس س
  وأسدد لي  مع ملدد  إ ج بيدد     سددو     نفسدد ومندد     وع قدد     األسدد أ مددن تفدد ع    

السددلوكي   اإل ج بيد  لد   ال فد   وعلد  العرددا   كد  ذلدل مدن شدثن  أن هنمد
لد  وال  د    سدوي  ومع ند أ األسد أ مدن تب ح أسد لي  مع ماح     ف من ذلل 
علد    كد  ذلدل مدن شدثن  التدثثي  السدلب  ف ا نفصد   العد ط األسد   التفكدل 

إلددد  ش صدددي  متنمددد أ أو ضدددحي  علددد  حسددد  سدددم    هددد د  ال فددد  فإمددد  أن 
 ال  صي .

 النظريات المفسرة للتنمر:

 :ه لق  تب هن  النظ ي   المفس أ له ه الظ ه أ  وأه، النظ ي   

التنمدددد  مدددد  هددددو إ  نتيجدددد   أن تفسدددد  هدددد ه النظ يدددد  النظريددددة التحليليددددة: -أ
الص اح والتن ق  بين غ يزأ الحي أ وغ يدزأ المدو  وتحقيدو اللد أ  و  هدت، ذلدل 

لهددد، أو حتددد      األذ  بهددد، والتصدد لحدد كو  اآلخددد ين إ  عددن ط يدددو تعدد ه  
هددددو   العدددد وان  ف لسددددلوك    عدددد وان حيدددد  أن ال فدددد  هولدددد  بدددد افع    تجدددد ه نفسدددد 

 او   مردن وضدع حدد ا   اسدتج ب  غ يزيد  وطد   التعبيد  عنهدد  متعلمد  ومرتسدب 
   قبدد  اجتم عياددت   لهدد  أو ضددوابط تلجمهدد  لكددن فقددط  مرددن تحويلهدد  إلدد  أهدد ا   

ددددأمدددد  إذا و   هي دددد   فدددد   لإلشددددب ح فإنهدددد  تظهدددد  ي  الع وانيدددد  الغ يزيدددد  السددددب   ج 
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تد ه أ غ يزيد   هد تج ب  للعندم العنم  وي كد  هد ا الموقدم )أدلد ( بدثن ا سد
 تعبي ي  وتعويضي  عن اإلحس   ب لنقص. 

 

  األفد اد المحي دين ب دإن المتنمد   عدزز سدلوك  مدن ق   النظرية السدلوكية: - 
ممدد   جعلدد    ددع    حدد از النجوميدد  بددين زم ئدد كبدد  مثدد  الددزم   واألصدد ق   و 

بثندد  م تلددم ومتميددز  كمدد  أن حصددو  المتنمدد  علدد  مدد  ه يدد   مثدد  بحدد  ذاتدد  
ا عتددد ا  علددد  األفددد اد  فددد   هددد ا ه فعددد  إلن ددد   وبنددد   مواقدددم تنم يددد  تددد تنمي

أو حتد  مدن  اآلخد ين من ط      دون أدن  مق وم ا المحي ين ب  من زم    
أكثدد . وعليدد  فدد لف د وفددو    طد   الكبدد   ك ألوليدد    ممدد   عددزز السدلوك التنمدد  

 أكث .    ه الف ص  كتس   السلوك التنم  أم   النظ ي  السلوكي  
 

لبدد   ب ندد و ا( أ صدد ح  هدد ه النظ يدد  هددو ) :االجتمدداعينظريددة الددتعلم  -د
  هتدددثث  ب تج هددد    مفددد داه أن اإلنسددد ن كرددد ئن اجتمددد ع  ويقدددو  علددد  ت اضددد

أن ب سدت  عت  الدتعل، مددنه،  أ وم د ع ه، وتصد ف ته، وسدلوكي ته،   اآلخد ين 
مر نيددد  التدددثث  بددد لثوا  والعقددد   كو   عدددن ط يدددو م حظددد  اسدددتج ب ته، وتقليددد ه 

دد  وهدد ا مد   ع د    تبد دل علد  نحدو    فدد ألن الدتعل،   هدت،  ؛   ت بويادالتعلدي، ط بعا
 .     اجتم ع محيط   ف ب   ف اغ  

تعل، إنمدد  هددو سددلوك مرتسدد  عددن ط يددو الدد  والعدد ائ  وعليدد  ف لسددلوك اإلج امدد  
-52  ص ص 6114  الصددد اه أ   ق ددد م ) ا جتمددد ع ومدددن خددد   التف عددد  

 .(56-7ص ص   6106  ف ح  ؛ الصبحين  72
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مدن الم در    المعد قين األطفد  سلوك التنم  من ج ن  مم  سبو هتضح أن    
المجتمدددع  كمددد  أن مددد   فددد  اآلخددد ين تحدددو  دون انددد م جه، مدددع  التددد  األس سدددي 

سددو  التوافددو  ويزيدد  مددن  فدد   أس سدديا   صدد حب  مددن م ددر   السددلوك  عدد  عدد م ا 
  القد ئمين ب دوسو  المع مل  الجس    مدن ق   ه ا  لإل المع  احتم لي  تع   ال ف  
 عل  تعليم  و ع هت .

 & Spencer & Cart,2006, pp. 11-23 (Sleeمن  د اس  ك   أك      

Mohyla, 2007, 103-114;،   Ervin, 2011 Sentenac, et al., 2011, 

pp. 461-466; Maag & Katsiyannis, 2012, pp. 78-86;    عبدد
المع قين  األطف   أن (  621-042  ص ص 6105ال  ف ؛ الح هب ؛ وعل   

وأن هن ك ع قد  بدين التنمد    من زم ئه، الع دهين للتنم واسته اف ا  أكث  ع ض ا 
بددثق انه، مددن  وكع قدد   النمددو تتدد او  مدد  بددين الضددعم أو الددث ث أضددع   مق  ندد ا 

 األطفددد   مدددن  %21هددد ه ال  اسددد   إلددد  أن نسدددب   أحددد  العددد دهين  كمددد  أشددد    
 من أق انه، الع دهين ب لم  س .  %65المع قين هتع ضوا للتنم  ب نتظ   مق ب  

-O'Moore & Hillery, 1989, pp. 426)     اسدبيند  بعد  ال أ ضد ا و 

441 Gil, & da Costa, 2010, pp. 148-161; Rose et al., 2012, 

pp. 1-10; Kaminaridi & Tsaliki, 2017, pp. 118-133)  أن نسدب ا 
ا ضددد  اب   ال هنيددد  مع ضدددين ل  ددد   ذو  والبددد لغين مدددن  األطفددد   مدددن  كبيددد أا 

ا ضددد  اب   ال هنيددد  قدددد   ذو    وأن التنمددد  اتجددد ه األفددد اد اآلخددد ين التنمددد  مدددن 
 .طويل     ستم  لفت أ  
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 :المدمجين المعاقيناألطفال ثانيًا: 

  وتدوفي  تعلدي، بر ملد    تعليمد صد   النظد   الإ  تسدته   ال م  عمليد  دهن مريد  
ويسددع  م ئدد، لفطفدد   ك فدد   وي كددز الدد م  علدد  أهميدد  تكدد ف  الفدد ص للجميددع  

ص   6101   العددد   )عبيددد   إلددد  فدددل طدددو  العزلددد  عدددن المسدددتبع هن مدددن النظددد
ا حتي جد    ذو   األطفد  ( فإن دمد  092  ص 6101  قن ه    ال ول ؛008

  األطفد   تج ه ه ه الف   مدن    وتفض ا م ا   الع دهين    ع  تك ما  ف ال  ص  
 ذو    فقددد  نصددد  قدددوانين     ودسدددتو     وقددد نون وشددد ع  بددد  هدددو حدددو اجتمددد ع

الم  سدي  مدع أق اند   فد الد م   فد ا حتي ج   ال  صد  علد  حدو كد  فد د مدنه، 
ا حتي جدددد   ال  صدددد  قدددد د  علدددد  إزالدددد   ذو  األطفدددد   مددددن العدددد دهين  وأن دمدددد  

تنميددد  خددد م    فددد الحدددواجز الموجدددودأ بيدددنه، وبدددين أقددد انه، العددد دهين ويسددد ع ه، 
 .مجتمعي  ت فع من مستو  تق ه ه، ل واته،

 أهداف الدمج ومبررات :

غيدد  العدد دهين إنمدد  هددو التف عدد  وكسدد  األطفدد   مددن دمدد    إن الهدد   األس سدد
إلد   هد د  الد  األمد    مدع أق اند   من ال ب ا  من خ   ا حتك ك اليدوم كثي   

 .ا جتم ع التكيم 
  مددددع    والمتسدددد و    للتعلددددي، المتكدددد ف المعدددد قيناألطفدددد   إت حدددد  الفدددد ص لجميددددع

 .األطف   غي ه، من 
   عددن قددد    المعددد قيناألطفدد   إت حدد  الف صدد  لفطفددد   العدد دهين للتعددد   علدد

ومسددد ع ته، علددد   وتقددد ه  م ددد كله، ومسددد ع ته، علددد  مواجهددد  مت لبددد   الحيددد أ
 .ا ن  ا  ف  المجتمع
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   بي ته، المحلي  والت فيم من صدعوب  انتقد له، إلد   ف  المع قين األطف  خ م
 عن بي ته، وخ    أس ه،. بعي أ   وم اكز   م سس    

  و ا ال هن   تتواف  ل هه، فصد المع قين األطف  من  ممرن ا  استيع   أكب  نسب ا 
 للتعلي،.

  المد ا   العد   مدن مد  ا   فد تع ه  اتج ه   أف اد المجتمع وب لد ا  العد ملين
 وأولي   أمو .وم  سين 

 الدددد ي     كلفدددد  الع ليدددد  لم اكددددز الت بيدددد  ال  صدددد  )األعظمددددتالتقليدددد  مددددن ال  
 (.82  ص 6109

المدد ا   مددع  فدد ا حتي جدد   ال  صدد   ذو   األطفدد  وبدد ل غ، مددن أهميدد  دمدد     
 د اسدد  كدد     حيدد  أوضددح  مسددتم    نمدد   العدد دهين إ  أنهدد، هتع ضددون لت األطفدد  

أن الت ميدد   ( Shore, 2014 ؛ (Gottieb, 2011, pp. 115-126 مددن
ب لفصدو  ال  صد   كبيد أ   الع دهين ه فضون أق انه، المع قين معهد، ب لفصد  ب  جد   

 .للتنم  ع ض ا  وأنه، أكث  الم  س  ف به، 

إلد  الك دم عددن  Wei et al., (2016, pp. 246-259)د اسد   وهد ف    
  وأج يددد  ال  اسددد  ال  صددد التنمددد  لددد   أطفددد   المددد ا   وجدددود التنمددد  وضدددح    

سددددن   وقدددد   06-4إع قدددد   م تلفدددد  أعمدددد  ه، مددددن  ذو  ا مددددن تلميدددد ا  091 علدددد 
األطفدد     وأن مددن المتنمدد ين والضددح      مددع كدد   إ ج بيادد ا تب طدد ا اإلع قدد  ا تب دد  

 ا نتح  . ف للتنم  عب وا عن  غبته،  ك نون ع ض ا  ال هن

حيدد    لمواجهدد  هد ه الظدد ه أ تد  يب عد اد ب ندد م  إ  تحدداول الباحثتددانولد ا    
أن الددد م   عددد د  تكددد ف  الفددد ص التعليميددد  وتقددد  ، البددد ام  التعليميددد  الت  يبيددد  
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 علد  تلبيد  احتي جد ته،  الم ئم  لك  الت مي   بحي  تكون ه ه الب ام  قد د أا 
مدن    وتقد  ، الد ع، الد ز قد  اته، ح بد م  تسدم  وأن تص  بق  اته، إل  أقص

هددد ا  فددد و  .  وأجهدددزأ وكدددواد  مهنيددد  قددد د أ علددد  تقددد  ، ال ع  ددد ص  خددد  تددد  يا  
ل  صد  ا حتي جد   ا ذو   األطفد   إدمد  إل  بع  ال  اس   ه ف   الص د
 فد ل هه، وأهميد  التعلدي، الفعد   أه، ا حتي ج    الع دهين ود اس األطف   مع 

 ذو  لفطفدد   العدد دهين و   أن التعلددي، حددو أس سددو  الفصددو  ال  اسددي  ال دد مل .
إ جددد د أشدددر   ب هلددد  لل  اسددد  وتدددوفي     ا حتي جددد   ال  صددد   ومدددن الضددد و  

الم ددددددددد ك  البصددددددددد ي    مثددددددددد  اإلع قددددددددد   ذو  الفددددددددد ص التعليميددددددددد  لفطفددددددددد   
 ,Smith & Tetychmer)  اب   النفسدددي  والسدددلوكي  وغي هددد  وا ضددد

2011, pp. 57-66 Beverage, 2013;) 
 :المدمجين المعاقيناألطفال تعريف 

  ال هن هنح فدون مدن المسدتو  العد داألطف    :الم مجين ه، المع قيناألطف      
تحدت،  التد مد  أو اكثد  مدن جواند  ال  صدي  إلد  ال  جد   ج ند    فد أو المتوسط 

 .خ ص    وتعليمي    ت بوي    احتي ج ته، إل  خ م    
 

  خص ئصدده، وح جدد ته، جوه ياددالد هن ت تلددم األطفدد   : هدد، المعدد قيناألطفد   و    
القدددد  ا  التعليميدددد   ذو  عددددن خصدددد ئص وح جدددد   ال لبدددد  رالعدددد دهينر أو رال لبدددد  

 (.75  ص 6100ي  المتوس  ر ) وس ن  والتحصيل
 

 المدمجين: المعاقينالتعريف اإلجرائي لفطفال 
مد  أو  ج ند    فد أو المتوسط   ال هن هنح فون عن المستو  الع داألطف   ه،    

 ت بويد    ت حت، احتي ج ته، إلد  خد م     الت أكث  من جوان  ال  صي  إل  ال  ج  
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 اإلع قد  المد مجين مدن  األطفد   الحد ل وي قص  بهد، فد  البحد    خ ص  وتعليمي   
ال هني  البسدي   ومت زمد  داون  ب د    اإلع ق  البسي   وتض، ه ه ا ع ق   )

علدد  مقيدد   سددت نفو د بنيدد   79 -24بددين  ،تنحصدد  د جدد  ذكدد ئه نالدد هو   الددتعل،
 (.الصو أ ال ابع  أو ال  مس 

 :مدار  التعليم العات في يمكن دمجها  التيالفئات 

 دد   هن بددو علدديه، النظدد   الم   نالدد هالبسددي   اإلع قدد   ذو   ال دد  هددت، قبددو  
 .6108 لسن  (656) ق، الوزا   ق ا  ال( من 0م دأ ) ف إلي  

تكددون  الدد  ال دد ص المعدد   بصد ي ا هددو ال د ص  البصددرية:  اإلعاقدة  (1)
سدددددت  ا      مردددددن تصدددددحيحه  ب التددددد ال ؤيددددد   و  فددددد أو أكثددددد    ل  ددددد  م دددددرل

 الحي أ اليومي  واألك د مي . ف النض  أ  وت ث  عل  أن  ت  

   ضعيم البص (. -البص ي  )الكفيم اإلع ق  هت، قبو  جميع د ج 
 بصددددد  ه عدددددن إ قبددددد  بمددددد ا   الددددد م  ال  لددددد  الكفيدددددم وهدددددو مددددد  تقددددد  حددددد أ
(21/2.)  
 فدددد ( 69/2)عدددنبصددد  ه إحدددد أ تقددد   الددد   قبددد  ال  لددد  ضدددعيم البصدددد  و 

 ست  ا  النظ  أ. العين األقو  أو بع  التصحيح ب ف العينين أو 

    (0)  لن مت زم  الحس سي  الضوئي .أمت زم   ذو   قب  ال 

                                                             

أمؤور ثريؤرل ما ؤ   فؤيدراك يؤثرر لىؤق رؤدرل ال ؤخ  في اإل فياختالل وظي هيمتالزمة أرلن :  (1)
ليس له لالرؤة بضؤ ا الاظؤر وم ؤ ثىه مؤن  ي، رغم أن السبب الرئيس القراءل والثت بة والرثية بوضوح  

 الا حية الطبية.
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 الحركية:اإلعاقة  (1)

تددد ث   أو جسدد      ب نيددد    الن تجددد  مددن عيددو   اإلع قدد   :هددد الح كيدد  اإلع قدد    
 .     طبيع عل  قي   ال  ص المع   ح كي ا من القي   بوت ئف  الح كي  ب ر   

   الح كي .اإلع ق  هت، قبو  جميع د ج 
  بمدددد ا   الدددد م   ويددددت، اسددددتثن   الحدددد  ال ددددل  الدددد م غ ذو  هددددت، قبددددو    

 من القبو . ال  ه أ

 السمعية:اإلعاقة  (3)  

  خلقيد  أو بي يد   منه  ال  ص نتيج  عوامد  و اثيد   ع ن  الت الح ل   ه   
يدددد  اثدددد   اجتم عيدددد  أو نفسددددي  أو   هت تدددد  عل   سددددمع أو مرتسددددب  مددددن قصددددو   

وتحددددو  بيندددد  وبدددددين تعلدددد، أو أدا  بعدددد  األعمدددد   واألن ددددد     معدددد ا  اإلثنددددين
جزئيدد ا أو     وقدد   رددون القصددو  السددمع الفدد د العدد دههدد  ده   التدد ا جتم عيدد  

 كلي ا أو متوس  ا أوضعيف ا.

 81أ  هزيدد  مقيدد   السددمع لدد   ال  لدد  المعدد   سددمعي ا المتقدد   للدد م  عددن 
 ( د سب  ب ست  ا  المعين   أو ز اع  الفوقع .91د سب   و   ق  عن )

     علدددد  ال دددده دأ بعدددد  حصددددوله،  –سددددمح ل دددد   مدددد ا   الت بيدددد  السددددمعي
ب دد   د اسدد  المددنه    ا بت ائيدد  ب لتحويدد  إلدد  مدد ا   التعلددي، العدد   أو الفندد

 .(06/2/6104( بت  يخ 6وق، )   المع   )كت   دو  
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 الفكرية: اإلعاقة ( 1)

القدددد  ا  العقليدددد  ع مدددد  مثدددد : التفكيدددد   حدددد  الم ددددر    فدددد قصددددو   هدددد   
والدددددتعل، مدددددن ال بددددد أ  هددددد ا   والت  ددددديط وكصددددد ا  األحرددددد   والدددددتعل، األكددددد د م

 فدد مثدد  ف دد  الفدد د  فدد التكي ف دا  الددوتياأل فدد  إلدد  إع قدد     هدد د القصددو  
أو أ واحددد   فددد لي  ا جتم عيددد  و والمسددد    تحقيدددو معددد هي  ا سدددتق   ال  صددد
ت ددم  التواصدد  والم دد  ك  ا جتم عيدد   التدد أكثدد  مددن مهدد   الحيدد أ اليوميدد  و 

البيددددد   فددددد   وا سدددددتق   ال  صددددد المهنددددد أو  األكددددد د م  ف واألدا  الدددددوتي
 والمجتمع.

 ( 75( و  تزيددددد  عدددددن )25  دددددت   للقبدددددو  أ  تقددددد  د جددددد  الددددد ك   عدددددن )
ب سدت  ا  مقيد   سدت نفو د بينيد  )الصدو أ ال ابعد  وال  مسد (  مقيد   السددلوك 

 . ف التكي
   ( عل  مقي   ست نفو د بيني .27-25الفك ي  تنحص  بين )اإلع ق 
  ) اإلع قدددد  تندددد    تحدددد   التدددد جميددددع المت زمدددد   )مت زمدددد  داون سددددن  و 

  656( قدد ا  6)مد دأ ) (.79( إلدد  )25الفك يد  البسددي   د جد  ذك ئهدد  مدن )
6108) 

  ال هنيدد  البسددي   بمدد ا   التعلددي، العدد   والفندد اإلع قدد  ذو   سددمح بقبددو     
سدت  ا   ( ب81(  و  تزيد  عدن )21الح صلين علد  نسدب  ذكد     تقد  عدن )

علد   فد مقي   ست نفو د الصو أ ال ابع  أو ال  مس  مدع مقيد   السدلوك التكي
 ال  اسددددد لدددددل اعتبدددد  اا مدددددن العددددد   وذ  تزيدددد  د جددددد  القصدددددو  علدددد  مجددددد لين  أ
 .(6104( 6 ق، )   )الكت   ال و   (.6166-6169)
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 الفندد ال هنيدد  البسددي   بمدد ا   التعلددي، العدد   و اإلع قدد   ذو   سددمح بقبددو     
سددت  ا   ( ب81( و  تزيدد  عددن )56للح صددلين علدد  نسددب  ذكدد     تقدد  عددن )

مقي   ست نفو د بيني   عل  أ  تزي  د ج  القصو  عن مجد لين علد  مقيد   
 الدد و   )الكتدد    .6168-6162 ال  اسدد اا مددن العدد     اعتبدد  فدد السددلوك التكي

 .(6104(  6 ق، )

 التعلم : يءبط( 8)

جميدددع  فددد من فضددد ا لددد هه،  ال  اسددد هددد، ال ددد   الددد هن  ردددون التحصدددي     
عدد   القد  أ علدد  ا سدتيع   بسددب  ان فدد    مدع  عدد     المدواد ال  اسددي  ب در   

( عل  مقي   ست نفو د الصدو أ ال ابعد  أو 79-27مع   ال ك   تت وا  بين )
 . (6108  656 )ق ا  ال  مس  

 ( علدد  مقيدد   سددت نفو د بينيدد  الصددو أ ال ابعدد  79-80الددتعل، مددن )   ب دد
 .(6104-06/2( بت  يخ 6 ق، ) ال و   )الكت    أوال  مس 

 راب طفيف التوحد :طعاقات اض( ا9)

   أو المست ددددفي   الحروميدددد    ب ددددثنه  قدددد ا  مددددن التددددثمين الصددددح  صدددد
ومست ددفي   وزا أ الصددح  والسددر ن  الفندد المعتمدد أ مددن وزا أ الت بيدد  والتعلددي، 

 ومست في   القوا  المسلح  وال  ط  .
  ب ع   الجمهو ي . اأن  رون الق ا  مهمو ا  
 ( جيلي  001-71)-( ك  ز62-61 ج  التوحي    )د. 
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 اضطرابات قصور االنتباه وفرط الحركة:( 7)

 اختب   كون ز. .0
  دددددم  ا ختيددددد  ا  النفسدددددي   موضدددددح ا بهددددد  الح لددددد  ال بيددددد    تق يددددد  طبددددد .6

 لفطف   .  المص حب  من خ   طبي  نفس

 المتنمرين:األطفال ثالثًا: 

 سددت    القددوأ مقت ندد  ب لعدد وان عندد  التف عدد  مددع  الدد   ال فدد  :المتنمدد  هددو   
األق ان  ويميد  إلد  الهيمند  والسدي  أ علد  الضدحي ؛ نتيجد  لعد   تدوازن القدوأ 

لدد      )أبدو ا دهن ميد  التنمدد  فدد   ا  ئيسديا تمثدد  مظهد ا  التد بيند  وبدين الضددحي  
 .(59-02  ص ص 6106

 :التعريف اإلجرائي للطفل المتنمر

الدددد هن   هتمتعددددون  اآلخددد ين   طفدددد   ضددد هو أو   يددددم أو ههددد د أو هدددد ذ هدددو  
المدد مجين فدد  األطفدد   بددنفا د جدد  القددوأ التدد  هتمتددع بهدد   وهددو   يددم غيدد ه مددن 

 الم  س   ويجب ه، عل  فع  م  ه ي  بنب ت  الصوتي  الع لي  واست  ا  الته ه .

 صفات الطفل المتنمر:

الع هددد  مدددن السدددم   المميدددزأ لل فددد   أشددد    الع هددد  مدددن ال  اسددد   أن هنددد ك
 المتنم  منه :

   واألص ق   الب لغين.تج ه من ه، أصغ  من  سنا   ع وان -0
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 ل  اتج ه   إ ج بي  نحو ا ن ف عي  والعنم. -6
  ومعددد   شدددعبي  عددد ل  تجددد ه اآلخددد ين لددد  معددد   شدددعبي  مدددن ف  تجددد ه  -6

 البع  منه،.
جددد  إلدددد    وهددددو بح اآلخددد ين ل  ددد  معدددد   مدددن ف  مددددن التعددد طم مددددع  -9

 .اآلخ ين السي  أ والهيمن  عل  
دددد -5   اثنددددين أو ث ثدددد  مددددن التوابددددع الموثددددو  فدددديه، لددد   ال فدددد  المتنمدددد  دائما

 لت عيم  وتنمي  سلوك .
التعبيد  عنهد   ثد، ومدن  تق ه  ال ا  وغي  واثو من نفسد  ف ل    نقص  -2

 ب  يق  سليم .
  مي  ال ف  المتنم  إل  كون  ش صي  متميزأ ون ي  .  -8
 (Smith, 2013, pp. 81-98) بسب  )العم   الحج،  الجنا(. القوأ -7
تددوبيخ الضددحي  أو مح ولدد  السددي  أ  فدد  فدد لمتنم   جدد  لدد أا  تعمدد  األذ  ) -9

 ,Eleni, 2014)عليهدد   ويتمدد د  عندد  إتهدد   الضددحي  عدد   ا  تيدد  (. 

pp. 217-268) 

 Wong (2009)أما عن خصائص التالميذ ضحايا التنمدر فقدد صدنفهم    
 الى نمطين هما:

  هددد افع عدددن  الددد  الضدددحي  السدددلبي : وهدددو التلميددد  المستسدددل، للعددد وان  -أ
مدددن م ددد ع  ال دددو  والقلدددو وال دددل  يعددد ن و   ول  ددد  ميدددو  انسدددح بي   نفسددد 

 والح   من األق ان.
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هثيدد  المتنمدد  مددن خدد   سددلوكي    الدد  الضددحي  المسددتفز: وهددو التلميدد   - 
ال ر  أو الملبا أو الح ك  أو سدلوكي   التصدن  و التلصدص  ف استفزازي  

 والفضو  مم  ه فع المتنم  إله ائ .

 التد ( الع هد  مدن العن صد  59-02  ص ص 6106وق  ح د )أبو الد      
 تميز سلوك المتنم  عن غي ه من السلوكي   الع واني :

 سلوك متعل، من ال اش هن واألق ان. -0
 .ف سلوك منتظ، وم ت  وخ -6
 من الوق . طويل    سلوك متك   مقصود ومتعم  ويستم  لفت أ   -6
 أو مجموع  من األف اد.  واح    قع من خ   ف د   -9
 ع   توازن القو  بين المتنم  والضحي . -5
 . الجس  و  النفس جع  الضحي  ت ع  ب ألذ  واألل،  -2

 خصائص المتنمرين وضحاياهم:

   دي  Camodeca & Goossens, (2005, pp. 186-197)   إلد  أند
علدد  مواجهدد  األنمدد   ال ف عيدد     الموقددم التنمد   مدن الممرددن أن هدد ث  تفسددي 

المست  م  لمواجه  التنم ؛ مم   جع  خص ئص المتنم ين م تلفد  بموازنتهد  
   بغيددد  المتنمددد ين   فددد ألف اد الددد هن  فسددد ون موقفددد ا غ مضددد ا علددد  أنددد  عددد ائ

 روندون أكثد  احتم ليد   سدت  ا  الد د ب لمثد   ويردون لد هه، مق صد  ع وانيد   
 فس ون الموقم بثن  موقدم ج هد  مدن نوعد  وغد م    ال هناألطف   بعرا 

 ستس   للتنم .أو ا   رون  د فعله، اله و 
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 اآلخددد ين   وكخضددد ح ال ددد   ندددكمددد  أن لددد   المتنمددد ين ح جددد  قويددد  للهيم  
المدزا     يروندوا حد دو   دقوا طد يقه،    لسدل   والته هد   ولكدلتثكي  ذواته، ب 

 غضدددددبون بسددددددهول   ومنددددد فعين  و  هتسدددددد محون مدددددع اإلحبدددددد   وينظددددد  إلدددددد  
المتنمدد ين علدد  أنهدد، مددن النددوح الفددى والصددل   وتعدد طفه، قليدد  مددع ال دد   

 ال هن  قعون ضح   .
  المدددد جح أن  حدددد ولوا التنصدددد  مددددنعندددد م  هواجهددددون حددددو  سددددلوكه،  فمددددن 
مددن األحيدد ن  كثيدد    فدد   المتنمدد ون   خدد ط   شدد أ وقددم بإنكدد  ه، فعدد  الم

  مدددن هددد ا القبيددد : رإنهددد،  حددد ولون إلقددد   اللدددو  علددد  ضدددح   ه،  ويقولدددون شدددي ا 
  ستحقون ذللر!!!!!

   وي ديWarden & Mackinnon (2003, pp. 367-385) ن إلد  أ
بدددد ألمن  وهدددد ا المتنمدددد ين  ظهدددد ون مسددددتو  أقدددد  مددددن القلددددو وعدددد   ال ددددعو  

دد   مددع أن لدد   المتنمدد ين تقدد ه  ذا  من فضدد ا  وهدد ا ه جددع إلدد  هتعدد    تم ما
مبددد  أ  وأنهددد،  حصدددلون علددد   حقيقددد  أن المتنمددد ين هددد  كون أفعددد له، بوصدددفه 

ألن سددلوك التنمدد   ع دديه،  ؛مددن األقدد ان ولهدد ا   ددع  المتنمدد  ب ألمدد ن تنميدد 
 اإلحس   ب لتحر، والهيمن  عل  الضحي .

  المتنمدد   رددون دائمد ا شدد  د الدد هن    ثكد  ب ددهي   و    دد  ك أسدد ت   وال فد
و   حددددد  الددددد ه   إلددددد    الم  سددددد أف احهددددد  وأحزانهددددد  ويتددددد هو  مسدددددتواه  فددددد 

 الم  س  وير هه .

هد    المتنمد ين  فتقد ون إلد  التعد طم نحدو ضدح   ه،  أن  مما سبق يتضم   
أن الضددددح     سددددتحقون  هدددد  قومددددون بدددد   و  الدددد  ولدددد هه، تب يدددد ا  عددددن التنمدددد  

العقددد    وقددد   ردددون هددد ا التنمددد  تغ يددد  لل دددعو  بعددد   الكفددد  أ وان فددد   تقددد ه  
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مد  هتمتدع بد لقوأ الجسدمي   غ لباد  ردون المتنمد ين عد واني ا  واند ف عي ا  و  غ لباد ال ا  و 
ن لدددد   هدددد    المتنمدددد ين اسددددتع ادا  أوالمر ندددد  ا جتم عيدددد  بددددين األقدددد ان  كمدددد  

ويميلددون إلدد  كسدد  القواعدد  والقددوانين الم  سددي  ومددن ثدد، فددإنه، مضدد دأ للمجتمددع  
الم دد  ا    والتدد خين      ميلددون إلدد  تعدد طالم  سدد التوافددو  فدد    ظهدد ون تدد نيا 

   الق سدد الجسددم  سددت    فيهدد  العقدد    هدد    المتنمدد ون مددن أسدد      ددثت غ لبادد و 
ئد، للتع مد  مدع هدو األسدلو  الم  الجسم ومن ث، هتعلمون أن الهجو  وا عت ا  

أبددو الدد       ؛ Olweus, 2005, pp. 389-402) تددواجهه، التدد الم ددر   
 .(56-7  ص ص 6106 الصبحين  ف ح      ؛54ص   6101

 

   :   ل ص ئص  إل  م   ثتويمرن تصنيم ال ف  المتنم  وفقا 

و   ميد  دائمد ا إلد     سلل ط ائو غيد  انفع ليد  ال  وهو : يالمتنمر السلب-
 القلو حي  إن  أكث  شعو اا بع   األمن. الع وان ويوصفه  ب لمتنم 

  وي ددددع  ب لته هدددد   وانفعدددد ل  هددددو اندددد ف ع ي:أو العدددددوان المتنمددددر الفعددددال-
  ال ددج ح      ويعتقدد  أن ع واندد  مبدد    فدد لمتنم  هددو التلميدد  الجدد  ب سددتم ا   

المتنمدد ون    ع فددون اليددث   واإلحبدد      والواثددو مددن نفسدد . وهدد      والقددو 
 ( .006  ص 6118كبي اا )عب  العظي،   ول هه، مي  إل  الع وان مي ا 

 فدد  صددنم الوضددع بثندد  تنمدد   بدد  أن  رددون هندد ك عدد   تددوازن   لكددوبدد لل    
ال  قدددد  أو القددددوأ )ع قدددد  قددددوأ غيدددد  متم ثلدددد (؛ بمعندددد  اخدددد  أن ال دددد   الدددد هن 

مددن صددعوب  الدد ف ح عددن أنفسدده،   ع مدد     عدد نون بصددف    سددلبي    هتع ضددون ألفعدد    
مضدددد  قته،  أمدددد  حينمدددد  هن ددددث  فدددد ال دددد   الدددد هن هتسددددببون  أمدددد   و  حيلدددد  لهدددد، 
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  مددن ن حيدد  القددوأ الجسددمي  وال  قدد  النفسددي   خدد   بددين طدد لبين متسدد ويين تق يبادد
بدددين ا  وكددد لل الحددد   ب لنسدددب  لحددد    اإلثددد  أ والمدددزا  سدددم  تنمددد ا فدددإن ذلدددل      

األصدد ق    غيدد  أن المددزا  الثقيدد  المتكدد    مددع سددو  النيدد  واسددتم ا ه بدد ل غ، مددن 
هتعدددد   لدددد   هدددد خ   الدددد  تهددددو  ع مدددد   الضدددديو وا عتدددد ا  لدددد   ال  لدددد  

 ضمن دائ أ التنم . 

 :تقبل اآلخررابعًا: 

  تقبدددد  اآلخدددد  عمليدددد  ت بويدددد  ب ل  جدددد  األولدددد   ألن اإلنسدددد ن كدددد ئن اجتمدددد ع   
علدددد، الددددنفا   فدددد بيضددد   كمدددد  تقددددو  الم  سدددد  السدددلوكي   ب بعددد   ويولدددد  صددددفح ا 

دددوسدددلوكي ت  متعلمددد   فتقبددد  اآلخددد  هدددو سدددلوك مدددتعل، هت بددد  الفددد د عليددد  مدددن ق     ب 
إنت جدد  إلدد  المجتمددع  سددوا  الع ئلدد  الصددغي أ  فدد تسدد ه،  التدد الم سسدد   الت بويدد  

الت بيد    فد تعتمد  عليهد   التد من األ  واأل   من خ   ت بيد  أبن ئهد  واألسد لي  
 فددددد تسدددد ه،  التدددد ودو  الم سسدددد   الت بويدددد  األخدددد   ك ل وضددددد   والمدددد ا    و 

ت بيدددد  مفهددددو  تقبدددد  اآلخدددد   إذا  فدددد ت ددددري  ش صددددي  ال فدددد   ولهدددد  دو  كبيدددد  
 (.609  ص 6112   ت بيته  نه  ا عت ا  ب آلخ  )المزين ف اعتم   

فصدو  الد م    فد الع دهين ألق انه، المعد قين األطف   ون ص ب ل ك  تقب    
أ. ومدن هد ا المن لدو تعتبد  الح جد   واحد  م  س   ف و ف  تواج ه، معه، 

 فد المعد قين األطفد   ألن  ؛لكد  الب د  األس سدي مدن الح جد   أ واح  للتقب  
 ح ج  إل  أن هتقبله، اآلخ ون كثش  ص له، قيم .
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( أن د جددد  تقبددد  96-0   ص ص6111موسددد  )الحيددد  أكددد   د اسددد     
  مدد ا   الدد م  تكدد د تكددون منع مدد ا  فدد العدد دهين لفطفدد   المعدد قين األطفدد   

أن الت ميد  العد دهين  Gottieb (2011, pp. 115-126)  وأشد    د اسد 
 Berton   ود اسدد كبيدد أ   ه فضددون أقدد انه، المعدد قين معهدد، ب لفصدد  ب  جدد   

المن سد  لفطفد   المعد قين  ا جتمد ع عل  ضد و أ تهي د  المند     (2013)
المعد قين علد  ال دعو  بدثنه،  األطفد   م ا   الد م  ومسد ع أ  ف والع دهين 

 م غوبين من أق انه، الع دهين.

هد ف  إلد  تقيدي،  التد  Hurst et al., (2012, pp. 873-883) ود اسد    
مدددن اإلع قددد   ذو  لآلخددد ين مدددن األطفددد   ه فددد  زيددد دأ قبدددو   ب نددد م  م  سددد 

و كددددز الب ندددد م  علدددد  اإلع قدددد   الب نيدددد  والبصدددد ي    مح كدددد أ إعدددد قته،خدددد   
 والسمعي .

 األطفدد   زيدد دأ معدد    قبددو   فدد وأشدد    النتدد ئ  إلدد  أن الب ندد م  سدد ه،    
السدمعي   وكد لل أشد    النتد ئ  إلد  اإلع قد   ذو   لزم ئه، المع قين وخ ص ا 

 .األطف   ن قبو  فع لي  تعزيز التف ه، من خ   مح ك أ العجز لتحسي

 تعريف تقبل اآلخر:

احتدد ا  الفدد د  :تقبدد  اآلخدد  أندد ( 25-0  ص ص 6102 ) النمدد ع فدد      
اآلخدددد  بغدددد  النظدددد  عددددن جنسدددد   دهندددد   ع قدددد   عمدددد ه  وتيفتدددد   المسددددتو  

. والتع مددد  معددد  كمددد  هدددو بددد ون )شددد و   تعليمددد وال  وا قتصددد د ا جتمدد ع 
  ف   إص ا  أحر  (.
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تعردا تقبلد   التد استج ب   المدتعل،  :بثنه   أ ضا  تقب  اآلخ  ت، تع يفوي    
والفكدد  والمصدد لح  أ الدد   فدد ألفكدد   ومم  سدد   زميلدد  اآلخدد  الم تلددم عندد  
واللددون  ا قتصدد د و  ا جتمدد ع والعدد دا  والتق ليدد  والتعلددي، والمهندد  والمسددتو  

 فد مم  سد  حقوقد  ك فد   فد وا نتمد   وغي هد  مدن ا خت فد   واإلقد ا  بحقد  
-Beazidou, 2016, pp.1615)  للتعدددد  س السددددلم المجتمددددع وصددددو ا 

1613). 

 لمفهوت تقبل اآلخر: يالتعريف اإلجرائ

المتنمد  لل فد  المعد     تقبد  ال فد  العد د :  بثند  ع   تقب  اآلخد  إج ائياد  
الم م   ويتضمن ذلل من خد   احت امد  وتقد ه ه وتفهمد  إلع قتد  ومسد ع ت  

 - احتدد ا  اآلخدد  -تقبدد  ا خددت   وت ددم  مهدد  ا  ) األن دد   الم تلفدد  فدد 
 .(التع ون  -الثق  ب لنفا 

 أهمية تقبل اآلخر:
   ه مم  سددد  أفكددد فددد تنميددد  شدددعو  ال فددد  بددد حت ا  اآلخددد  وا عتددد ا  بحقددد  

 تن سب . الت وب ل  يق  
  األطفددددد     وتحقيددددو التندددد غ، بددددين اآلخددددد ين فهدددد، طبيعدددد  ا خددددت   بددددين 

 وأق انه،.
 . احت ا  ال ف  لآلخ  بغ   احت ا  اآلخ  ل 
 . إد اك  بثن    وجود ل ات  إ  بوجود اآلخ  والتع م  مع 
 .غ   قي، التس مح والمس واأ 
   حي ت . ف الت بي  عل  تقب  ال ف  ل ات  وتقب  اآلخ 
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   6118تع يف وتقبد  ال فد  بد لف و  الف د د  بيند  وبدين اآلخد . )ال ديخ  
 (  696   ص6101  ؛ الكي ن 75 ص

إلددددد   (85-05  ص ص 6108)هددددد ا الصددددد د هددددد ف  د اسددددد  عمددددد   فددددد و    
  تقبددد  اآلخددد  فددد العددد دهين وغيددد  العددد دهين  األطفددد   التعددد   علددد  الفددد و  بدددين 

هددد ف  إلددد  التعددد   علددد   التددد  (575-555  ص ص 6108)ود اسددد  خليددد  
ال وضددد   والمددد  ا   فددد ا حتي جددد   ال  صددد   ذو  مددد   تقبددد  المجتمدددع لددد م  

 الع د  .

   األطفد  إلد  تنميد  مهد  ا  تقبد  اآلخد  لد    الح ل ول لل  سع  البح     
تيحددد  الف صددد  لفطفددد   لمم  سددد  أن ددد   وذلدددل    مردددن أن هتحقدددو إ  إذا أ  

 العددد د فصددو  الدد م   وتددد  ي  ال فدد   فددد المعدد قين  األطفددد  وتدد  يب   مددع 
حتددد   حقدددو الهددد   المن دددود مدددن  ؛ومهددد  أ   علددد  الم ددد  ك  والتعددد ون بإتقددد ن  

تضدح أن اوبد لل   المع قين وتقب  ال ف  ل خت   بينه، األطف  الن    مع 
مجتمعدد   فدد مددن التكيددم  د جدد   إلدد  يصدد  ال فدد  تقبدد  اآلخدد  أهميدد  كبيدد أ ل

 .سوي    بصو أ  

 أسباب عدت تقبل اآلخر بفصول الدمج:

ال فددد  منددد  بددد   ن دددثت  هدددتعل، مدددن اآلخددد  ويتدددثث  بددد   ب ا ددد  مدددن األسددد أ ثددد،   
  ال ف  ون ثت  لد لل  جد  أن ن اعد ف ب لع ل، ال   ج   ويوج  عوام  ت ث  

بعددد  ال  اسددد   ح ولددد  احتي جددد   ال فددد  ونهدددت، بددد   وبعددد  اإلطددد ح علددد  
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الب حثتدددد ن تجميددددع نقدددد   لددددبع  عوامدددد  عدددد   تقبدددد  اآلخدددد  ومنهدددد : ) فدددد    
   .( Schoop‐Kasteler & Müller, 2020, pp. 130-145 ؛6161

 

 أسباب أسرية: -أ
 نق  األس أ ال ائ، لل ف  وكته   سلبي ت . -
  خت ف .ع   تقب  األس أ لل ف   -
 ع   الوع  لم  ك  وط   حله  س يع ا. -
التكيددم  فدد بدد و ه هددتحر،  الدد  األسدد أ و  فدد  ا قتصدد د و  ف المسددتو  الثقدد  -

 مع ال ف .

 أسباب نفسية: -ب
 ع   شعو  ال ف  ب ات  وا حس   بع   الثق  بنفس . -
 إحس س  أن  م تلم عن اآلخ  سوا  أق  من  أو العرا. -

 أسباب مجتمعية: -ج
 مجتمع لل ف  المت لم.ع   تقب  ال -
 إحس   ال ف  دائم ا بثن  غي  ق د  مث  أق ان . -
 المعلم   ب بيع  احتي ج   ال ف  للنمو.  ع   وع -

ومدددن خددد   مددد  سدددبو هن دددث ال فددد  علددد  عددد   الثقددد  بنفسددد  وال دددعو  بعددد      
أهميتددد  ثددد، هنددددت  أنددد     قبددد  اآلخدددد  ألنددد    هتقبددد  ذاتدددد   ممددد   جعلددد  غيدددد  

 مع البي   المحي   ب .  متع   ا 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (266)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

والتدد  تتن سدد   تقبدد  اآلخدد ولقدد  توصدد  البحدد  الحدد ل  إلدد  بعدد  مهدد  ا    
المد مجين  وذلدل بعد  تصدمي، ق ئمد   ألطف   الع دهين المتنم ين باألطف   مع 

دددوتحريمهددد  مدددن ق   تقبددد  اآلخددد تح هددد  مهددد  ا     ال بددد ا  المت صصدددين فددد  ب 
( وهدددد  0ا حتي جدددد   ال  صدددد  )ملحددددو  و  مجدددد   ت بيدددد  ال فدددد  العدددد د  وذ

 .(التع ون  -الثق  ب لنفا  –احت ا  اآلخ   –تقب  ا خت   ك لت ل  )

إلدد  األدبيدد   والت بويدد   ذا  الصددل  بهدد    اوفدد  ضددو  مدد  سددبو واسددتن دا   
 ج ا ات  أمرن صي غ  ف وض  عل  النحو الت ل :كه ا البح  و 

 فروض البحث:

 :توجد  فد و  دالد  إحصد ئي ا بدين متوسد    هنص عل  أن  ر الفرض األول
القيددد   البعددد    فددد  تددد  د جددد   أطفددد   المجمدددوعتين التج يبيددد  والضددد ب   

 ومجموعه  الكل  لص لح أطف   المجموع  التج يبي  ر. تقب  اآلخ ألبع د 
 :توجدد  فدد و  دالدد  إحصدد ئي ا بددين متوسدد    هددنص علدد  أندد  ر الفددرض الثدداني

تقبد  القي سدين القبلد  والبعد   ألبعد د  فد  ت  د ج   أطف   المجموع  التج يبيد  
 ومجموعه  الكل  لص لح القي   البع  ر. اآلخ 

 :هنص عل  أن  ر توج  ف و  دال  إحصد ئي ا بدين متوسد    الفرض الثالث
القيددد   البعددد    فددد  تددد  د جددد   أطفددد   المجمدددوعتين التج يبيددد  والضددد ب   

 التنم  ومجموعه  الكل  لص لح أطف   المجموع  الض ب  ر. بع دأل
 : ر هددنص علدد  أندد  ر توجدد  فدد و  دالدد  إحصدد ئي ا بددين متوسدد    الفددرض الرابدد

التنم   ألبع دالقي سين القبل  والبع    ف مجموع  التج يبي   ت  د ج   أطف   ال
 ومجموعه  الكل  لص لح القي   القبل ر.
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 اجراءات البحث:

 عينة البحث:

العينة االستطالعية )عينة التأدد مدن الخصدائص السديكومترية ألدوات  -1
 طفلد ا ( طفد ا و 65هد ا البحد  مدن ) فد تكون  العيند  ا سدت  عي  البحث(: 

( بدددد لم كز الت بددددو  2-5بمدددد   عمدددد  زمندددد  مددددن )األطفدددد   بم حلدددد   يدددد   
 كلي  الت بي  لل فول  المبر أ بمح فظ  اإلسرن  ي . –لل فول  

( 62هدد ا البحدد  مددن ) فدد  األس سددي تكوندد  العيندد  : األساسدديةالعينددة  -1
( بدد لم كز 2-5بمد   عمدد  زمند  مددن )األطفدد   بم حلد   يدد    طفلدد ا طفد ا و 

بمح فظددد  اإلسدددرن  ي   تددد،  كليددد  الت بيددد  لل فولددد  المبرددد أ –لددد  الت بدددو  لل فو 
 .اهم  تج يبي  واألخ   ض ب  ح إتقسيمه، ب لتس و  إل  مجموعتين 

   ملحوظة:

ال هنيدد  اإلع قدد  ) وهدد،المدد مجين  اإلع قدد    ذو  مددن  ( أطفدد  ا 2) وجددود .1
 .البسي    مت زم  داون  وب    التعل،(

وذلددل نظدد اا ل بيعدد  تددواف  الظدد ه أ فدد   ؛الحدد ل تدد، ا كتفدد   بعدد د العيندد   .1
 أثن   ج ئح  كو ون . مجتمع البح  وخ ص ا 

  روط اختيار العينة:

العدد دهين األطفدد   مددن  مددن كدد      ددم ب ل  يقدد  الع تدد، اختيدد   عيندد  البحدد    
حيد  أنهد، أكثد      األخص ئ  ا جتم ع  ب لم  سد ب  ال هن ت، تح ه ه، من ق  
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و   المنتظمدين فد  الم كدزاألطفد   فه، مدن  متعم اا مع زم ئه،عنف ا األطف   
  ( سددنوا 2-5عمدد  الزمندد  لدد هه، مددن )ويتدد او  ال   توجدد  لدد هه، إع قدد   أخدد  

فد  اختيدد   عيندد  البحد  ضددبط متغيدد   تدد ن قدد   اعيوالجد ه  ب لدد ك  أن البد حثت
بدددد لم كز الت بددددو  األطفدددد   السددددن والدددد ك    وذلددددل مددددن خدددد   واقددددع سددددج   

 فولددد   ومسدددتواه، ا قتصددد د  وا جتمددد ع  أ ضددد ا متقددد    حيددد  أنهددد، فددد  لل
 .أ   واح   م سس   

 منهج البحث: 

ذ  التصددددمي، التج يبدددد  والمسددددت    هددددو  التج يبدددد تدددد، اسددددت  ا  المددددنه  شددددب     
البعدد  (  والقدد ئ، علدد  اسددت  ا  المجمددوعتين التج يبيدد   –تصددمي، القيدد   )القبلدد 

المددد مجين( بم حلددد    األطفدد   العددد دهين و  األطفدد   والضدد ب   مدددن عيندد  البحددد  )
( سددنوا  والملتحقددين بدد لم كز الت بددو  لل فولدد  2-5)  عمدد  زمندد مدد  ال وضدد  ب
ك مددد  بمح فظددد  اإلسددرن  ي   ويهددد   التصدددمي، التج يبددد  إلددد   مصددد ف بمن قدد  

 األطفددد     لدد  تقبدد  اآلخددد اختبدد   ف عليدد  ب نددد م  تدد  يب  لتنميدد  بعددد  مهدد  ا  
والمتمثلدد    المدد مجين وأثدد ه علدد  خفدد  سددلوك التنمدد  لدد هه، ألطفدد   ين بالمتنمدد  
  التنمدد  النفسدد   التنمدد  الجسدد  )التنمدد  ضدد  الممتلكدد    التنمدد  التنمدد  بمفهددو  
احتدددد ا   –تقبدددد  ا خددددت   ) تقبدددد  اآلخدددد (  ومهدددد  ا  الجنسدددد   التنمدددد  اللفظدددد 
 (.التع ون  -الثق  ب لنفا  –اآلخ  

 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (266)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 أدوات البحث:

 ( 1قائمة أبعاد تقبل اآلخر ) اعداد/ الباحثتين ( ) ملحق  -1

 تقبددد  اآلخددد تح هددد  أبعددد د  تهددد   هددد ه الق ئمددد  إلددد الهددددف مدددن القائمدددة:  -أ
 الع دهين.  األطف  والف عي  الم تب   به  والت  تن س   األس سي 

تقبدد  تمثدد  أبعدد د  أس سددي ا  ا( أبعدد دا 9تتكددون مددن )بندداء ووصددف القائمددة:  -ب
 .(التع ون  -الثق  ب لنفا  –احت ا  اآلخ   –تقب  ا خت   ) اآلخ 

ق مد  الب حثتد ن بحسد   صد   الق ئمد  ب سدت  ا  صد   صد  القائمدة:  -ج
مدن أسد ت أ الت بيد   ا( أسدت ذا 00علد  عد د )الق ئمد  ت، ع   المحرمين حي  

ب لج معدددد   المصدددد ي  مصددددحوب ا بمق مدددد  تمهي  دددد  تضددددمن  توضدددديح ا لمجدددد   
بهددد   التثكددد  مدددن  ؛البحددد   والهددد   منددد   والتع يدددف اإلج ائددد  لمصددد لح ت 

   وكب ا  م حظ ته، حو : طف   ال وض  ص حيته  وم ئمته  أل

  طفد   فالم ئمد  لوالف عي   األس سي  تقب  اآلخ احتوا  الق ئم  عل  أبع د
 .الع دهين

 والف عي  األس سي  دق  الصي غ  اللغوي  والعلمي  لفبع د. 
   الع دهينطف   فل المه  ا م   من سب. 
    المه  ا له ه  أو إض ف    م  ت ون  سي دتك، من تع ه. 
وقدد  ق مدد  الب حثتدد ن بحسدد   نسدد  اتفدد   المحرمددين السدد دأ أعضدد   هي دد     

والمفد دا  ال  صد   األس سدي  تقبد  اآلخد  أبعد دك    علالت  يا ب لج مع   
 تقبدددد  اآلخدددد ( نسدددد  اتفدددد   المحرمددددين حددددو  أبعدددد د 6ويوضددددح جدددد و  )  بدددد 

 .والف عي  األس سي 
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 (11)ن= والفرعية األساسية تقبل اآلخرأبعاد نسب اتفا  المحكمين حول  (1جدول )
 

 األبعاد
 الرئيسية

 عدد المفردات
 مرات
 االتفا 

 عدد
 مرات

 االختالف

 نسبة
 االتفا 

 % 

 القرار
 الُمتعلق
 بالبعد

 
تقبل 
 االختالف

 -عددددد د   –)معددددد    تفضددددد  اللعددددد  مدددددع ال فددددد 
 .(اإلثنين

   قب  011 00 00

 –طفدد  اخدد  ضدد  قل وجدد   ليعتدد   )تقبدد  اعتدد ا ه 
 .لن تقب  اعت ا ه وتض ب ( –تقب  اعت ا ه بصعوب  

   قب  011 00 00

لو ف  طف  مع   وطف  عد د  أههمد  تحد  أن 
 ؟(اإلثنين -ع د   –ت س، مع  )مع   

   قب  41.40 01 00

 
 
 احترات

 اآلخر 

طفدددد  اخدددد  طلدددد  منددددل تعمدددد  الواجدددد  مر ندددد  
ت بدددددد   –تدددددد ف   –ليصددددددبح صدددددد  قل )تقبدددددد  

 .المعلم (

   قب  41.40 01 00

لدو طفد  اخد  انتقدد ك )تقبد  النقد  وتتند قس معدد  
 –النقدددد  وتتندددد قس معدددد  ب ددددر  حدددد د   تقبدددد   –

 .تزع  وتت ك  (

   قب  41.40 01 00

تفضددد  التلدددوين مدددع مجموعددد  ) جيددد ون التلدددوين 
مدددع أ   – جيددد ون التلدددوين مثلددد   –أكثددد  منددد  

 .ت ت  ه المعلم ( أح  

   قب  011 00 00

 
 
 الثقة

 بالنفس 

لو وقع  عل  األ   )تقو  بس ع  قب  م  ح  
 –صددد  قل أندد   سددد ع ك ت لددد  مددن  –  ددوفل 

 .بتفض  ف  مر نل حزين ومرسو  أن تقو (

   قب  41.40 01 00

ان  بتقو  بعمد  شد   ج هد  عليدل )ت لد  مدن 
 أحدد  ت لد  مدن  –أن  سد ع ك فد  أدائهد   أحد  

 –اخددد  أن  فعلهددد  بددد  ا مندددل ألندددل   تسدددت يع 
 .تح و  أن تنجزه  بنفسل ألنل تست يع(

   قب  011 00 00

 -غيد  مقبدو   –تعتق  أن مظه ك )مقبدو  ه  
 ؟ مميز(

   قب  41.40 01 00
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 األبعاد
 الرئيسية

 عدد المفردات
 مرات
 االتفا 

 عدد
 مرات

 االختالف

 نسبة
 االتفا 

 % 

 القرار
 الُمتعلق
 بالبعد

 
 
 
 
 
 

 التعاون 

 اتخاذ القرار:
طفددد  كدددد ن مدددد ي  و   دددثت  للم  سدددد  )تدددد ه  

 .  تهت،( –تسث  علي  أ  ح   –لتزو ه 
   قب  011 00 00

 –إذا ضدددددد  قل طفدددددد  اخدددددد  )تدددددد ه  تصدددددد لح  
 –ت لد  مدن طفد  اخد  أن  صد لح  بد  ا منددل 

 .  تهت،(

   قب  41.40 01 00

إذا طل  منل طف  اخ  اسدتع  أ قلمدل )تع يد  
ت لدددد  مددددن شدددد ص اخدددد  أن  ع يدددد   –قلمددددل 
 .ت ف  مس ع ت ( –قلمل 

   قب  011 00 00

 :اآلخرين مساعدة 
لدددو اندددد  عندددد ك م دددرل  ت لدددد  المسدددد ع أ مددددن 

 .(اإلثنين -مع    –)ع د  
   قب  011 00 00

هبردد  )تدد ه  لتسددثل  عددن إذا  أهدد  طفدد  اخدد  
تلعد   –ت ه  للمعلمد  وت ب هد   –سب  بر  ه 

 .وتت ك (

   قب  41.40 01 00

طفدد  اخدد  فدد  الفصدد  نسدد  طع مدد  فدد  البيدد  
ت لد  مدن شد ص اخد   –)تقسد، معد  طع مدل 
 .  تهت،( –أن  ع ي  طع م  

   قب  41.40 01 00

 %61.11 النسبة الكلية لإلتفا  على القائمة

والف عيدد   األس سددي  تقبدد  اآلخدد مدد  أبعدد د نتدد ئ  التحرددي، عددن م   وأسددف    
 (.%49.60ألطف   ال وض  بنسب  اتف   بلغ  )

مدا مهدارات وهدو:  للبح الف ع  أمرن اإلج ب  عل  الس ا  األو  ومن هن    
 المدمجين؟ األطفالالمتنمرين ب األطفال تقبل اآلخر المتطلب تنميتها لدي 
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 المجموعتين التجريبية والضابطة:التكافؤ بين 

 :تقبل اآلخرالتكافؤ في  -1

للتثكددددد  مدددددن مددددد   تحقدددددو التكددددد ف  بدددددين متوسددددد    تددددد  د جددددد   أطفددددد      
 تقبدددد  اآلخدددد القيدددد   القبلدددد  ألبعدددد د  فدددد المجمددددوعتين التج يبيدددد  والضدددد ب   

  والنت ئ  هوضدحه  ويتن -ومجموعه  الكل ؛ است  م  الب حثت ن اختب   م ن
 (:6ج و  )

( نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفرو  بين متوسطي رتب درجات أطفال 3جدول )
ومجموعها الكلي  تقبل اآلخرالقيا  القبلي ألبعاد  فيالمجموعتين التجريبية والضابطة 

 (19)ن=

( أن    توج  فد و  دالد  إحصد ئي ا عند  مسدتو  د لد  6ه حى من ج و  )  
( بين متوس    ت  د جد   أطفد   المجمدوعتين التج يبيد  والضد ب   1.15)

مستو 
ال  ل    
قيم  
 

Uر
قيم  ر

 
ر

 Zر
مجموح 
ال ت  
متوسط 
ال ت  
اإلنح ا  
 

المعي   
المتوسط   
الحس ب  
 

الع د
المجموع  

المتغي ا  
 

 تقب  ا خت   التج يبي  13 0.85 0.80 14.58 189.50 0.777 70.5 غي  دال 
 الض ب   13 0.62 0.77 12.42 161.50

 احت ا  اآلخ  التج يبي  13 0.62 0.77 14.58 189.50 0.831 70.5 غي  دال 
 الض ب   13 0.38 0.65 12.42 161.50

دال غي    الثق  ب لنفا التج يبي  13 0.62 0.65 14.42 187.50 0.693 72.5 
 الض ب   13 0.46 0.66 12.58 163.50

 التع ون  التج يبي  13 1.08 1.19 12.54 163.00 0.687 72 غي  دال 
 الض ب   13 1.46 1.51 14.46 188.00

 المجموح الكل  التج يبي  13 3.15 2.34 13.85 180.00 0.234 80 غي  دال 
 الض ب   13 2.92 2.22 13.15 171.00
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 –اآلخددد  احتددد ا   –تقبددد  ا خدددت   ) تقبددد  اآلخددد القيددد   القبلددد  ألبعددد د  فددد 
 ( ومجموعه  الكل .التع ون  -الثق  ب لنفا 

 

 :التكافؤ في التنمر-1

للتثكددددد  مدددددن مددددد   تحقدددددو التكددددد ف  بدددددين متوسددددد    تددددد  د جددددد   أطفددددد      
ومجموعهد   ألبعد د التنمد القيد   القبلد   فد المجموعتين التج يبي  والضد ب   

جددد و    والنتددد ئ  هوضدددحه  ويتنددد -الكلددد ؛ اسدددت  م  الب حثتددد ن اختبددد   مددد ن
(9). 

( نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفرو  بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين 1جدول )
 (19ومجموعها الكلي )ن= ألبعاد التنمرالقيا  القبلي  فيالتجريبية والضابطة 

مستوى 
الداللة 
 

قيمة
 

"U
قيمة "

 
"

 Zر
مجموع 

 
الرتب

متوسط 
 

الرتب
اإلنحراف 

 
المعيار 

المتوسط ي 
الحسابي 
 

العدد
 

المجموعة
المتغيرات 
 

غيددددددد  
 دال 

83 0.083 177 13.62 1.08 5.00 13 

التج يبي 
التنمر ضد  

 الممتلكات.

174 13.38 0.80 5.15 13 

ض ب  
ال

 

غيددددددد  
 دال 

70 0.774 161 12.38 1.09 4.77 13 

التج يبي 
التنمدددددددددددددر  

 الجسدي.

ض ب   13 5.15 0.99 14.62 190
ال
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مستوى 
الداللة 
 

قيمة
 

"U
قيمة "

 
"

 Zر
مجموع 

 
الرتب

متوسط 
 

الرتب
اإلنحراف 

 
المعيار 

المتوسط ي 
الحسابي 
 

العدد
 

المجموعة
المتغيرات 
 

غيددددددد  
 دال 

التج يبي  13 5.77 1.17 12.08 157 1.002 66
التنمدددددددددددددر  

 النفسي.

ض ب   13 6.23 0.83 14.92 194
ال

 

غيددددددد  
 دال 

التج يبي  13 6.38 1.26 14.42 187.5 0.666 72.5
التنمدددددددددددددر  

 .اللفظي

ض ب   13 6.15 1.14 12.58 163.5
ال

 

غيددددددد  
 دال 

81 0.185 172 13.23 1.38 6.31 13 

التج يبي 
التنمدددددددددددددر  

 الجنسي.

ض ب   13 6.46 1.33 13.77 179
ال

 

غيددددددد  
 دال 

84 0.026 176 13.54 4.75 28.23 13 

التج يبي 
المجمدددددددوع  
 الكلي

ض ب   13 29.15 2.94 13.46 175
ال

 

( أندد    توجدد  فدد و  دالدد  إحصدد ئي ا عندد  مسددتو  د لدد  9ه حددى مددن جدد و  )
( بين متوس    ت  د جد   أطفد   المجمدوعتين التج يبيد  والضد ب   1.15)
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 -النفسدددد  -الجسدددد   -)ضدددد  الممتلكدددد   ألبعدددد د التنمدددد القيدددد   القبلدددد   فدددد 
 الجنس ( ومجموعه  الكل . -اللفظ 

 تددد  د جددد    متوسددد  ومدددن خددد   ال ددد   المتقددد   هتضدددح التكددد ف  بدددين    
تقبدددد  القيدددد   القبلدددد  لددددد)أبع د  فدددد أطفدددد   المجمددددوعتين التج يبيدددد  والضدددد ب   

أنددواح التنمدد ( ومجموعهمدد  الكلدد ؛ وعليدد    مرددن إ جدد ح د لدد  الفدد و   -اآلخد 
 فدددد  تدددد  د جدددد   أطفدددد   المجمددددوعتين التج يبيدددد  والضدددد ب    متوسدددد  بددددين 

ومجموعهمدد  الكلدد  بدددين أنددواح التنمددد (  -تقبددد  اآلخدد لددد)أبع د  البعدد  القيدد   
 .الب ن م  الت  يب ألث  المجموعتين إن وج  ؛ 

 ( 3مقيا  تقبل اآلخر ) اعداد/ الباحثتين ( ) ملحق  -1

تقبد  مهد  ا  هه   هد ا المقيد   إلد  قيد   بعد  الهدف من المقيا :   -
 .الع دهين ل   أطف   ال وض  اآلخ 

طلعددد  الب حثتدددد ن علددد  الع هددد  مددددن البندددد   هددد ا المقيددد   وصدددف المقيدددا :   -
)عمدد    :تقبدد  اآلخدد  مهدد  ا تن ولدد   التدد ال  اسدد   والبحددوث الع بيدد  واألجنبيدد  

؛ Özokcu et al., 2017, pp. 214-226   ؛ 85-05  ص ص 6108
. وعنددد  (6161  فددد  ؛ 068-016  ص ص 6107النجددد    و ع بددد   إبددد اهي،  

 صي غ  مف دا  المقي   ق م  الب حثت ن بم اع أ م  هل : 
 .تجن  العب  ا  الت  ت ي  إل  حق ئو 
  تجنددد  العبددد  ا  التددد   حتمددد  أن هوافدددو عليهددد  أو   هوافدددو عليهددد  جميدددع

 المفحوصين  فمث  ه ه العب  ا    تميز بين د ج   الموافق  أو األفضلي .
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   والسدددد لب  ع ددددوائي ا حتدددد     رت ددددم المفحددددوص توزيددددع العبدددد  ا  الموجبدددد
ل سددتج ب  مسددبق ا  أ :   ا معيندد  ا التسلسدد  المقصددود  وب لتدد ل   رددون ل  دد  وجهدد

 ل ستج ب .  مسبقا   عقليا  اأن  رون ل    تهي ا 
 . هنبغ  أن ت ي  العب  ا  إل  الح ض  والمستقب    إل  الم ض 
   أوم تص   است  ا  عب  ا  مب ش أ وواضح  وبسي. 
 ك (ا  ا  ال مولي  مث : )دائم ا  أب ا تجن  است  ا  التعميم   أو العب            

 (526-526  ص ص 6111)ع                                  

 تقبدد  اآلخدد ( عدد د المفد دا  الم  صصدد  ألبعدد د مقيد   5ويوضدح جدد و  )  
 صو ت  األولي .  ف 

 صورت  األولية في تقبل اآلخر( عدد المفردات الُمخصصة ألبعاد مقيا  8جدول )
 ت األبعاد عدد المفردات

 1 تقبل االختالف 3
 1 احترات اآلخر 1
 3 الثقة بالنفس 1
 1 التعاون  9
 المجموع 17

 صد  المقيا : -ج

 لالو ي ى وصد  المحتو  صد  المحكمين: 

ب سدددددت  ا  صددددد    اآلخددددد  تقبددددد ق مدددد  الب حثتددددد ن بحسددددد   صددددد   مقيددددد     
 Lawshe Content Validityل وشدد   محتددو  المحرمددين وصدد   ال
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Ratio (CVR)   فدد  صددو ت  األوليدد  علدد  عدد د  المقيدد  تدد، عدد   حيدد
مصددحوب ا   (5 ملحددق) أسدد ت أ الت بيدد  ب لج معدد   المصدد ي مددن  ا( أسددت ذا 00)

بمق مددد  تمهي  ددد  تضدددمن  توضددديح ا لمجددد   البحددد   والهددد   منددد   والتع يدددف 
مهدد  ا  بهدد   التثكدد  مددن صدد حيت  وصدد ق  لقيدد    ؛اإلج ائدد  لمصدد لح ت 

وضدو  وم ئمد  صدي غ  مفد دا   م    وكب ا  م حظ ته، حو  )تقب  اآلخ 
 - المقيددد كف  دد  مفددد دا   مددد   -المقيددد  وضدددو  تعليمدد    مددد   -المقيدد  

تعد ه  أو حد   أو إضد ف  مد  ت وند   -وضو  ومن سدب  خيد  ا  اإلج بد  م  
   ذلل(.إلسي دتك،  حت   

بحسدد   نسدد  اتفدد   المحرمددين السدد دأ أعضدد   هي دد   الب حثتدد ن وقدد  ق مدد    
 مدد  مددن حيدد :  المقيدد  مددن مفدد دا   كدد  مفدد دأ    التدد  يا ب لج معدد   علدد

كمدددد  ق مدددد  بحسدددد     اآلخدددد  تقبدددد  مهدددد  ا  لقيدددد   المقيدددد  تمثيدددد  مفدددد دا  
لحسددد   نسدددب  صددد    Lawsheب سدددت  ا  مع دلددد   وشددد     صددد   المحتدددو 

لكدد  مفدد دأ مددن مفدد دا   Content Validity Ratio (CVR)   المحتددو 
 (Johnston & Wilkinson, 2009, pp. 1-6)  .تقب  اآلخ مقي   

لمفد دا    وشد ( نس  اتف   المحرمين ومع مد  صد   2ويوضح ج و  )  
 .تقب  اآلخ مقي   
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 (11)ن= تقبل اآلخرمقيا  لمفردات  الو ي( نسب اتفا  المحكمين ومعامل صد  9جدول )
 العدد  ت

 الكلي 
 للمحكمين

 عدد 
 مرات 
 االتفا 

 عدد 
 مرات 
 االختالف

 نسبة 
 االتفا 

 % 

 معامل 
صد  
 الو ي
CVR 

 القرار 
 الُمتعلق 
 بالمفردة

1 11 11 1 111.1
1 

 ُتقبل 1.111

 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 1
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 3
1 11 11 1 111.1

1 
 ُتقبل 1.111

 ُتحذف 1.188 71.73 3 5 11 8
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 9
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 7
5 11 11 1 111.1

1 
 ُتقبل 1.111

 ُتحذف 1.188 71.73 3 5 11 6
 ُتعدل وُتقبل 1.939 51.51 1 6 11 11
11 11 11 1 111.1

1 
 ُتقبل 1.111

 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 11
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 13
11 11 11 1 111.1

1 
 ُتقبل 1.111

 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 18
19 11 11 1 111.1

1 
 ُتقبل 1.111

 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 17
 %61.111 متوسط النسبة الكلية لإلتفا  على المقيا 

 1.516 للمقيا  ككل الو يمتوسط نسبة صد  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (226)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

( أن نسدددد  اتفدددد   السدددد دأ أعضدددد   هي دددد  التدددد  يا 2 حددددى مددددن جدددد و  )ه     
-70.76ت اوحددددد  بدددددين ) تقبددددد  اآلخددددد مقيددددد   مفددددد دا    ب لج معددددد   علددددد

تقبددد  مقيددد   (. كمددد  اتضدددح اتفددد   السددد دأ المحرمدددين علددد  مفددد دا  011%
(. وعددن نسددب  صدد   المحتددو  %40.999بنسددب  اتفدد   كليدد  بلغدد  ) اآلخدد 

(CVR) تمتعدد  بقددي،  تقبدد  اآلخدد مقيدد   اتضددح أن جميددع مفدد دا    وشدد ل
كردد  للمقيدد    محتددو  مقبولدد   كمدد  بلددط متوسددط نسددب  صدد   ال   صدد   محتددو 

   .( وه  نسب  ص   مقبول 1.764)

 ا  وتوجيهدد   السدد دأ المحرمددين مددن خدد  : اوقدد  اسددتف د  الب حثتدد ن مددن    
لتصدددبح  (  وتعدد ه  صددي غ  بعدد  مفدد دا  المقيدد  4  2ن )يحدد   المفدد دت

 .  عل  بع     أكث  وضوح ا  وكع دأ ت تي  لبع  المف دا  بتق  ، بعضه

 تقبدد  اآلخدد ( عدد د المفد دا  الم  صصدد  ألبعدد د مقيد   8ويوضدح جدد و  )  
 صو ت  النه ئي .  ف 

 
 صورت  النهائية في تقبل اآلخر( عدد المفردات الُمخصصة ألبعاد مقيا  7جدول )

 ت األبعاد عدد المفردات
 1 تقبل االختالف 3
 1 احترات اآلخر 3
 3 الثقة بالنفس 3
 1 التعاون  9
 المجموع 18

 الج و  الت ل  مواصف   مف دا  المقي   موزع  عل  أبع ده كم  هوضح  
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(: مواصفات مفردات المقيا  موزعة على أبعاده5جدول )  
المهارة  ت

 الرئيسية
عدد  المفردات

 المفردات
أرقات 

المفردات 
دما وردت 
في 
 المقيا 

تقبل  1
 االختالف

تفضدددل اللعدددب مددد  الطفدددل  -
 -عددددددددددددادي  –)معددددددددددددا  

 .(اإلثنين

1 
 

3 ،7 ،11 

طفدددل  خدددر ضدددايق  وجددداء  -
 –ليعتددددذر )تقبددددل اعتددددذاره 

لن  –تقبل اعتذاره بصعو ة 
 .تقبل اعتذاره وتضر  (

1 

لددو فددي طفددل معددا  وطفددل  -
عادي أيهما تحب أن ترسم 

 -عددددادي  –معدددد  )معددددا  
 ؟(اإلثنين

1 

احترات  1
 اآلخر

طفل  خدر طلدب مند  تعمدل  -
الواجددددددب مكاندددددد  ليصددددددبم 

 –تددرفض  –صدديق  )تقبدل 
 .المعلمة(تخبر 

1 1 ،11 ،
11 
 

لو طفل  خر انتقددك )تقبدل  -
ال  –النقدددد وتتنددداق  معددد  

تقبددل النقدددد وتتندداق  معددد  
تيعدل وتتركد   –بشدكل حداد 

 ). 

1 

تفضل التلوين م  مجموعة  -
)يجيدون التلوين أدثدر مند  

 –يجيدون التلوين مثلدي  –
تختدددددددداره  أحددددددددد مددددددد  أي 
 .المعلمة(

1 

، 5، 8، 1 1لدددددو وقعددددد  علدددددى األرض  -الثقة  3
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المهارة  ت
 الرئيسية

عدد  المفردات
 المفردات

أرقات 
المفردات 
دما وردت 
في 
 المقيا 

)تقددوت بسددرعة قبددل مددا حددد  بالنفس
تطلدددددددب مدددددددن  –يشدددددددوف  

 –صددددديق  أندددد  يسدددداعدك 
بتفضدددل فدددي مكانددد  حددديين 

 .ومكسوف أن تقوت(

11 ،13 ،
18 
 

اندددد  بتقددددوت بعمددددل  دددديء 
 أحد جديد علي  )تطلب من 

 –أن يسدداعدك فدددي أدائهدددا 
 خدددر أن  أحدددد تطلدددب مدددن 

يفعلهدددا بدددداًل منددد  ألنددد  ال 
تحدددددددداول أن  –تسددددددددتطي  

تنجيهدددددددا بنفسددددددد  ألنددددددد  
 .تستطي (

 

1 

 

هددددددل تعتقددددددد أن مظهددددددرك 
 -ييددر مقبدددول  –)مقبددول 
 ؟مميي(

 

 
1 

 اتخاذ القرار: التعاون  1
طفددل كددان مددريض وال يددأتي  -

 –للمدرسددة )تددذهب لتدديوره 
ال  –تسددددأل عليدددد  أي حددددد 

 تهتم(
اذا ضددددددايق  طفددددددل  خددددددر  -

تطلدددب  –)تدددذهب تصدددالح  
من طفدل  خدر أن يصدالح  

 ال تهتم( –بداًل من  
اذا طلدددب منددد  طفدددل  خدددر  -

3  
1 ،9 ،6 
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المهارة  ت
 الرئيسية

عدد  المفردات
 المفردات

أرقات 
المفردات 
دما وردت 
في 
 المقيا 

استعارة قلم  )تعطي  قلمد  
تطلددب مددن  ددخص  خددر  –

تددرفض  –أن يعطيدد  قلمدد  
 مساعدت (
 :اآلخرين مساعدة 

نددددد  عندددددك مشدددددكلة ألددددو  -
تطلدددددددب المسددددددداعدة مدددددددن 

 (اإلثنين -معا   –)عادي 
طفدددل  خدددر يبكدددي اذا رأيددد   -

)تددذهب لتسددأل  عددن سددبب 
تددددذهب للمعلمددددة  –بكدددداءه 
 تلعب وتترك ( –وتخبرها 

طفل  خر في الفصدل نسدي  -
طعامددد  فدددي البيددد  )تقسدددم 

تطلددب مددن  –معدد  طعامدد  
 ددددخص  خددددر أن يعطيدددد  

 ال تهتم( –طعام  

3 

 :الصد  العاملي  

توضدح  التد إل  تح ه  المتغي ا  الك من  )العوام (  الع مل التحلي     سع  
بدين الع هد  مدن المتغيد ا   ويسدت    للحد  مدن كثد أ البي ند    نمط ا  تب ط  

عد د  فد ت فس  التب هن الم  حى  الت من العوام   قلي    وتل يصه  لتح ه  ع د  
 .(SPSS Inc, 2004)من المتغي ا   أكب  برثي   
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 التحليد  است  م  الب حثت ن تقب  اآلخ  لمقي   الع مل ولحس   الص     
 المروند   ب  يقد  Exploratory factor Analysis ف ا ستك د  العد مل 
 المحدد و  تدد وي  مددع Principal Components Method األس سدي 
. كمد  اسدت  م  الب حثتد ن اختبد    Varimx Method الف  يمد كا ب  يقد 
للتثكد  مدن أن مصدفوف  ا  تبد    Bartlett's Test of Sphericityب  تلد  

  وك ندد  نتيجد  اختبدد   ب  تلدد  (Field, 2009)  مصددفوف  الوحد أ   تسد و   
Bartlett's Test (  وه ا    ي  إل 1.10دال  إحص ئي ا عن  مستو  د ل  ) 

أن مصدفوف  ا  تبد      أ  ت مد  ا تب   مع م   من ا  تب   خلو مصفوف 
 فددددد وأنددددد  هوجددددد  ا تبدددد   بدددددين بعدددد  المتغيددددد ا    مصدددددفوف  الوحدددد أ تسدددد و  

د  هدوف  المصدفوف  ممد   التحليد  أسدلو  سددليما  إحصد ئيا   سدت  ا  أس سا
ويوضددح الجدد و  اآلتدد  نتد ئ  التحليدد  العدد مل  ا ستك دد ف  لمقيدد   . العد مل 

 .تقب  اآلخ 
(38)ن= تقبل اآلخر( نتائج التحليل العاملي االستكشافي لمقيا  6جدول )  

 التشبعات على المفردات ت
 العامل
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الراب 

تفضدددددل اللعدددددب مددددد   1
 –الطفددددددددل )معددددددددا  

 .(اإلثنين -عادي 

0.568    

طفددددل  خددددر ضددددايق   1
وجددداء ليعتدددذر )تقبدددل 

تقبدددددددددل  –اعتدددددددددذاره 
 –اعتددددذاره بصددددعو ة 

لدددددن تقبدددددل اعتدددددذاره 
 .وتضر  (

0.573    

    0.462لدددو فدددي طفدددل معدددا   3
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 التشبعات على المفردات ت
 العامل
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الراب 

وطفدددل عدددادي أيهمدددا 
تحددب أن ترسددم معدد  

 -عددددادي  –)معددددا  
 .(اإلثنين

طفل  خدر طلدب مند   1
تعمددل الواجددب مكاندد  
ليصددددددددبم صددددددددديق  

 –تدددددرفض  –)تقبدددددل 
 .تخبر المعلمة(

 0.466   

لو طفدل  خدر انتقددك  1
)تقبل النقدد وتتنداق  

بددل النقددد ال تق –معدد  
وتتندداق  معدد  بشددكل 

   (تيعل وتترك –حاد 

 0.551   

تفضدددل التلدددوين مدددد   3
مجموعددددة )يجيدددددون 
 –التلددوين أدثددر مندد  

يجيدددددددددون التلددددددددوين 
 أحددد مدد  أي  –مثلددي 

 .تختاره المعلمة(

 0.569   

لددددددو وقعددددددد  علدددددددى  1
األرض )تقوت بسدرعة 
 –قبل ما حد يشدوف  

تطلدددب مدددن صدددديق  
 –أنددددددددد  يسددددددددداعدك 

بتفضددددل فددددي مكاندددد  
حددديين ومكسدددوف أن 

 .تقوت(

  0.556  

انددددد  بتقدددددوت بعمدددددل  1
 دددديء جديددددد عليدددد  

  0.531  
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 التشبعات على المفردات ت
 العامل
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الراب 

أن  أحددد )تطلددب مددن 
يسدداعدك فدددي أدائهدددا 

 أحددددد تطلددددب مددددن  –
 خددر أن يفعلهددا بددداًل 
من  ألن  ال تسدتطي  

تحدداول أن تنجيهددا  –
بنفسدددددددددددد  ألندددددددددددد  

 .تستطي (
هل تعتقد أن مظهدرك  3

ييدددددددددر  –)مقبدددددددددول 
 ؟مميي( -مقبول 

  0.566  

طفل كدان مدريض وال  1
)تذهب يأتي للمدرسة 

تسأل عليد   –لتيوره 
 .ال تهتم( –أي حد 

   0.454 

اذا ضايق  طفل  خر  1
 –)تددددذهب تصددددالح  

تطلب مدن طفدل  خدر 
أن يصالح  بداًل من  

 .ال تهتم( –

   0.527 

اذا طلدددب منددد  طفدددل  3
 خدددر اسدددتعارة قلمددد  
 –)تعطيدددددددد  قلمدددددددد  

تطلدددب مدددن  دددخص 
 خر أن يعطيد  قلمد  

 .ترفض مساعدت ( –

   0.493 

لو ان  عندك مشكلة  1
تطلدب المسداعدة مدن 

 -معددددا   –)عددددادي 
 .(اإلثنين

   0.468 
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 التشبعات على المفردات ت
 العامل
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الراب 

اذا رأيددد  طفدددل  خدددر  8
يبكددي )تددذهب لتسددأل  
 –عدددن سدددبب بكددداءه 

تددددددددددذهب للمعلمددددددددددة 
تلعدددددددب  –وتخبرهدددددددا 

 .وتترك (

   0.563 

طفل  خر في الفصدل  9
نسدددددي طعامددددد  فدددددي 
البيدددد  )تقسددددم معدددد  

تطلددب مددن  –طعامد  
 دددددددخص  خدددددددر أن 

ال  –يعطيدددد  طعامدددد  
 .تهتم(

   0.515 

 4.09 6.57 8.11 9.36 الجذر الكامن
 10.47 16.82 20.76 23.96 نسبة التباين

 72.01 نسبة التباين التجميعي

 يتضم من الجدول السابق أن:

( مفدددد دا  وبلغدددد  قيمدددد  جدددد  ه الكدددد من 6: ت ددددبع عليدددد  عدددد د )العامددددل األول -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 66.42( وفسدددد  نسددددب  )4.62)

 اآلخد ين قصد  بد  احتد ا  وتقبد  أن  مفهدو      عل  المقي    وت   عب  ات  عل 
؛ وعليدد    مرددن تسددمي  مددن حيدد  جنسدد   نوعدد   ع قدد   دهندد   ش صدديت   ...

 ."تقبل االختالف" ه ا الع م  بد
( مفددد دا  وبلغددد  قيمددد  جددد  ه الكددد من 6: ت دددبع عليددد  عددد د )العامدددل الثددداني -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 61.82( وفسدددد  نسددددب  )7.00)
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أن  نظ أ ال ف  ألفع لد  وتصد ف ت   ووقوفد   عل  المقي    وت   عب  ات  عل 
عندد  ال  دددث الدد    قدددو  بدد   ويقدددو  بتجندد  فعددد  شدد     سدددب  لدد  اإلحددد ا  أو 

وهدددو مدد   عنددد  عدد   تقبلددد  للمضدد  ق  مدددن قبدد  اآلخددد . تدد ك مسددد ف  اإلزعدد    
؛ وعليدد  التع مدد  مددع اآلخدد  وممتلك تدد  وعدد   ح دد  نفسدد  فدد  شدد ون   تعنيدد 

 ."احترات اآلخر"   مرن تسمي  ه ا الع م  بد
( مفددد دا  وبلغددد  قيمددد  جددد  ه الكددد من 6: ت دددبع عليددد  عددد د )العامدددل الثالدددث -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 02.76( وفسدددد  نسددددب  )2.58)

أندددد  ا تفدددد ح منسددددو  ال ضدددد  والقن عدددد   علدددد  المقيدددد    وتدددد   عب  اتدددد  علدددد 
ب ل ا   مع إحس   ال ف  ب لل ف  قلب   وانعر   ذلل إ ج بي ا علد  تحرمد  

 ؛ وعليددد    مردددن تسدددمي  هددد ا الع مددد  بدددداآلخددد ين نفسددد  وأق انددد  و بسدددلوكي ت  مدددع 
 ."الثقة بالنفس"
( مفددد دا  وبلغدددد  قيمددد  جدددد  ه الكدددد من 2: ت ددددبع عليددد  عدددد د )العامدددل الرابدددد  -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 01.98( وفسدددد  نسددددب  )9.14)

دون تد دد وهد  أند  تقد  ، العدون إلد  الغيد   عل  المقي    وت   عب  ات  عل 
؛   تقتصد  فقددط علد  المسدد ع أ الم د د  إنمدد  ت دم  أ ضدد ا المسد ع أ المعنويدد 

 ."التعاون " وعلي    مرن تسمي  ه ا الع م  بد
(؛ وعليدد  1.61والت دبع المقبددو  والدد ا  إحصد ئي ا  جدد  أ  تقدد  قيمتد  عددن )  

أتهدد   ت ددبع    تقبدد  اآلخدد السدد بو أن مفدد دا  مقيدد    هتضددح مددن الجدد و 
 ل دا ت ددددبع   فهدددد  ولدددد لل األ بعدددد  العوامدددد  عل ( 1.61) نزادت قهمته  ع

 (.612 ص  6116 الحمي   وعب  ضحي ن بن) إحص ئي ا 
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ب ددد   صددد   المحرمدددين  تقبددد  اآلخددد ومدددن خددد   حسددد   صددد   مقيددد      
هتضدددح أن المقيدد   هتمتددع بمع مدد  صددد    العدد مل والصدد     وشدد وصدد   

مقبو ؛ مم    ي  إل  إمر ني  است  ام  ف  البحد  الحد ل   والوثدو  ب لنتد ئ  
 الت  سيسف  عنه  البح .

 ثبات المقيا : -
  بدا  نمعامل ثبات ألفدا كروCronbach's alpha   : ق مد  الب حثتد ن

ب سدددت  ا  ط يقددد  ألفددد  ك ونبددد   والجددد و   تقبددد  اآلخددد مقيددد   ثبددد   بحسددد   
الت ل  هوضح قي، مع م   الثب   ب  يقد  رألفد  ك ونبد  ر لكد  مفد دأ ومع مد  

 كر . تقب  اآلخ الثب   لمقي   
 تقبل اآلخرلكل مفردة ومعامل الثبات لمقيا  قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونبا "  (11جدول )

 (38)ن= دكل
 ثباتمعامل  المفردة

المقيددددددددددا  
حالدددددة  فدددددي

حددددددددددددددددددذف 
 المفردة

معامدددددددددددددل  المفردة
 ثبدددددددددددددددددات
المقيدددددددا  

حالددددة  فددددي
حدددددددددددددددذف 

 المفردة

معامددددددددددددل  المفردة
  ثبددددددددددددددددات
المقيددددددا  

حالدددة  فدددي
حددددددددددددددذف 

 المفردة
1 0.800 9 0.794 11 0.793 
1 0.803 7 0.804 11 0.795 
3 0.804 5 0.808 13 0.801 
1 0.806 6 0.790 11 0.806 
8 0.805 11 0.800 18 0.804 

 0.810 معامل ثبات المقيا  ككل

مدن أسد ل  المقيد   أقد  مدن  وكذا ك ن مع م  الثب   ب  يق  ألف  لك  سد ا      
الجدد و   فهدد ا  عندد  أن السدد ا   أسددف قيمدد  ألفدد  لمجمددوح أسدد ل  المقيدد   كردد  
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ه   وغي ب  عن المقي   ه ث  سلب ا علي   وأمد  إذا كد ن مع مد  ثبد   ألفد  لكد  
أكبد  مدن أو  سد و  قيمد  ألفد  للمقيد   كرد  أسدف  الجد و   فهد ا  عندد  سد ا  

  6111صدب     أن وجود الس ا   قل  أو   ضدعم مدن ثبد   المقيد   )غندي،
 (.077ص 

 قددد  مع مددد   تقبددد  اآلخددد مفددد دا  مقيددد   ويتضددح مدددن الجددد و  السددد بو أن   
 (.1.701ثب ته  عن قيم  مع م  ثب   المقي   كر  وه  )

  معامل ثبات اعادة التطبيقTest- Retest:    ق مد  الب حثتد ن بحسد
( 01ب ست  ا  ط يق  إع دأ الت بيدو  وي بدين جد و  ) تقب  اآلخ ثب   مقي   

 ب  يق  إع دأ الت بيو. تقب  اآلخ مع م   ثب   مقي   
 (38)ن= بطريقة اعادة التطبيق تقبل اآلخر( معامالت ثبات مقيا  11جدول )

 

 معامل االرتباط األبعاد ت
 معامل الثبات 

 **0.812 تقبل االختالف 1
 **0.818 احترات اآلخر 1
 **0.815 الثقة بالنفس 3
 **0.826 التعاون  1

 **0.850 المقيا  ككل

تقبدد   هتضددح مددن الجدد و  السدد بو أن مع مدد  ثبدد   إعدد دأ الت بيددو لمقيدد     
   وهدو مع مد  ثبد   دا  إحصد ئي ا عند  مسددتو   **(1.751كرد  بلدط ) اآلخد 
 .(1.10د ل  )
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ب  يقتددد  ألفددد   تقبددد  اآلخددد ومدددن خددد   حسددد   ثبددد   مقيددد   وممددد  تقددد      
مدن الثبد     م تفعد    ك ونب   وكع دأ الت بيو هتضح أن المقي   هتمتدع ب  جد   

  والوثددو  ب لنتدد ئ  التدد  الحدد ل ممدد    ددي  إلدد  إمر نيدد  اسددت  ام  فدد  البحدد  
 سيسف  عنه  البح .

 تصحيم المقيا :  د

 جيد   الد  فقدط لل فد  أ واحد  اعتم   ط يق  التصدحيح علد  إع د   د جد  
 جيددد  إج بددد ا   إج بددد ا صدددحيح ا علددد  مفددد دا  المقيددد    ود جددد  صدددف  للددد 

 خ ط  ا.

 (8مقيا  التنمر. ) اعداد/ الباحثتين (  ) ملحق  -3

التنمد  لدد    مفد هي،ههد   هدد ا المقيد   إلد  قيدد   الهددف مدن المقيددا :  -
 .الع دهين أطف   ال وض 

طلعدد  الب حثتدد ن علدد  الع هدد  مددن البندد   هدد ا المقيدد   وصددف المقيددا :  -
 :التنمددد  مفدد هي،تن ولدد   التدد ال  اسدد   والبحددوث والم اجددع الع بيدد  واألجنبيدد  

 ,.McLaughlin et al ؛72-52  ص ص 6114ق د م   الصد اه أ  )

 Maag & Katsiyannis, 2012, pp. 78-86 ؛ Ervin, 2011؛ 2010

-02  ص ص 6106أبو الد       ؛607-078  ص ص 6106  خو ؛ 
وعندددددددددد  صددددددددددي غ  مفدددددددددد دا  ( 027-054  ص ص 6105  الدددددددددد ه ن؛ 59

 المقي   ق م  الب حثت ن بم اع أ م  هل : 
 .تجن  العب  ا  الت  ت ي  إل  حق ئو 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (260)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

   أن هوافددو عليهدد  أو   هوافددو عليهدد  جميددع تجندد  العبدد  ا  التدد   حتمدد
 المفحوصين  فمث  ه ه العب  ا    تميز بين د ج   الموافق  أو األفضلي .

  توزيدددع العبددد  ا  الموجبددد  والسددد لب  ع دددوائي ا حتددد     رت دددم المفحدددوص
ل سددتج ب  مسددبق ا  أ :   ا معيندد  ا التسلسدد  المقصددود  وب لتدد ل   رددون ل  دد  وجهدد

 ل ستج ب .  مسبقا   عقليا  ا ا أن  رون ل    تهي
 . هنبغ  أن ت ي  العب  ا  إل  الح ض  والمستقب    إل  الم ض 
   وم تص أ است  ا  عب  ا  مب ش أ وواضح  وبسي. 
  ا ا  ال دددمولي  مثدددد : )دائمددد ا  أبدددد ا تجنددد  اسددددت  ا  التعميمددد   أو العبدددد  
 (526-526  6111)ع     .ك (
 فد ( عد د المفد دا  الم  صصد  ألبعد د مقيد   التنمد  06ويوضح جد و  )  

 صو ت  األولي . 
 صورت  األولية في( عدد المفردات الُمخصصة ألبعاد مقيا  التنمر 11جدول )

 ت األبعاد عدد المفردات
 1 التنمر ضد الممتلكات. 7
 1 التنمر الجسدي. 5
 3 التنمر النفسي. 6
 1 .اللفظيالتنمر  5
 8 الجنسي.التنمر  5

 المجموع 11
 صد  المقيا : -ج
 لالو ي محتوى وصد  ال صد  المحكمين: 

ق مد  الب حثتد ن بحسد   صد   مقيد   التنمد  ب سدت  ا  صد   المحرمددين    
 Lawshe Content Validity Ratio (CVR)ل وشد   محتدو  وصد   ال
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مدددن  ا( أسدددت ذا 00فددد  صدددو ت  األوليددد  علددد  عددد د ) المقيددد  تددد، عددد   حيددد  
مصدددحوب ا بمق مددد  تمهي  ددد   (1 ملحدددق) أسددد ت أ الت بيددد  ب لج معددد   المصددد ي 

تضددددددمن  توضددددددديح ا لمجدددددد   البحددددددد   والهددددددد   مندددددد   والتع يدددددددف اإلج ائددددددد  
  وكبدددد ا  التنمدددد بهدددد   التثكدددد  مددددن صدددد حيت  وصدددد ق  لقيدددد    ؛لمصدددد لح ت 

 مدد   -المقيدد  مدد  صددي غ  مفدد دا  وضددو  وم   مدد  ) م حظدد ته، حددو 
وضددددو   مدددد   -المقيدددد  كف  دددد  مفدددد دا   مدددد   -المقيدددد  وضددددو  تعليمدددد   

تعددد ه  أو حدددد   أو إضددد ف  مدددد  ت ونددد  سددددي دتك،  -ومن سدددب  خيددد  ا  اإلج بدددد 
  حت   ال  ذلل(.

وقددد  ق مدددد  الب حثتددد ن بحسدددد   نسددد  اتفدددد   المحرمدددين السدددد دأ أعضددد   هي دددد     
تمثيد   مد  مدن حيد :  المقيد  مدن مفد دا   ك  مف دأ    الت  يا ب لج مع   عل

 محتدددو  كمددد  ق مدد  الب حثتددد ن بحسددد   صددد   ال التنمددد .لقيددد    المقيددد  مفدد دا  
 Content محتددو  لحسدد   نسددب  صد   ال Lawsheب سدت  ا  مع دلدد   وشد  

Validity Ratio (CVR) . لك  مف دأ من مف دا  مقي   التنم (Johnston 

& Wilkinson, 2009, pp. 1-9) 
  وشدددد ( نسدددد  اتفدددد   المحرمددددين ومع مدددد  صدددد   06ويوضددددح جدددد و  )   

 .التنم لمف دا  مقي   
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 (11)ن= مقيا  التنمرلمفردات  الو ي( نسب اتفا  المحكمين ومعامل صد  13جدول )
 

العدد  ت
 الكلي

 للمحكمين

 عدد
 مرات
 االتفا 

عدد  
 مرات

 االختالف

نسبة  
 االتفا 
% 

معامل 
صد  
 الو ي
CVR 

القرار 
 الُمتعلق
 بالمفردة

 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 1
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 1
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 3
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 1
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 8
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 9
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 7
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 5
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 6
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 11
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 11
 ُتحذف 1.188 71.73 3 5 11 11
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 13
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 11
 ُتعدل وُتقبل 1.939 51.51 1 6 11 18
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 19
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 17
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 15
 ُتحذف 1.173 93.91 1 7 11 16
 ُتحذف 1.188 71.73 3 5 11 11
 ُتعدل وُتقبل 1.939 51.51 1 6 11 11
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 11
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 13
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العدد  ت
 الكلي

 للمحكمين

 عدد
 مرات
 االتفا 

عدد  
 مرات

 االختالف

نسبة  
 االتفا 
% 

معامل 
صد  
 الو ي
CVR 

القرار 
 الُمتعلق
 بالمفردة

 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 11
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 18
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 19
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 17
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 15
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 16
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 31
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 31
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 31
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 33
 ُتعدل وُتقبل 1.939 51.51 1 6 11 31
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 38
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 39
 ُتعدل وُتقبل 1.515 61.61 1 11 11 37
 ُتعدل وُتقبل 1.939 51.51 1 6 11 35
 ُتقبل 1.111 111.11 1 11 11 36
 ُتعدل وُتقبل 1.939 51.51 1 6 11 11

 %61.811 متوسط النسبة الكلية لإلتفا  على المقيا 
 1.581 للمقيا  ككل الو يمتوسط نسبة صد  

( أن نسددد  اتفدددد   السدددد دأ أعضددد   هي دددد  التدددد  يا 06 حدددى مددددن جدددد و  )ه    
       (. %011-70.76ت اوح  بين )مقي   التنم  مف دا    ب لج مع   عل

بنسدددب  مقيددد   التنمددد  كمددد  اتضدددح اتفددد   السددد دأ المحرمدددين علددد  مفددد دا    
 (CVR)(. وعدددددن نسدددددب  صددددد   المحتدددددو  %46.511اتفددددد   كليددددد  بلغددددد  )
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 محتددو  تمتعدد  بقددي، صدد   مقيدد   التنمدد  اتضددح أن جميددع مفدد دا    وشدد ل
( وهد  1.751للمقيد   كرد  ) محتدو  مقبول   كم  بلط متوسط نسب  صد   ال

   .نسب  ص   مقبول 
 ا  وتوجيهدد   السدد دأ المحرمددين مددن خدد  : اوقدد  اسددتف د  الب حثتدد ن مددن   

 (  وتعدد ه  صدي غ  بعدد  مفدد دا  المقيدد  61  06حد   المفدد دا   قمدد  )
لتصددبح أكثدد  وضددوح ا  وكعدد دأ ت تيدد  لددبع  المفدد دا  بتقدد  ، بعضدده  علددد  

 بع . 
 فد ( عد د المفد دا  الم  صصد  ألبعد د مقيد   التنمد  09ويوضح جد و  )  

 صو ت  النه ئي . 
 صورت  النهائية في( عدد المفردات الُمخصصة ألبعاد مقيا  التنمر 11جدول )

 ت األبعاد عدد المفردات
 1 التنمر ضد الممتلكات. 7
 1 التنمر الجسدي. 7
 3 التنمر النفسي. 5
 1 .اللفظيالتنمر  5
 8 الجنسي.التنمر  5
 المجموع 35

 .كم  هوضح الج و  الت ل  مواصف   مف دا  المقي   موزع  عل  أبع ده
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 (: مواصفات مفردات المقيا  موزعة على أبعاده18جدول )
المفهوت  ت

 الرئيسي
عدد  الفرعية المفاهيم

 المفردات
أرقات 

المفردات 
دما وردت 

في 
 المقيا 

 مفهوت 1
التنمر ضد 
 الممتلكات

بددالتالف وتخريددب أ ددياء تخددص  أقددوت -
 .زمالئي

 .سر  متعمدًا أ ياء تخص زمالئيأ -
بدددالقوة  زمالئددديخدددذ نقدددود   -

 .والتهديد
 .يمالئيمتعمدًا أ ياء خاصة ب فيخأ -
رفدددض اعدددادة أ دددياء اسدددتلفتها مدددن أ -

 .زمالئي
بدددالقوة زميلدددي سدددتحوذ علدددى أدوات أ -

 )األدوات المدرسية(.
 كالعادة. يخطف محفظة زميلأ -

7 3 ،7 ،
11 ،11 ،
18 ،31 ،

33 

مفهوت  1
التنمر 
 الجسدي

نقدددض أزمالئدددي علدددى األرض و  يلقدددأ -
 .عليهم

 .من  عرها يأ د زميلت -
 .بعنف زمالئيجلس مكان أ -
 بعنف  ديد. زمالئيأهاجم  -
 .ي يء بيد أيب زمالئيضرب أ -
عندددما يمددرون  زمالئددية لددأقددوت بعرق -

 .يأماممن 
 بأداة حادة. زمالئي أحد خد    -

7 
 

1 ،9 ،6 ،
11 ،11، 
15 ،37 

 

مفهوت  3
التنمر 
 النفسي

 .زمالئيأقوت بتخويف  -
 .زمالئيأقوت بحركات العاظة  -
 بكلمات سيئة. زمالئيجرح مشاعر أ -
 .اآلخرين  أمات  زمالئي أحد حرج أ -

5 1 ،8 ،5 ،
11 ،18 ،
15 ،13 ،

38 
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المفهوت  ت
 الرئيسي

عدد  الفرعية المفاهيم
 المفردات

أرقات 
المفردات 
دما وردت 

في 
 المقيا 

 نقدًا سيئًا. زمالئيأحد انتقد  -
 دائمًا. زمالئيأحد  اليذاء اريب ب -
ن اللعدددب معدددي لعدددد مدددزميلدددي اطدددرد  -

 ي االمتثال ألوامر 
زميلددي مددن المشداركة معددي فددي امند   -

 األنشطة.

 

مفهوت  1
التنمر 
 اللفظي

 .بالضرب يهدد زميلأ -
 .ةبكلمات قبيح زمالئي تم أ -
 .ةبألقاب قبيح زمالئي أحد لقب أ -
بألقدددداب ييددددر  زمالئددددي أحددددد ألقددددب  -

 .ةمستحب
 بسبب وزن . زمالئي أحد عاير أ -
 .يأوج  أسئلة محرجة ليميل -
تعمد السخرية من زمالئي من خالل أ -

 .نعتهم بعبارات سيئة
بتشددجيعهم  زمالئددي ددعل الفددتن بددين أ -

 .على المشاجرات

5 
 

1 ،11 ،
19 ،11 ،
19 ،31 ،

31،39 

مفهوت  8
التنمر 
 الجنسي

زميلدددي دتدددب تعليقدددات جنسدددية عدددن ا -
 على جدران الحمامات.

بطريقدددة جنسدددية زميلدددي لمدددس جسدددد  -
 عمدًا.

 .زميلييماءات جنسية عن اوض   -
عدن زميلي نشر  ائعات جنسية عن  -

 طريق الصور.
عدن زميلي نشر  ائعات جنسية عن  -

5 13 ،17 ،
16 ،11 ،
17، 16 ،
31 ،31 
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المفهوت  ت
 الرئيسي

عدد  الفرعية المفاهيم
 المفردات

أرقات 
المفردات 
دما وردت 

في 
 المقيا 

 طريق الصور.
و عدددروض جنسدددية أبدددداء تعليقدددات ا -

 ليميلي.
بألفددددداي جنسددددددية زميلدددددي اسدددددتدعاء  -

 وأسماء مهينة.
للمشددداركة فدددي زميلدددي الضدددغط علدددى  -

األفعدددال الجنسدددية ألظهدددار الحدددب او 
 االلتيات.

 :الصد  العاملي  

 التدددد إلدددد  تح هدددد  المتغيدددد ا  الك مندددد  )العوامدددد (  العدددد مل التحليدددد     سددددع   
بدين الع هد  مدن المتغيد ا   ويسدت    للحد  مدن كثد أ  توضدح نمدط ا  تب طد  

ت فسد  التبد هن الم  حدى  الت من العوام   قلي    البي ن   وتل يصه  لتح ه  ع د  
 .(SPSS Inc, 2004)ع د أكب  برثي  من المتغي ا   ف 

 التحليد  اسددت  م  الب حثتد ن التنمد  لمقيدد   العد مل ولحسد   الصدد      
 المروند   ب  يقد  Exploratory factor Analysis ف ا ستك د  العد مل 
 المحدد و  تدد وي  مددع Principal Components Method األس سدي 
. كمد  اسدت  م  الب حثتد ن اختبد    Varimx Method الف  يمد كا ب  يقد 
للتثكد  مدن أن مصدفوف  ا  تبد    Bartlett's Test of Sphericityب  تلد  
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  وك ند  نتيجد  اختبد   ب  تلد  (Field, 2009) مصدفوف  الوحد أ  تسد و    
Bartlett's Test (  وه ا    ي  إل 1.10دال  إحص ئي ا عن  مستو  د ل  ) 

أن مصدفوف  ا  تبد      أ  ت مد  ا تب   مع م   من ا  تب   خلو مصفوف 
 فددددد مصدددددفوف  الوحددددد أ وأنددددد  هوجددددد  ا تبددددد   بدددددين بعددددد  المتغيددددد ا   تسددددد و  
د  هدوف  ممد   المصدفوف   التحليد  أسدلو  سدليما  إحصد ئيا   سدت  ا  أس سا
ويوضددح الجدد و  اآلتدد  نتد ئ  التحليدد  العدد مل  ا ستك دد ف  لمقيدد   . العد مل 
 .التنم 

 (38)ن=التنمر ( نتائج التحليل العاملي االستكشافي لمقيا  19جدول )
 التشبعات على - المفردات - ت -

 العامل -
 األول -

 العامل -
 الثاني -

 العامل -
 الثالث -

 العامل -
 الراب  -

 العامل -
 الخامس -

أقدددوت بدددالتالف  - 1 -
وتخريدددددددددددددددددب 
أ دياء تخددص 

 زمالئي

- 0.565 -  -  -  -  

سر  متعمدًا أ - 1 -
أ دياء تخددص 

 زمالئي

- 0.497 -  -  -  -  

خدددددددذ نقدددددددود   - 3 -
بالقوة  زمالئي
 والتهديد

- 0.446 -  -  -  -  

متعمددًا  فديخأ - 1 -
أ ياء خاصدة 

 يمالئيب

- 0.457 -  -  -  -  

رفددض اعددادة أ - 8 -
أ دددددددددددددددددددددددياء 

- 0.450 -  -  -  -  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (266)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 التشبعات على - المفردات - ت -
 العامل -
 األول -

 العامل -
 الثاني -

 العامل -
 الثالث -

 العامل -
 الراب  -

 العامل -
 الخامس -

اسددتلفتها مددن 
 زمالئي

استحوذ علدى  - 9 -
زميلددددي أدوات 

بدددددددددددددددددالقوة ) 
األدوات 

 المدرسية (

- 0.535 -  -  -  -  

اخطدددددددددددددددددددددف  - 7 -
محفظدددددددددددددددددددة 

 كالعادةزميلي 

- 0.528 -  -  -  -  

القددى زمالئددي  - 1 -
األرض  علدددددى

وانقدددددددددددددددددددض 
 عليهم

-  - 0.516 -  -  -  

أ دددد زميلتددددى  - 1 -
 من  عرها

-  - 0.458 -  -  -  

اجلددس مكدددان  - 3 -
 بعنف زمالئي

-  - 0.531 -  -  -  

أهدددددددددددددددددددددداجم  - 1 -
بعنف  زمالئي
  ديد

-  - 0.539 -  -  -  

اضدددددددددددددددددددددرب  - 8 -
 أيبددد زمالئدددي

  يء بيدى

-  - 0.548 -  -  -  

 بعرقلددددةأقددددوت  - 9 -
 زمالئدددددددددددددددددددي
عندما يمرون 

-  - 0.560 -  -  -  
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 (260)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 التشبعات على - المفردات - ت -
 العامل -
 األول -

 العامل -
 الثاني -

 العامل -
 الثالث -

 العامل -
 الراب  -

 العامل -
 الخامس -

 ىأمات من 
 أحددددد خد ددد   - 7 -

بددأداة  زمالئددي
 حادة

-  - 0.556 -  -  -  

أقوت بتخويدف  - 1 -
 زمالئي

-  -  - 0.572 -  -  

أقددوت بحركددات  - 1 -
العاظدددددددددددددددددددة 

 زمالئي

-  -  - 0.577 -  -  

اجرح مشاعر  - 3 -
 زمالئدددددددددددددددددددي
 بكلمات سيئة

-  -  - 0.466 -  -  

 أحددددددد احددددددرج  - 1 -
 أمدددات  زمالئدددي
 اآلخرين 

-  -  - 0.470 -  -  

 أحدددددددد انتقدددددددد  - 8 -
نقددددًا  زمالئدددي
 سيئاً 

-  -  - 0.555 -  -  

 اليدددذاء اريدددب ب - 9 -
 زمالئددي أحددد 
 دائماً 

-  -  - 0.573 -  -  

زميلددددي اطددددرد  - 7 -
مددددددن اللعددددددب 

لعددددددددد معددددددددي 
االمتثددددددددددددددددددال 

 ي ألوامر 
-  

-  -  - 0.560 -  -  
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 التشبعات على - المفردات - ت -
 العامل -
 األول -

 العامل -
 الثاني -

 العامل -
 الثالث -

 العامل -
 الراب  -

 العامل -
 الخامس -

امندددد  زميلددددي  - 5 -
من المشداركة 
معددددددددي فددددددددي 

 األنشطة

-  -  - 0.535 -  -  

زميلددددي اهدددددد  - 1 -
 بالضرب

-  -  -  - 0.570 -  

 زمالئدديا ددتم  - 1 -
بكلمدددددددددددددددددددات 

 قبيح 

-  -  -  - 0.477 -  

 أحدددددددد القدددددددب  - 3 -
 زمالئدددددددددددددددددددي
 بألقاب قبيح 

-  -  -  - 0.470 -  

 أحدددددددد ألقدددددددب  - 1 -
 زمالئدددددددددددددددددددي
بألقدددداب ييددددر 

 مستحب 

-  -  -  - 0.515 -  

 أحددددددد اعددددداير  - 8 -
 زمالئدددددددددددددددددددي
 بسبب وزن 

-  -  -  - 0.547 -  

أوجددد  أسدددئلة  - 9 -
محرجدددددددددددددددددددة 

 ليميلى

-  -  -  - 0.558 -  

اتعمددددددددددددددددددددددددد  - 7 -
السددخرية مددن 
زمالئددددي مددددن 
خدددالل نعدددتهم 
 بعبارات سيئة

-  -  -  - 0.550 -  
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 التشبعات على - المفردات - ت -
 العامل -
 األول -

 العامل -
 الثاني -

 العامل -
 الثالث -

 العامل -
 الراب  -

 العامل -
 الخامس -

ا دددعل الفدددتن  - 5 -
 زمالئدددديبدددين 

بتشدددددددددددجيعهم 
علدددددددددددددددددددددددددددى 

 المشاجرات

-  -  -  - 0.539 -  

ادتب تعليقات  - 1 -
جنسددددية عددددن 

علددددى زميلددددي 
جدددددددددددددددددددددددران 

 الحمامات

-  -  -  -  - 0.510 

لمددددس جسددددد  - 1 -
زميلدددددددددددددددددددددددي 
بطريقددددددددددددددددددددة 
 جنسية عمداً 

-  -  -  -  - 0.553 

وضدددددددددددددددددددددددد   - 3 -
ايمدددددددددددددددداءات 
جنسددددية عددددن 

 زميلي

-  -  -  -  - 0.544 

نشدر  دائعات  - 1 -
جنسددددية عددددن 

عدددددن زميلدددددي 
 طريق الصور

-  -  -  -  - 0.537 

نشدر  دائعات  - 8 -
جنسددددية عددددن 

عدددددن زميلدددددي 
 طريق الصور

-  

-  -  -  -  - 0.492 
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 التشبعات على - المفردات - ت -
 العامل -
 األول -

 العامل -
 الثاني -

 العامل -
 الثالث -

 العامل -
 الراب  -

 العامل -
 الخامس -

ابداء تعليقات  - 9 -
او عددددددددروض 
جنسددددددددددددددددددددية 

 ليميلي

-  -  -  -  - 0.494 

اسددددددددددددددتدعاء  - 7 -
بألفدداي زميلددي 

جنسددددددددددددددددددددية 
وأسددددددددددددددددددماء 

 مهينة

-  -  -  -  - 0.489 

الضددغط علددى  - 5 -
زميلدددددددددددددددددددددددي 
للمشاركة فدي 
األفعددددددددددددددددددددال 
الجنسددددددددددددددددية 
ألظهار الحدب 

 او االلتيات

-  -  -  -  - 0.527 

 2.91 - 4.30 - 5.86 - 7.49 - 9.63 - الجذر الكامن -
 7.51 - 11.09 - 15.12 - 19.32 - 24.85 - نسبة التباين -
نسدددددددددددبة التبددددددددددداين  -

 التجميعي
- 77.89 

 يتضم من الجدول السابق أن:
( مفددد دا  وبلغدد  قيمددد  جدد  ه الكددد من 8: ت دددبع عليدد  عدد د )العامددل األول -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 69.75( وفسدددد  نسددددب  )4.26)
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علدد  المقيدد    وتدد   عب  اتدد  علدد  سددلوكي   تحقددو الضدد   بثشددي    متلكهدد  
 ."التنمر ضد الممتلكات" تسمي  ه ا الع م  بدش ص اخ ؛ وعلي    مرن 

( مفدد دا  وبلغدد  قيمدد  جدد  ه الكدد من 8: ت ددبع عليدد  عدد د )العامددل الثدداني -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 04.66( وفسدددد  نسددددب  )8.94)

الفددد د  إهددد ا  بددد ن   قصددد  بددد  التصددد   ا علدد  المقيددد    وتددد   عب  اتددد  علددد  
م تلفدد  مندد   مثدد  الل دد،  والضدد   ال دد ه   والعدد    جسدد   ا  ويثخدد  أشددر  ا 

 ."التنمر الجسدي" وال  ط  والبصو؛ وعلي    مرن تسمي  ه ا الع م  بد
( مفددد دا  وبلغددد  قيمددد  جددد  ه الكددد من 7: ت دددبع عليددد  عددد د )العامدددل الثالدددث -
أدا  العيندد  ا سددت  عي  علدد   فدد ( مددن التبدد هن 05.06( وفسدد  نسددب  )5.72)

المقي    وت   عب  ات  عل  التقلي  من شثن الضحي   وت في  د جد  احس سده  
بدد اته   وي ددم  التج هدد   العزلدد   إبعدد د الضددحي  عددن األقدد ان  والتحدد هو تحدد  ق ا 

 ؛ وعليد    مردن تسدمي  هد ا الع مد  بددمدن ف    ع واني ا  والعبو  والضحل بصو   
 ."التنمر النفسي"
( مفدد دا  وبلغدد  قيمدد  جدد  ه الكدد من 7: ت ددبع عليدد  عدد د )العامددل الرابدد  -
أدا  العيندددد  ا سددددت  عي   فدددد ( مددددن التبدددد هن 00.14( وفسدددد  نسددددب  )9.61)

علددد  المقيددد    وتددد   عب  اتددد  علددد  هجدددو  أو ته هددد  مدددن شددد ص  قصددد  بددد  
 اآلخددد ين   وانتقددد د اآلخددد ين األذ  عدددن ط يدددو السددد  ي   والتقليددد  مدددن شدددثن 

نق اا ق سي ا وا بتدزاز  وا شد ع    وكطد   بعد  األلفد ب المبنيد  علد  أسد   
 ."اللفظيالتنمر " ؛ وعلي    مرن تسمي  ه ا الع م  بداإلع ق  الجنا أو 

( مفد دا  وبلغد  قيمد  جد  ه الكد من 7: ت بع علي  عد د )العامل الخامس -
سدت  عي  علد  أدا  العيند  ا  فد ( مدن التبد هن 8.50( وفس  نسب  )6.40)
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المقيدددد    وتدددد   عب  اتدددد  علدددد  سددددلوكي   احتكدددد ك ب نيدددد  مثدددد  جدددد   انتبدددد ه 
مدد  علد  ا ن د ا  فدد  سدلوكي   جنسددي   جبدد   شد ص  إمجموعد   خ صد  أو 

وي ددم  التلمدديح و سدد ئ  غيدد  م غددو  فيهدد  مثدد  النكدد   والصددو   والتهرمدد   
 أو الب   ب ل  ئع   ذا  ال بيع  الجنسدي ؛ وعليد    مردن تسدمي  هد ا الع مد  بدد

 ."التنمر الجنسي"

 (؛ وعليدد 1.61والت دبع المقبددو  والدد ا  إحصد ئي ا  جدد  أ  تقدد  قيمتد  عددن )  
زادت أتهد   ت دبع   التنمد  الس بو أن مفد دا  مقيد    هتضح من الج و 

        ل  فهددددددددد  ت دددددددددبع   دا ولددددددددد لل ال مسددددددددد  العوامددددددددد  عل ( 1.61) نقهمته  ع
 (.612  ص 6116عب  الحمي     إحص ئي ا )بن ضحي ن

ومدن خد   حسد   صد   مقيد   التنمد  ب د   صد   المحرمدين وصدد      
؛ هتضدددح أن المقيدد   هتمتدددع بمع مدد  صددد   مقبدددو  العدد مل والصددد     وشدد 

فدد  البحدد  الحدد ل   والوثددو  ب لنتدد ئ  التدد   ممدد    ددي  إلدد  إمر نيدد  اسددت  ام 
 سيسف  عنه  البح .

 ثبات المقيا : -

   معامدل ثبدات ألفدا كرونبداCronbach's alpha  : ق مد  الب حثتد ن
هوضدح   والجد و  التد ل  بحس   مقي   التنم  ب ست  ا  ط يقد  ألفد  ك ونبد  

قددددي، معدددد م   الثبدددد   ب  يقدددد  رألفدددد  ك ونبدددد  ر لكدددد  مفدددد دأ ومع مدددد  الثبدددد   
 لمقي   التنم  كر .
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لكل مفردة ومعامل الثبات لمقيا  قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونبا "  (17جدول )
 (38)ن= التنمر ككل

معامدددددددددل  - المفردة -
ثبددددددددددددددات 
المقيدددا  

حالددة  فدي
حددددددددددددذف 
 المفردة

معامدددددددددل  - المفردة -
ثبددددددددددددددات 
المقيدددا  

حالددة  فدي
حددددددددددددذف 
 المفردة

معامدددددددددل  - المفردة -
ثبددددددددددددددات 
المقيدددا  

حالددة  فدي
حددددددددددددذف 
 المفردة

- 1 - 0.809 - 11 - 0.813 - 17 - 0.800 
- 1 - 0.812 - 18 - 0.809 - 15 - 0.812 
- 3 - 0.811 - 19 - 0.800 - 16 - 0.815 
- 1 - 0.810 - 17 - 0.803 - 31 - 0.814 
- 8 - 0.814 - 15 - 0.807 - 31 - 0.813 
- 9 - 0.802 - 16 - 0.802 - 31 - 0.817 
- 7 - 0.811 - 11 - 0.804 - 33 - 0.805 
- 5 - 0.802 - 11 - 0.810 - 31 - 0.814 
- 6 - 0.804 - 11 - 0.809 - 38 - 0.805 
- 11 - 0.815 - 13 - 0.809 - 39 - 0.807 
- 11 - 0.806 - 11 - 0.814 - 37 - 0.810 
- 11 - 0.809 - 18 - 0.812 - 35 - 0.816 
- 13 - 0.812 - 19 - 0.813 -  
 0.818 - معامل ثبات المقيا  ككل -

 ق  مع م  ثب ته  عن مف دا  مقي   التنم  ويتضح من الج و  الس بو أن 
 (.1.707قيم  مع م  ثب   المقي   كر  وه  )

  العددددادة التطبيددددق ب ثبدددداتالمعامددددلTest-Retest  : ق مدددد  الب حثتدددد ن
بحسدد   ثبدد   مقيدد   التنمدد  ب سددت  ا  ط يقدد  إعدد دأ الت بيددو  وي بددين جدد و  

 ( مع م   ثب   مقي   التنم  ب  يق  إع دأ الت بيو.08)
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 (38)ن= ( معامالت ثبات مقيا  التنمر بطريقة اعادة التطبيق15جدول )
 معامل االرتباط األبعاد ت

 معامل الثبات
 **0.821 التنمر ضد الممتلكات. 1
 **0.824 التنمر الجسدي. 1
 **0.836 التنمر النفسي. 3
.اللفظيالتنمر  1  0.827** 
 **0.830 التنمر الجنسي. 8

 **0.859 المقيا  ككل
-  

التنمددد   هتضدددح مدددن الجددد و  السددد بو أن مع مددد  ثبددد   إعددد دأ الت بيدددو لمقيددد  
د لدد     وهددو مع مدد  ثبدد   دا  إحصدد ئي ا عندد  مسددتو   **(1.754كردد  بلددط )

(1.10). 
 

وممدد  تقدد   ومددن خدد   حسدد   ثبدد   مقيدد   التنمدد  ب  يقتدد  ألفدد  ك ونبدد     
مدددن الثبددد    ممددد   م تفعددد    وكعددد دأ الت بيدددو هتضدددح أن المقيددد   هتمتدددع ب  جددد   

  والوثددددو  ب لنتدددد ئ  التدددد  الحدددد ل   ددددي  إلدددد  إمر نيدددد  اسددددت  ام  فدددد  البحدددد  
 .سيسف  عنه  البح 

 تصحيم المقيا :  -
 

 الددد  فقدددط لل فددد  أ واحددد  اعتمددد   ط يقددد  التصدددحيح علددد  إع ددد   د جددد     
 جيددد  إج بددد ا صدددحيح ا علددد  مفددد دا  المقيددد    ود جددد  صدددف  للددد    جيددد  

 إج ب ا خ ط  ا.
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 األطفدد   لدد    تقبدد  اآلخدد ب ندد م  لتنميدد  بعدد  مهدد  ا   المددواد التعليميددة:
 .ل هه،التنم  سلوك وأث ه ف  خف   الم مجين ألطف   ب المتنم ين

 الهدف العات للبرنامج : 
 

المتنمدددد ين األطفدددد   لدددد    تقبدددد  اآلخددد ههددد   إلدددد  تنميدددد  بعددد  مهدددد  ا     
 .الم مجين وأث ه ف  خف  سلوك التنم  ل هه، ألطف   ب
 

العامدة الفرعيدة تدتلخص ولتحقيق الهدف العات تم تحديد مجموعة من األهداف 
 :في

 

 :داآلتي هيو  ،تقبل اآلخرأواًل: أهداف ارتبط  بمهارات 
 

 المع قين الم مجين.األطف   المتنم ين ألق انه، من األطف   تقب   -
خلددو جددو مددن المتعدد  والت ددويو والمدد   أثندد   أدا  الب ندد م  للوصددو  للهدد    -

 .تحقيق  الم جو
 الع دهين لفطف   المع قين الم مجين.األطف   مس ع أ  -
ين المدد مجين دون شدد و  أو النظدد  مسدد ع أ ال فدد  العدد د  لفطفدد   المعدد ق -
 خت ف . 
 . العم  الجم ع ف لزم ئه، األطف   م   ك   -
 .خت    وتقب  اآلخ ين عل  تقب  ا األطف   تعوي   -

 

 التنمر: بخفض سلوكا: أهداف ارتبط  ثانيً   
 

 سلوكي   إ ج بي  حو  مع مل  زم ئه،.األطف   إكس    -
 تجن  است  ا  القوأ أثن   التع م  مع زم ئه،. األطف  تعل،  -
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 )الصغي  والكبي (. لآلخ ين األطف  احت ا   -
 .اآلخ ين الق  أ عل  التس مح مع األطف    إكس   -
مثدد  ال كدد  أو اآلخدد ين إهدد ا   فدد  سددت  ا  القددوأ الجسدد    األطفدد   تجندد   -

 ال فع.
  ست  ا  ألف ب تعتم  عل  ال ت، والس  ي  والتعليق  . األطف  تجن   -
لتج يح م  ع  طفد  اخد  مثد  ا بتعد د أو ال د د  توجيد  أسد ل   األطف  تجن   -

 .شع   الفتنإمح ج   
ال د ئع      ن د اللمدا)تعليق   جنسدي    جنسي ا سوا إه ا  اآلخ ين تجن   -

 (.الجنسي  عن ط يو الصو 
 

 األهداف اإلجرائية للبرنامج:
 

األهدد ا   :عدد   علدد  أنهدد  مرددن قي سدده  وت   التدد األهدد ا  السددلوكي   هدد و    
   وقد ال فد   قدو       الد  عبد  عدن السدلوك ت   ومح دأ   واضح    المص غ  بعب  ا   

 .أن تكددددون شدددد مل  للددددث ث مجدددد   : المع فيدددد   المه  يدددد   الوج انيدددد   وعدددد   
مددد  بعددد    كددد  ب  و تنددد   ي  عندددصدددوسدددو  تعددد   هددد ه األهددد ا  اإلج ائيددد  ب لتف

 (.8ملحو )التنم  ومف هي،   تقب  اآلخ من مه  ا  هتضمن  

 : أسس بناء البرنامج -
 

 هد تصدمي، وت بيدو أن د   الب ند م  و  ف عتم د عل  األسا الت لي  لق  ت، ا    
 : ك لت ل
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ال صدددددد ئص العقليدددددد  والنفسددددددي  وا نفع ليدددددد  وا جتم عيدددددد  لفطفدددددد    أم اعدددددد  -
   ال  صدد  المدد مجين رالمتنمدد  جددتي حا  ذو  األطفدد   العدد دهين رالمتنمدد ينر و 

 ر.،عليه
تحقيدددو أهددد ا   فدد تسددده،  التدد ضدد و أ تندددوح الوسدد ئ  والفنيددد   المسدددت  م   -

 الب ن م  الع م  واإلج ائي .
ا هتمدد   بتدد    األن دد   مددن األسدده  إلدد  األصددع   ومددن المحسددو  إلدد   -

 المج د  ومن الع   إل  ال  ص.
ا سددددتج ب    تنميدددد مدددد   بتهالتثكدددد  مددددن تحقيددددو كدددد  ن دددد   أله افدددد  مددددع ا  -

 وذلل لت عي، السلوك المتعل،. ؛الصحيح  لل ف 
األن دد   الم تلفددد   فدد هتمددد   والقدد  أ علدد  اإلنجددد ز ت ددجيع ال فدد  علدد  ا  -

 .هالمس ع أ أو بمف د  سوا  عن ط يو تلق
 ذو   األطفددد  مدددن  وخ صددد ا اآلخددد ين ت ددجيع ال فددد  علددد  تقبددد  ذاتددد  وتقبددد   -

 ا حتي ج   ال  ص .
 .الم م  الم تلف  لل ف شب ح ا حتي ج   ن    الب ن م  إلتنوح أ -
 است  ا  أس لي  تقوي، من سب  ومتنوع . -

  تدريبيالبرنامج ال فيالمستخدمة اإلستراتيجيات : 
 

 الت لي : اإلست اتيجي  ت، ت بيو   
 

 

قددد د  علددد  الدددتعل، عدددن ط يدددو م حظددد   ال فددد تسدددتن  إلددد  أن  النمذجدددة: -
ال فددد  ف صددد    وتع ضددده، بصدددو أ منتظمددد  للنمددد ذ   ويع ددد اآلخددد ينسدددلوك 

  قو  ب  النموذ . ال  لم حظ  النموذ  وي ل  من  أدا  نفا العم  
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سدت اتيجي  هدت، من ق د  موضدوح هد ه اإل فد  ستراتيجية المناقشة والحدوار:ا –
واحتدد ا  وجهدد   النظدد    الن دد   والت ددجيع علدد  إبدد ا  وجهدد  النظدد  ال  صدد 

 . آلخ ين األخ   ال  ص  ب
 وذلل بتوفي  مواقدم احت افيد  بهد   القيد   بد و    ستراتيجية لعب األدوار:ا –

 حي   المواقم الم تلف .اآلخ ين   والتع   عل  م  ع ه  وم  ع  معين  
لتحقيدددو  صدددغي أ   حيددد   ردددون العمددد  ضدددمن مجموعددد     :يالدددتعلم التعددداون –

 تنميددد ل ؛لكددد  عضدددو ضدددمن المجموعددد   معيناددد امددد   ويردددون هنددد ك دو ا  هددد    
 .ن ني التع ون والم   ك  أثن   األن     وه ا  عزز العم  الجم ع  ونب  األ

 :وذلددل مددن خد   اسددت  ا  كلمدد   الثند   والت ددجيع مثدد  :اللفظددي التعييدي –
بعدد   األطفدد   وذلددل مددن خدد   إع دد     المدد د والتعزيددز  (جيدد   أحسددن )

 نه    الن    عن  ا لتزا  ب لقواع  وادا  الح ه . ف ق ع حلو  

  المستهدفةالفئة:  

سددددددنوا  (  2: 5 ) ن ويتددددد او  أعمدددددد  ه، مددددددنو ن المتنمدددددد  و العدددددد ده األطفددددد    
رليد  الت بيد  ب -ك مد    ف بمن قد  مصد –لل فول     ب لم كز الت بو والمقي هن 

 لل فول  المبر أ.
 
 

 زمن تقديم البرنامج:  
 

( الحددد ل المتنمددد ين )عينددد  البحددد  األطفددد    سدددتغ   ت بيدددو الب نددد م  علددد    
، تدد  و 6161 ال  اسد األو  للعد    ال  اسدد خد   الفصد   عيببواقدع ع د  أسدد 

 كد  مد أ   فد واحد  ت بيو أن    أسبوعي ا لمد أ هدومين  وتتفد و  مد أ الن د   ال
 .األطف   وفق ا للف و  الف د   بين  دقيق ا  95-61من 
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 : محتوى أنشطة البرنامج تحديد

 عدين رئيسين:تضمن البرنامج بُ 

تعليميدددد ا وتقويميدددد ا   ن دددد طا  61تضددددمن وت تقبدددد  اآلخدددد مهدددد  ا   عددددد األول:البُ 
احتدد ا  اآلخدد   –تقبدد  ا خددت   مهدد  أ : هدد علدد  المهدد  ا  الف عيدد  و  مقسددم ا 

 .التع ون  -الثق  ب لنفا  –

 تعليميددد ا وتقويميددد ا مقسدددم ا   ن ددد طا  51تضدددمن تالتنمددد  و  مفددد هي،: عدددد الثدددانيالبُ 
التنمدد  ومفهددو  التنمدد  ضدد  الممتلكدد    مفهددو   :هدد علدد  المهدد  ا  الف عيدد  و 

التنمددد  ومفهدددو    النفسددد التنمددد  ومفهدددو    اللفظددد التنمددد  ومفهدددو    الجسددد  
 .الجنس 

 التقويم:

 أثناء التقويم على: البحثعتمد اوقد 

  :تقدد  ، الب ندد م  عددن ط يددو ت بيددو ويددت، قبدد  البدد   فدد  التقددويم القبلددي
 .والتنم  لفطف   الع دهين المتنم ين تقب  اآلخ   مقي س
 وذلدددل أثنددد   ت بيدددو أن ددد   الب نددد م   بحيددد    هدددت،  :يالتقدددويم المرحلددد

 إل  اخ  إ  بع  التثك  من إتق ن ال ف   الن    الس بو. ا نتق   من ن     
 ت بيو أن د   الب ند م  )ت بيدو : وذلل بع  ا نته   من يالتقويم النهائ
 فد   التنمد ( لفطفد   المتنمد ين تقبد  اآلخد )  وذلدل بت بيدو مقي سد  ( بع 

 الم ا   ال امج .
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 :صد  البرنامج التدريبي -

 ا( أسددت ذا 00صددو ت  األوليدد  علدد  عدد د ) فدد  تدد، عدد   الب ندد م  التدد  يب    
مددددن أسددددد ت أ الت بيددددد  برليدددد   الت بيددددد  لل فولددددد  المبردددد أ ب لج معددددد   المصددددد ي  
مصدددحوب ا بمق مددد  تمهي  ددد  تضدددمن  توضددديح ا لمجددد   البحددد   والهددد   منددد   

بهدد   التثكدد  مددن صدد حيت  وصدد   بن ئدد   ؛والتع يددف اإلج ائدد  لمصدد لح ت 
 األطفددددد     التنمددددد  لددددد  ومفددددد هي، تقبددددد  اآلخددددد مهددددد  ا  وق  تددددد  علددددد  تنميددددد  

تفددددد   السددددد دأ المحرمدددددين علددددد  ا  ويوضدددددح الجددددد و  اآلتددددد  نسددددد  المتنمددددد ين
 الب ن م  الت  يب .

 (11تفا  السادة المحكمين على البرنامج التدريبي )ن=ا( نسب 16)جدول 
 عدد البند ت

 مرات
 االتفا 

 عدد
 مرات

 االختالف

 نسبة
االتفا  
% 

وضدددوح أهدددداف البرندددامج  1
 التدريبي.

11 ----- 111 

التدددددددرابط بددددددددين أهددددددددداف  1
البرندددددددددددددامج التددددددددددددددريبي 

  ومحتواه.

11 ----- 111 

التسلسددددددددددددل المنطقددددددددددددي  3
البرندددددددددددددامج  محتدددددددددددددوى ل

 التدريبي.

6 1 51.51 

التدددددددرابط بدددددددين جلسدددددددات  1
 البرنامج التدريبي.

11 ----- 111 

دفايدددددددة المددددددددة اليمنيدددددددة  8
الُمخططدددددددددددة للبرندددددددددددامج 

 التدريبي.

11 ----- 111 
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 عدد البند ت
 مرات
 االتفا 

 عدد
 مرات

 االختالف

 نسبة
االتفا  
% 

 اإلسددددددددتراتيجيات فعاليددددددددة  9
 فدديالمسدتخدمة  التعليميدة

 البرنامج التدريبي.

11 1 61.61 

فعاليددة الوسددائل التعليميددة  7
 مدددددددددددددىالمسددددددددددددتخدمة و 

ارتباطها بأهداف البرنامج 
 التدريبي.

11 1 61.61 

فعاليدة األنشدطة المختلفدة  5
ارتباطهدددا بأهدددداف  مددددىو 

 البرنامج التدريبي.

6 1 51.51 

التكامدددددل بدددددين األنشدددددطة  6
البرندددامج المختلفددة داخددل 

 التدريبي.

11 ----- 111 

دفايددددة ومالئمددددة أسدددداليب  11
 فددديالتقدددويم المسدددتخدمة 

 البرنامج التدريبي.

11 1 61.61 

النسبة الكلية لإلتفا  على 
 البرنامج التدريبي ككل

63.91% 

  السد دأ المحرمددين ب دهتضدح مدن الجد و  السدد بو أن نسدب  ا تفد   الكليد  مددن ق     
؛ م تفعدد ( وهدد  نسددب  اتفدد   %46.29بلغدد  ) صدد حي  الب ندد م  التدد  يب   علدد

سي سدف   التد للت بيدو والوثدو  ب لنتد ئ   مم     ي  إلد  صد حي  الب ند م  التد  يب 
 عنه  البح .
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ديدددف ومدددن هنددد  تمددد  اإلج بددد  علددد  السددد ا  الثددد ن  الف عددد  للبحددد  وهدددو:    
 األطفدددال  ىتقبدددل اآلخدددر لدددديمكدددن اعدددداد برندددامج تددددريبي لتنميدددة مهدددارات 

 المدمجين؟ األطفال المتنمرين ب

 : نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

هتندد و  هدد ا الجددز  اختبدد   صددح  فدد و  البحدد  وتفسددي  ومن ق دد  النتدد ئ     
هدد ا الجدددز   وت تددت، الب حثتددد نوال  اسددد   السدد بق    نظدد   ضددو  اإلطددد   ال فدد 

التحليدل  فديالباحثتدان  تبدايدًة اعتمددبتوصي   البح   والبحوث المقت ح . 
 اإلحصددائي للبيانددات للتأدددد مددن صددحة فددروض البحددث مددن عدددمها علددى

 تية:األساليب اإلحصائية اآل

 اختبد     عد حيد   Mann-Whitney- U Testاختبد   مد ن ويتند   -0
 مسدتقلتين  ر ر لعينتدين  ختبد   البد ه مد  ال معل ا ختبد   هدو ويتند -مد ن
 (.058  ص 6118) بيع    المعلم ا ختب   ش و  تواف  ح ل  ع   ف 
– Signإشد  ا  ال تد  اختبد  سدم  وي   Wilcoxon اختب   ويلكوكسدون  -6

rank    تح هد  مد  إذا كد ن هند ك اخدت   أو فد و  بدين عينتدين  فد   ويسدت
ب  امت يددد ا  ختبددد  ر ر لعينيتدددين مددد تب تين )الفيددد    مددد تب تين  ويعددد  بددد ه ا  

 (.694  ص 6107
 تد  يب للتع   عل  حجد، تدثثي  الب ند م  ال (η2)التثثي  م بع إهت   حج، -6

  وتتدد او  قيمددد  المددد مجينلددد   أطفدد   ال وضدد   تقبدد  اآلخدد فدد  تنميدد  أبعددد د 
 أن: Cohen (1988)(  حي  ه   كوهين 0 -حج، التثثي  من )صف 

  هت ر إف  ح ل  رم بعη2 ≥ (1.0 ) ضعيفا  التثثي  حج،  رون   . 
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  هت  إوف  ح ل  م بعη2 ≥ (1.6 ) متوس ا  التثثي   رون . 
  هتد  إأم  ف  ح لد  م بدعη2 ≥ (1.5 ) د التدثثي   ردون  Corder)  . م تفعا

& Foreman, 2009) . 
 

وقددد  اسدددت  م  الب حثتددد ن فددد  التحليددد  اإلحصددد ئ  للبي نددد   حزمددد  البددد ام    
وذلددددل  جدددد ا  المع لجدددد    ؛(SPSS 20اإلحصدددد ئي  للعلددددو  ا جتم عيدددد  )

 :وفيما يلي عرض النتائج وتفسيرهااإلحص ئي   

 اختبار صحة الفرض األول: -1

" توجددد فددرو  دالددة احصددائيًا بددين متوسددطي رتددب درجددات هددنص علدد  أندد  
تقبددل القيددا  البعدددي ألبعدداد  فدديأطفددال المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة 

 ومجموعها الكلي لصالم أطفال المجموعة التجريبية". اآلخر

 ؛ويتندددد -و ختبدددد   صددددح  هدددد ا الفدددد   اسددددت  م  الب حثتدددد ن اختبدددد   مدددد ن  
لحسددددد   د لددددد  الفددددد و  بدددددين متوسددددد    تددددد  د جددددد   أطفددددد   المجمدددددوعتين 

ومجموعهد  الكلد .  تقبد  اآلخد القي   البع   ألبع د  ف التج يبي  والض ب   
للتعدد   علدد  ؛  (η2)كمدد  ق مدد  الب حثتدد ن بحسدد   حجدد، التددثثي  م بددع إهتدد  

لدددد   أطفدددد    تقبدددد  اآلخدددد فدددد  تنميدددد  أبعدددد د  تدددد  يب حجدددد، تددددثثي  الب ندددد م  ال
المجموع  التج يبي  ب لمق  ن  بثطفد   المجموعد  الضد ب    والنتد ئ  هوضدحه  

 .(60  ج و  )(61ج و  )
  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (606)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

( نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفرو  بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية 11)جدول 
 (19ومجموعها الكلي )ن= تقبل اآلخرألبعاد  البعديالقيا   فيوالضابطة 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 اإلنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 المتغيرات المجموعة العدد

تقبل  التجريبية 13 2.77 0.60 19.04 247.50
 الضابطة 13 0.85 0.99 7.96 103.50 االختالف

احترات  التجريبية 13 2.69 0.75 18.88 245.50
 الضابطة 13 0.77 0.93 8.12 105.50 اآلخر

الثقة  التجريبية 13 2.69 0.48 19.54 254.00
 الضابطة 13 0.69 0.85 7.46 97.00 بالنفس

 التعاون  التجريبية 13 5.46 1.05 19.31 251.00
 الضابطة 13 1.77 1.88 7.69 100.00
المجموع  التجريبية 13 13.62 2.43 19.65 255.50

 الضابطة 13 4.08 3.66 7.35 95.50 الكلي

( نتائج اختبار مان ويتني وقيمة حجم التأثير لداللة الفرو  بين متوسطي رتب درجات أطفال 11جدول )
 (19المجموعتين التجريبية والضابطة في القيا  البعدي ألبعاد تقبل اآلخر ومجموعها الكلي )ن=

 مستوى  (η2)حجم التأثير 
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 المتغيرات المجموعة العدد
 القيمة الداللة
تقبدددددددددددددددل  التجريبية 13 3.931 12.5 0.01 0.771 مرتف 

 الضابطة 13 االختالف
احتددددددددددرات  التجريبية 13 3.846 14.5 0.01 0.754 مرتف 

 الضابطة 13 اآلخر
الثقدددددددددددددة  التجريبية 13 4.199 6 0.01 0.823 مرتف 

 الضابطة 13 بالنفس
 التعاون  التجريبية 13 4.040 9 0.01 0.792 مرتف 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (606)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 مستوى  (η2)حجم التأثير 
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 المتغيرات المجموعة العدد
 القيمة الداللة

 الضابطة 13
المجمددوع  التجريبية 13 4.169 4.5 0.01 0.818 مرتف 

 الضابطة 13 الكلي

أندد  توجدد  فدد و  دالدد  إحصدد ئي ا عندد   (60  جدد و  ) (61 حددى مددن جدد و  )ه    
( بدين متوسد    تد  د جد   أطفد   المجمدوعتين التج يبيد  1.10مسدتو  د لد  )

احتددد ا   –تقبددد  ا خدددت   ) تقبددد  اآلخددد ألبعددد د  البعددد  القيددد    فددد والضددد ب   
( ومجموعهدد  الكلددد  لصددد لح أطفددد   المجموعددد  التعددد ون  -الثقددد  بددد لنفا  –اآلخدد  

 التج يبي .

فد  تنميد   تد  يب الب ند م  ال (η2)ن حجد، تدثثي  ( أ60) حى من ج و  كم  ه    
( التعدد ون  -الثقدد  بدد لنفا  –احتدد ا  اآلخدد   –تقبدد  ا خددت   ) تقبدد  اآلخدد أبعدد د 

ومجموعهددد  الكلددد  لددد   أطفددد   المجموعددد  التج يبيددد  ب لمق  نددد  بثطفددد   المجموعددد  
 -1.846 -1.766 -1.859 -1.880الضددددددددددد ب   بلدددددددددددط علددددددددددد  الت تيددددددددددد  )

تقبددد  أبعددد د  فددد ( وهددد  قدددي، أحجددد   تدددثثي  م تفعددد   أ  أن نسدددب  التبددد هن 1.707
ت تيددد  هدد  علددد  ال تددد  يب ت جدددع إلدد  الب نددد م  ال التددد ومجموعهددد  الكلدد  و  اآلخدد 

(88.0%- 85.9%- 76.6%- 84.6%- 70.7%.) 
 اختبار صحة الفرض الثاني: -1
" توجدد فدرو  دالدة احصدائيًا بدين متوسدطي رتدب درجدات هنص عل  أند     

 تقبدل اآلخدرالقياسين القبلي والبعدي ألبعداد  فيأطفال المجموعة التجريبية 
 ومجموعها الكلي لصالم القيا  البعدي".



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (606)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

الفدددد   اسددددت  م  الب حثتدددد ن اختبدددد   ويلكوكسددددون  و ختبدددد   صددددح  هدددد ا   
أطفد   المجموعد  التج يبيد   لحس   د ل  الف و  بدين متوسد    تد  د جد  

 .ومجموعه  الكل  تقب  اآلخ القي سين القبل  والبع   ألبع د  ف 

للتعد   علد  ؛  (η2)كم  ق م  الب حثت ن بحس   حجد، التدثثي  م بدع إهتد     
لدددد   أطفدددد    تقبدددد  اآلخدددد فدددد  تنميدددد  أبعدددد د  تدددد  يب الحجدددد، تددددثثي  الب ندددد م  

 (.66  ج و  )(66المجموع  التج يبي   والنت ئ  هوضحه  ج و  )
( نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة حجم التأثير لداللة الفرو  بين متوسطي رتب 11جدول )
ومجموعها  اآلخرتقبل القياسين القبلي والبعدي ألبعاد  فيأطفال المجموعة التجريبية  درجات

 (13)ن=الكلي 
 مجموع
 الرتب

 متوسطات
 الرتب

توزي   العدد
 الرتب

 االنحراف
 المعياري 

طالمتوس  
 الحسابي

رالمتغي القيا   

0 
 

91 

0 
 
7 

الرتب  0
 السالبة

0.80 
0.60  

0.85 
2.77  

 القبلي
 البعدي

تقبل 
 االختالف

الرتب  13
 الموجبة

الرتب  0
ةالمتعادل  

0 
 

91 

0 
 
7 

الرتب  0
 السالبة

0.77 
0.75  

0.62 
2.69  

 القبلي
 البعدي

احترات 
 اآلخر

الرتب  13
 الموجبة

الرتب  0
ةالمتعادل  

0 
 

91 

0 
 
7 

الرتب  0
 السالبة

0.65 
0.48  

0.62 
2.69  

 القبلي
 البعدي

الثقة 
 بالنفس

الرتب  13
 الموجبة

الرتب  0
ةالمتعادل  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (610)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 مجموع
 الرتب

 متوسطات
 الرتب

توزي   العدد
 الرتب

 االنحراف
 المعياري 

طالمتوس  
 الحسابي

رالمتغي القيا   

0 
 

91 

0 
 
7 

الرتددددددددددب  0
 السالبة

1.19 
1.05  

1.08 
5.46  

 القبلي
 البعدي

 التعاون 

الرتددددددددددب  13
 الموجبة

الرتددددددددددب  0
ةالمتعادل  

0 
 

91 

0 
 
7 

الرتددددددددددب  0
 السالبة

2.34 
2.43 

3.15 
13.62 

 القبلي
 البعدي

المجموع 
 الكلي

الرتددددددددددب  13
 الموجبة

الرتددددددددددب  0
ةالمتعادل  

نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة حجم التأثير لداللة الفرو  بين متوسطي رتب ( 13جدول )
أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي ألبعاد تقبل اآلخر ومجموعها  درجات

 (13)ن=الكلي 
 مستوى  (η2)حجم التأثير 

 الداللة
 قيمة
" Z" 

 المتغير القيا 
 القيمة الداللة
 القبلي 3.219 0.01 0.631 مرتف 

تقبل  البعدي
 االختالف

 القبلي 3.219 0.01 0.631 مرتف 
 احترات اآلخر البعدي

 القبلي 3.236 0.01 0.635 مرتف 
سالثقة بالنف البعدي  

 
 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (611)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 مستوى  (η2)حجم التأثير 
 الداللة

 قيمة
" Z" 

 المتغير القيا 
 القيمة الداللة
 القبلي 3.220 0.01 0.631 مرتف 

 التعاون  البعدي

 القبلي 3.187 0.01 0.625 مرتف 
المجموع  البعدي

 الكلي

أندددد  توجدددد  فدددد و  دالدددد  إحصدددد ئي ا عندددد   (66  )(66 حددددى مددددن جدددد و  )ه     
( بين متوس    ت  د ج   أطف   المجموع  التج يبيد  1.10مستو  د ل  )

احتددد ا   –تقبدد  ا خددت   ) تقبدد  اآلخدد ألبعددد د  البعدد  و  القبلدد القي سددين  فدد 
 ( ومجموعه  الكل  لص لح القي   البع  .التع ون  -الثق  ب لنفا  –اآلخ  

فدد   تدد  يب الب ندد م  ال (η2)ن حجدد، تددثثي  ( أ66) حددى مددن جدد و  كمد  ه     
 -الثقدد  بدد لنفا  –احتدد ا  اآلخدد   –تقبدد  ا خددت   ) تقبدد  اآلخدد تنميدد  أبعدد د 

ومجموعه  الكل  ل   أطف   المجموع  التج يبي  بلط علد  الت تيد    (التع ون 
( وهددد  قدددي، أحجددد   تدددثثي  1.265 -1.260 -1.265 -1.260 -1.260)

 التدد ومجموعهدد  الكلدد  و  تقبدد  اآلخدد أبعدد د  فدد م تفعدد   أ  أن نسددب  التبدد هن 
 -%26.0 -%26.0هددددد  علددددد  الت تيدددددد  ) تدددددد  يب ت جدددددع إلددددد  الب نددددد م  ال

26.5%- 26.0%-26.5%.) 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (612)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 اختبار صحة الفرض الثالث: -3

" توجددد فددرو  دالددة احصددائيًا بددين متوسددطي رتددب درجددات هدنص علدد  أندد    
 ألبعداد التنمدرالقيدا  البعددي  فديأطفال المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة 

 ومجموعها الكلي لصالم أطفال المجموعة الضابطة".

ويتندددد  -و ختبدددد   صددددح  هدددد ا الفدددد   اسددددت  م  الب حثتدددد ن اختبدددد   مدددد ن   
لحسددددد   د لددددد  الفددددد و  بدددددين متوسددددد    تددددد  د جددددد   أطفددددد   المجمدددددوعتين 

كمد  ومجموعهد  الكلد .  ألبعد د التنمد القيد   البعد    ف التج يبي  والض ب   
للتعدد   علدد  حجدد، ؛  (η2)ق مدد  الب حثتدد ن بحسدد   حجدد، التددثثي  م بددع إهتدد  

فدددد  خفدددد  أنددددواح التنمدددد  لدددد   أطفدددد   المجموعدددد   تدددد  يب الب ندددد م  التددددثثي  
التج يبيددد  ب لمق  نددد  بثطفددد   المجموعددد  الضددد ب    والنتددد ئ  هوضدددحه  جددد و  

(69)(  65.) 
( نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفرو  بين متوسطي رتب درجات أطفال 11جدول )

 (19ومجموعها الكلي )ن= ألبعاد التنمر البعديالقيا   فيالمجموعتين التجريبية والضابطة 
 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 اإلنحراف
 المعياري 

طالمتوس  
يالحساب  

 المتغيرات المجموعة العدد

يةالتجريب 13 2.08 1.04 7.81 101.50  التنمر ضد 
 الضابطة 13 4.92 1.50 19.19 249.50 الممتلكات.

يةالتجريب 13 1.31 1.03 7.08 92 التنمر  
 الضابطة 13 4.69 1.18 19.92 259 الجسدي.

يةالتجريب 13 1.69 1.38 7.23 94 التنمر  
 الضابطة 13 5.85 1.34 19.77 257 النفسي.

يةالتجريب 13 1.92 1.19 7.04 91.50 التنمر  
 الضابطة 13 6.00 1.29 19.96 259.50 اللفظي.

يةالتجريب 13 1.62 1.33 7.15 93 التنمر  
 الضابطة 13 6.15 1.41 19.85 258 الجنسي.



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (616)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 اإلنحراف
 المعياري 

طالمتوس  
يالحساب  

 المتغيرات المجموعة العدد

يةالتجريب 13 8.62 3.84 7 91  المجموع الكلي 
 الضابطة 13 27.62 4.37 20 260

( نتائج اختبار مان ويتني وقيمة حجم التأثير لداللة الفرو  بين متوسطي رتب 18جدول )
ألبعاد التنمر ومجموعها درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في القيا  البعدي 

 (19الكلي )ن=
 مستوى  (η2)حجم التأثير 

 الداللة
 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 المتغيرات المجموعة العدد
 القيمة الداللة
يةالتجريب 13 3.868 10.5 0.01 0.759 مرتف   التنمر ضد 

 الضابطة 13 الممتلكات.
يةالتجريب 13 4.335 1 0.01 0.850 مرتف  التنمر  

 الضابطة 13 الجسدي.
يةالتجريب 13 4.231 3 0.01 0.830 مرتف  التنمر  

 الضابطة 13 النفسي.
يةالتجريب 13 4.347 0.5 0.01 0.853 مرتف  التنمر  

 الضابطة 13 اللفظي.
يةالتجريب 13 4.301 2 0.01 0.843 مرتف  التنمر  

 الضابطة 13 الجنسي.
يةالتجريب 13 4.341 0 0.01 0.851 مرتف   المجموع الكلي 

 الضابطة 13

أندددد  توجدددد  فدددد و  دالدددد  إحصدددد ئي ا عندددد   (65  )(69 حددددى مددددن جدددد و  )ه     
( بدددددين متوسددددد    تددددد  د جددددد   أطفددددد   المجمدددددوعتين 1.10مسدددددتو  د لددددد  )

 -)ضددد  الممتلكدددد   ألبعدددد د التنمددد  البعددد  القيددد    فدددد التج يبيددد  والضددد ب   
الجنسدددد ( ومجموعهدددد  الكلدددد  لصدددد لح أطفدددد    -اللفظدددد  -النفسدددد  -الجسدددد  

 المجموع  الض ب  .



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (616)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

فددد   تددد  يب الب نددد م  ال (η2)ن حجددد، تدددثثي  ( أ65كمددد  ه حدددى مدددن جددد و  )   
الجنسدد (  -اللفظدد  -النفسدد  -الجسدد   -خفدد  أنددواح التنمدد  )ضدد  الممتلكدد  

ومجموعهددد  الكلددد  لددد   أطفددد   المجموعددد  التج يبيددد  ب لمق  نددد  بثطفددد   المجموعددد  
 -1.796 -1.756 -1.761 -1.751 -1.854الض ب   بلط عل  الت تي  )

ندددواح التنمددد  أ فددد ( وهدد  قدددي، أحجددد   تددثثي  م تفعددد   أ  أن نسدددب  التبدد هن 1.750
 -%85.4ه  عل  الت تي  ) ت  يب ت جع إل  الب ن م  ال الت ومجموعه  الكل  و 

75%- 76%- 75.6%- 79.6%-75.0%.) 

 اختبار صحة الفرض الراب : -1

" توجددد فددرو  دالددة احصددائيًا بددين متوسددطي رتددب درجددات هدنص علدد  أندد    
 ألبعدداد التنمددرالقياسددين القبلددي والبعدددي  فدديأطفددال المجموعددة التجريبيددة 

 ومجموعها الكلي لصالم القيا  القبلي".

و ختبد   صدح  هد ا الفد   اسددت  م  الب حثتد ن اختبد   ويلكوكسدون لحسدد      
 فددددد أطفدددد   المجموعددددد  التج يبيددددد   د لدددد  الفددددد و  بدددددين متوسدددد    تددددد  د جددددد  

 .ومجموعه  الكل  ألبع د التنم القي سين القبل  والبع   

للتعد   علدد  ؛  (η2)كمد  ق مد  الب حثتد ن بحسدد   حجد، التدثثي  م بددع إهتد    
فدد  خفد  أنددواح التنمدد  لدد   أطفدد   المجموعدد   تدد  يب حجد، تددثثي  الب ندد م  ال

 (.68  )(62التج يبي   والنت ئ  هوضحه  ج و  )

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (616)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

أطفال  ( نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفرو  بين متوسطي رتب درجات19جدول )
 (13)ن=ومجموعها الكلي  ألبعاد التنمرالقياسين القبلي والبعدي  فيالمجموعة التجريبية 

 مجموع
 الرتب

 متوسطات
 الرتب

توزي   العدد
 الرتب

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 المتغير القيا 

91 
0 

7 
0 

الرتب  13
 السالبة

1.08 
1.04 

5.00 
2.08 

 القبلي
 البعدي

د التنمر ض
 الممتلكات.

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

91 
0 

7 
0 

الرتب  13
 السالبة

1.09 
1.03 

4.77 
1.31 

 القبلي
 البعدي

التنمر 
 الجسدي.

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

91 
0 

7 
0 

الرتب  13
 السالبة

1.17 
1.38 

5.77 
1.69 

 القبلي
 البعدي

التنمر 
 النفسي.

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

91 
0 

7 
0 

الرتب  13
 السالبة

1.26 
1.19 

6.38 
1.92 

 القبلي
 البعدي

التنمر 
 اللفظي.

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

91 
0 

7 
0 

الرتب  13
 السالبة

1.38 
1.33 

6.31 
1.62 

 القبلي
 البعدي

التنمر 
 الجنسي.

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة
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 مجموع
 الرتب

 متوسطات
 الرتب

توزي   العدد
 الرتب

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 المتغير القيا 

91 
0 

7 
0 

الرتب  13
 السالبة

4.75 
3.84 

28.23 
8.62 

 القبلي
 البعدي

المجموع 
 الكلي

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

متوسطي رتب ( نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة حجم التأثير لداللة الفرو  بين 17جدول )
أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي ألبعاد التنمر ومجموعها الكلي  درجات

 (13)ن=
 مستوى  (η2)حجم التأثير 

 الداللة
 قيمة
" Z" 

 المتغير القيا 
 القيمة الداللة
 القبلي 3.241 0.01 0.636 مرتف 

 البعدي
التنمر ضد 
 الممتلكات.

 القبلي 3.204 0.01 0.628 مرتف 
 البعدي

 التنمر الجسدي.

 القبلي 3.198 0.01 0.627 مرتف 
 البعدي

 التنمر النفسي.

 القبلي 3.204 0.01 0.628 مرتف 
 البعدي

 التنمر اللفظي.

 القبلي 3.210 0.01 0.630 مرتف 
 البعدي

 التنمر الجنسي.

 القبلي 3.191 0.01 0.626 مرتف 
 البعدي

 المجموع الكلي
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أندددد  توجدددد  فدددد و  دالدددد  إحصدددد ئي ا عندددد   (68  ) (62 حدددى مددددن جدددد و  )ه     
( بين متوس    ت  د ج   أطف   المجموع  التج يبيد  1.10مستو  د ل  )

 -الجسدددد   -)ضدددد  الممتلكدددد   ألبعدددد د التنمدددد  البعدددد  و  القبلدددد القي سددددين  فدددد 
 الجنس ( ومجموعه  الكل  لص لح القي   القبل . -اللفظ  -النفس 

فددد   تددد  يب الب نددد م  ال (η2)ن حجددد، تدددثثي  ( أ68)كمددد  ه حدددى مدددن جددد و  
 -اللفظدددددد  -النفسدددددد  -الجسدددددد   -خفدددددد  أنددددددواح التنمدددددد  )ضدددددد  الممتلكدددددد  

ومجموعهدددد  الكلدددد  لدددد   أطفدددد   المجموعدددد  التج يبيدددد  بلددددط علدددد    الجنسدددد (
( وه  1.262 -1.261 -1.267 -1.268 -1.267 -1.262الت تي  )

أندددواح التنمددد  ومجموعهددد   فددد قددي، أحجددد   تدددثثي  م تفعددد   أ  أن نسدددب  التبددد هن 
 -%26.2هدددد  علدددد  الت تيدددد  ) تدددد  يب ت جددددع إلدددد  الب ندددد م  ال التدددد الكلدددد  و 
26.7%- 26.8%- 26.7%- 26%- 26.2%.) 

 : مناقشة النتائج

  تددد   متوسددد  أتهددد   نتددد ئ  البحددد  إلددد  وجدددود فددد و  دالددد  إحصددد ئي ا بدددين 
تقبدد  ألبعدد د  البعدد  القيدد    فدد د جدد   أطفدد   المجمددوعتين التج يبيدد  والضدد ب   

 فدد وي جددع السددب    لصدد لح أطفدد   المجموعدد  التج يبيدد  الكلدد ومجموعهدد   اآلخدد 
 األطفددد   لددد    تقبددد  اآلخددد تنميددد  مهددد  ا   فددد وجدددود فددد و  إلددد  نجددد   الب نددد م  

الثقدددد   - احتدددد ا  اآلخدددد  -تقبدددد  ا خددددت   هتضددددمن مهدددد  ا  ) الدددد  المتنمدددد ين و 
 (.  التع ون  -ب لنفا 
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وت جع ه ه النتيجد  إلد  تضدمن الب ند م  اليد   ومواقدم اجتم عيد  م تلفد     
عينددد  والتثهيددد  والمسددد ن أ ل لددد هه، اآلخددد قددد  أسدددهم  فددد  تنميددد  مهددد  ا  تقبددد  

ين  وهدد ا أسدده، فدد  تغييدد  المعدد قين المدد مجاألطفدد   األطفدد  المتنمدد ين علدد  
  ممدد  انعرددا علدد  تصدد ف ته، فعدد     إ جدد ب    م ئدد، إلدد  سددلوك  الغيدد  سددلوكه، 

اقدددم التف عددد  مدددع زم ئهددد، المددد مجين  وذلدددل مدددن خددد   وسدددلوكي ته، فددد  مو 
ددالب ندد م  الم   م  فدد  األن دد   التدد  ق دد   ومنهدد  أن دد   فنيدد  مثدد  رتلويندد  مددع ع 

قصصدددي  وتتمثددد  فددد  رقصددد  عدددن تقبلددد  لزميلددد ر  أن ددد   مجموعددد  العمددد ر  و 
عقليدد  أن دد   و ر  اآلخدد ين موسدديقي  مددن خدد   رأغنيدد  عددن مسدد ع أ أن دد   و 

عدد  عند  رت كيبد  لبد ز  عدن تقبد  ا خدت  ر  ..... إلدخ  ب إلضد ف  إلد  ذلدل    
العدددددد دهين والمعدددددد قين والمعلمددددددين  واألخصدددددد ئيين  األطفدددددد   مددددددن  تهي دددددد  كدددددد   

 األطفدد   ا جتمدد عيين  واألسدد أ ضدد و   لمواجهدد  م ددر   الدد م  ومسدد ع أ 
   أق انه، الع دهين.ب  المع قين عل  ال عو  بثنه، م غوبون من ق  

 األطفدد   وقدد  اتفقدد  هدد ه النتيجدد  مددع نتدد ئ  بعدد  ال  اسدد   أن د جدد  تقبدد    
ن لفطفدد   المعدد قين فدد  مدد ا   الدد م  تكدد د تكددون منع مدد   كمدد  أنهدد، العدد دهي

  ص 6111   موسدال) كبي أ   ه فضون أق انه، المع قين معه، ب لفص  ب  ج   
  ص ص 6108؛ عمد   Gottieb, 2011, pp. 115-126؛ 96-0ص 
05-85.) 

اسدت  ا   أ ض ا إل  ح ص البح  الح ل  علد  ويمرن أن تعزو ه ه النت ئ   
حقدددو ممددد       للب نددد م  تعليمددد الوسدد ئ  السدددمعي  والبصددد ي  لتددد عي، المحتددو  ال

المتنمدد ين األطفدد    تقبدد مددن خدد    متك ملدد    هدد ا  المع فيدد  بصددو أ  تنميدد  األ



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (616)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

    وكد اكهدد، لمهدد  أ تقبدد  ا خددت  المعدد قين المدد مجيناألطفدد   ألقدد انه، مددن 
وعملددد  أ ضددد ا علددد  تحقيدددو األهددد ا  المه  يددد  مدددن اآلخددد ين ومهددد  أ احتددد ا  

م ددد  كت  لزميلددد  فددد  لوحددد   فددد وتتمثددد   الفنددد خددد   مم  سددد  ال فددد  للن ددد   
عددن كيفيددد    أغنيدد  ئددعندد  غن     والن دد   الموسدديقلل سدد، والتلددوين عليهدد  معدد ا 

  بمهدد  أ الثقدد  بدد لنفالددبع  القصددص الم تب دد   ه  وسدد داآلخدد ين مسدد ع أ 
الكلمددد   التددد  تددد   علددد  ثقتددد  بنفسددد  مثددد  رأنددد  مجتهددد   لدددبع  واسدددت  اج  

علددد  ذلدددل تددد، تحقيدددو األهددد ا  الوج انيددد  مدددن  عددد وأا  متعددد ون  ن ددديط  ...ر
ممدد  أثدد       المدد مجين أثندد   تثد دد  الن دد  ئددخدد   تع وندد  وم دد  كت  مددع زم 

 .أفض  مم  س ع  عل  تحقيو نت ئ   معه،  دافعيته، وان م جه، 

جدد  مددع نتدد ئ  بعدد  ال  اسدد   علدد  دو  البدد ام  الت  يبيدد  وتتفددو هدد ه النتي   
المعددددد قين المدددددد مجين األطفدددددد   العددددد دهين نحدددددو  األطفدددددد   لتعددددد ه  اتج هددددد   

والتف عدددد  معهدددد،  مددددع ضدددد و أ تهي دددد  المندددد   ا جتمدددد ع  المن سدددد  لفطفدددد   
-56ص ص   6116المعد قين والعد دهين فد  مدد ا   الد م  )عبد  الحميدد   

 ;Siperstein et al., 2008, pp. 24-24 Berton, 2013    ؛80

Sundel, 2014;.) 

   متوسد  بدين   ا فد و  دالد  إحصد ئي وجودإل  أ ض ا نت ئ  البح   كم  أته 
ألبعدد د  البعدد  القيدد    فدد  تدد  د جدد   أطفدد   المجمددوعتين التج يبيدد  والضدد ب   

عدددز  ويمرددن أن ت    لصدد لح أطفدد   المجموعدد  الضدد ب   الكلدد ومجموعهدد   التنمدد 
أد  إلدددد   تقبدددد  اآلخدددد تنميدددد  مهدددد  ا   فدددد ن نجدددد   الب ندددد م  أهددد ه النتدددد ئ  إلدددد  
دالع دهين  وذلل ه جع إلد  محتدو  الب ند م  الم  األطف   خف  التنم  ل      فقد  ع 
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 األطفددد   سددد ع   الدد    مدددن الفنيددد   ومنهدد  الدددتعل، التعددد ون شددتم  علددد  مجموعدد   ا
المتنمدد ين علدد  الم دد  ك  والتعدد ون مددع زم ئهدد، المدد مجين  ممدد  أد  إلدد  تجندد  

 والعنم تج هه،.  مم  س  السلوك الع وان

مثدد  احتدد ا  ال فدد   إ ج بيدد    قيدد   بسددلوكي    كمدد  سدد ع  لعدد  األدوا  علدد  ال   
الف صدددد    سددددت اتيجي  المن ق دددد  والحددددوا  بإت حددددإ  وقدددد  ق مدددد  لزميلدددد  المدددد م 

ا جتي حددددد    ذو  األطفددددد   لفطفددددد   المتنمددددد ين للتحددددد ث مدددددع زم ئهددددد، مدددددن 
حتدد ا  وجهدد   نظدد ه، وتقبلهدد   كمدد  تدد، توجيدد  األن دد   اال  صدد  المدد مجين و 

التوتيدددم توتيفددد    وكيفيددد  تقبددد  اآلخدد المق مدد  لل ددد   العددد دهين إلدد  قيمددد  
تد،  كمد   م غدوبينالمعد قين المد مجين بدثنه، األطفد   شدعو  األمث  بم   حقو 

لتتن سدد  مددع عيندد  البحد  وتتفددو هدد ه النتيجدد   ت  جد   م تقد  ، األن دد   بصددو أ  
علدد   Slee & Mohyla, (2007, pp. 103-114مددع نتدد ئ  د اسدد  )

ا حتي جدددددد      وذو  العددددد دهيناألطفددددد   ف عليددددد  ب نددددد م  معتمددددد  علدددددد  تعلدددددي، 
كمددد  تتفدددو   الم  سددد ال  صددد  المددد مجين سدددلوكي   إ ج بيددد  ل فددد  التنمددد  

مع نت ئ  د اسد   أخد   علد  أهميد  تقد  ، بد ام  تقدو  علد   البح  انت ئ  ه 
مددد مجين ا حتي جددد   ال  صددد  ال ذو  األطفددد   مدددع  العددد دهيناألطفددد   تعلدددي، 

-Beverage,2013 (Gavrila بسدددددددددددد    م سددددددددددددت اتيجي    إوق ئمدددددددددددد  علدددددددددددد  

Ardelean, 2016, pp. 39-45).  

  مد تبط بددإج ا ا  الب ندد م  التدد  يب  الدد    اوقد  أضدد ف  النتدد ئ  تفسددي اا اخدد ا
  كددلدد  أثدد  إ جدد ب  علدد  تقبدد  ال فدد  العدد د  لل فدد  المعدد   المدد م   وهدد ا ه  

المتنمدد ين اتج هدد   إ ج بيدد  للتعدد  س مددع أقدد انه، مددن األطفدد   اكتسدد     علدد
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الدد هن تلقددوا تدد  يب ا تحسددن ا  األطفدد  المعدد قين المدد مجين  فقدد  أتهدد وا األطفدد   
ملحوت ا ف  ع ق ته، بثق انه، المع قين الم مجين  وف  التفد ع   والع قد   
ا جتم عيدد  بيددنه، وتوتيفهدد  لتنميدد  مهدد  ا  تقبدد  اآلخدد  التدد  تتضددمن مهدد  أ 

ضدددو   فددد و   رالتعددد ون  -الثقددد  بددد لنفا  - احتددد ا  اآلخددد  -تقبددد  ا خدددت   ر
مرن القو  بثن النتد ئ  اإل ج بيد  للبحد  أكد   علد     الف و  الس بق نت ئ  

 األطفددددد   لددددد    تقبددددد  اآلخددددد تنميددددد  مهددددد  ا   فددددد  تددددد  يب ف عليددددد  الب نددددد م  ال
 ألطفدد   المدد مجين المتنمدد ين  وق  تدد  علدد  التددثثي  علدديه، للحدد  مددن تنمدد ه، ب

مددا فاعليددة برنددامج وهددو:  الدد ئيا للبحدد ج بدد  علدد  السدد ا  وبدد لل تمدد  اإل
المدددمجين األطفدال لتنميدة مهدارات تقبدل اآلخدر لفطفدال المتنمدرين بتددريبي 

 وأثره على خفض سلوك التنمر لديهم؟

 التوصيات والمقترحات:

 ضوء ما أسفر عن  البحث يمكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية: في

لكدد   عي ددوا  واحدد ا هتمدد   بن دد  ثق فدد  ا خددت   بددين أبندد   المجتمددع ال .0
 .بس    

ضدددد و أ ا هتمدددد   بإعدددد اد دو ا  ت  يبيدددد  لصددددق  مفدددد هي، الدددد م  ألفدددد اد  .6
 المجتمع ومع ف  أهميت  وفوائ ه لجميع األعم  .

ضدد و أ التك مدد  بددين األسدد أ والم  سدد  فدد  ت بيددو البدد ام  الت بويدد  التدد   .6
تتك مدد    العدد دهين  وحتدداألطفدد     تهد   إلدد  تنميدد  مهدد  ا  تقبدد  اآلخدد  لدد 

تددددد  تسددددد ع ه، فددددد  تنميددددد  قددددد  اته، ومهددددد  اته، مدددددن أجددددد  الجهددددود المب ولددددد  ال
 من التق   والتحسن. ممرن ا  د ج ا   الوصو  ألقص
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شدددت  األمددد كن مثددد : )الفنددد     فددد الم  سددد   فددد  جددد  مت بعددد  ال ددد    .9
حدددددو  دون تهدددددو  سدددددلوكي   نحتددددد   ؛دو ا  الميدددد ه  األن ددددد   وغي هددددد  ...(
 تفتق  إل  ال ق ب . الت األم كن  ف التنم  حي  هنت   ه ه السلوكي   

العدددد دهين وأقدددد انه، المعدددد قين األطفدددد   اسددددت  ا  مجموعدددد   العمدددد  بددددين  .5
 .للتغل  عل  ا تج ه   السلبي  بينهم  وبن   اتج ه   أكث  إ ج بي ا 

 اعدد  فيهدد  المندد ه  التعليميدد   بحيدد  ت   فدد  تقبدد  اآلخدد تضددمين مهدد  ا   .2
 لتعميو تلل المه  ا  ل   ال   . ؛س س  وج ذبي  األن    المتع دأ

ب ألن ددد    تقبددد  اآلخددد طفددد  م حلددد  ال فولددد  المبرددد أ مهددد  ا   إكسددد    .8
 .ا جتم عي 

 .الم  س إج ا  د اس  مسحي  للك م عن حج، ت ه أ التنم   .7
ل دددد   الم احدددد  التعليميدددد   تقبدددد  اآلخدددد  بمهدددد  أإعدددد اد بدددد ام  للتوعيدددد   .4

 الم تلف .
الت فيدددم مدددن تددد ه أ التنمددد   فددد سددده، تإعددد اد بددد ام  ت  يبيددد  للمعلمدددين  .01

 ب لم  س .
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 المراج 
 أواًل : المراج  العر ية :

صددعوب   الددتعل، مظدد ه ه   ذو  التنمدد  لدد   (. 6101أبددو الدد      مسددع  ) -
 . الكوي : سلسل  م كز تقوي، وتعلي، ال ف .وأسب ب   وع ج 

صددعوب   الددتعل،: مظدد ه ه  ذو  التنمدد  لدد   (. 6106أبددو الدد      مسددع  ) -
 الكوي : مرتب  الكوي  الوطني . (6وأسب ب  وع ج . )  

(. ف عليددد  ب نددد م  إ شددد د  فددد  تنميددد  الددد ك   6105أبدددو الددد      مسدددع  ) -
بت ائيدد . عيندد  مددن أطفدد   الم حلدد  ا   ال وحدد  وخفدد  السددلوك التنمدد   لدد 

 .78-94(  96)0  مجل  العلو  ا جتم عي 
(. بعددد  المهددد  ا  ا جتم عيددد  لفطفددد   وع قتهددد  6109أحمددد   دعددد   ) -

  مجلدددددد  ال فولددددد  الع بيدددددد بقبدددددو  أقدددددد انه، وبعددددد  المتغيدددددد ا  ال  موج افيددددد   
21(05  )25-012. 
(. بعدددد  المتغيدددد ا  النفسددددي  لدددد   ضددددح    التنمدددد  6101إسددددم عي   ه لدددد  ) -

(  6)02  م عيدددد مجلدددد  د اسدددد   ت بويدددد  واجتالم حلدددد  ا بت ائيدددد .  فدددد  الم  سدددد 
068-081.  

الت بيددد   فدد قضدد    مع صدد أ (. 6109  سددعي ؛ ال يدد     فليحددد ن ) األعظمدد -
 . عم ن: دا  جليا الزم ن.د اس  نق    الح ج   ال  ص : ذو  ال  ص  و 

  المد تم  العلمددا حتي جد   ال  صد .  ذو  (. إ شد د 6118بد    إسدم عي  ) -
مد هو   7-8كلي  الت بي   ج مع  طن د    ع   )الت بي  وحقو  اإلنس ن(   الح د
561 - 554. 
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مع لجدددد  البي ندددد   (. 6116بددددن ضددددحي ن  سددددعود؛ عبدددد  الحميدددد   عددددز  ) -
الجددددددز  الثدددددد ن   الكتدددددد   ال ابددددددع سلسددددددل  بحددددددوث  .SPSSب سددددددت  ا  ب ندددددد م  

 منهجي   ال ي  : مرتب  الملل فه  الوطني .
( فدد  أغسدد ا 656 قدد، )   (. القدد ا  الددوزا  6108جمهو يدد  مصدد  الع بيدد  ) -

البسددددي   بمدددد ا   اإلع قدددد   ذو   األطفدددد  ال دددد ص ب لدددد م  ب ددددثن قبددددو   6108
 التعلي، الع     الق ه أ.

 06/2/6104بتد  يخ  6(. كتد   دو    قد، 6107جمهو ي  مصد  الع بيد  ) -
لت بيددددو ال ئحدددد  التنفي  دددد   الفندددد ب ددددثن إجدددد ا ا  وزا أ الت بيدددد  والتعلددددي، والتعلددددي، 

   الق ه أ. 6107( لسن  01لحقو  األش  ص ذو  ا حتي ج   ال  ص   ق، )
ا حتي جد   ال  صدد   ذو  (. مدد   تقبد  المجتمدع لدد م  6108خليد     سد  ) -
  مجلد  كليد  الت بيد ضدو  بعد  المتغيد ا .  فد ال وض   والمد ا   الع د د   ف 

 .575 -555(  085)62  ج مع  األزه 
وع قتد  ب لمهدد  ا  ا جتم عيدد  لدد    الم  سدد (. التنمدد  6106خدو   حندد ن ) -

مجلددد  العلدددو  ندد  جددد أ ب لمملكددد  الع بيدد  السدددعود  . هم ت ميدد  الم حلددد  ا بت ائيددد  ب
 .607-078(  9)06  الت بوي  والنفسي 

ا حتي ج   ال  ص  مدن  ذو  دم  (. 6101  ه      قن ه   إ م ن ) ال ول -
 نجلو المص ي .الق ه أ: مرتب  األ . إل  ال م  المجتمع األطف    ي   

 ( سدمعيا  -  . سدلوك التنمد  لد   ال فد  المعد   )عقلياد (6105ال ه ن  مند  ) -
وع قت  بمتغي ا  اعتب   ال ا  وال ف ح عن ال ا  والتع   عل  انفع    الوج . 

 .027-054(  28)07  مجل  د اس   ال فول 
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. عمددد ن: رعصدد  المعلومدد  ر األطفدد   مرتبدد   (. 6112د دد    محمدد  ) -
 دا  الصف   للن   والتوزيع.

 .SPSSالتحليدددد  اإلحصدددد ئ  ب سددددت  ا  ب ندددد م  (. 6118 بيددددع  أسدددد م  ) -
 ك د مي .الق ه أ: المرتب  األ

 فد غي  الع دهين: مق م   األطف   سيرولوجي  (. 6100 وس ن  ف  و  ) -
 . األ دن: مرتب  الج مع .الت بي  ال  ص 

تعد ه  سدلوك الم د غب   ف  إ ش د فع لي  ب ن م  (. 6106س ل،  أميم  ) -
) سدد ل  دكتددو اه غيدد  من ددو أ(. كليدد  الت بيدد   ج معدد   األطفدد   لد   عيندد  مددن 

 بنه .
. م سس   التعلدي، للمعد قين جسدمي ا وصدحي ا  ف ال م  (. 6101س ل،  كم   ) -

 ال ي  : دا  الزه ا  للن   والتوزيع.
اآلبد   والع وانيد  لدد   (. 6101  إههد   )  الد حمن؛ البدب و سدليم ن  عبد   -

 . ال ي  : دا  الزه ا .ا حتي ج   ال  ص  ذو  األبن   الع دهين و 
القبدددو  والتف عددد  ا جتمددد ع  لل لبدددد   مسدددتو  (. 6109شدددنير    ف يددد   ) -

مجلدددد  البصدددد ي  المدددد مجين فدددد  المدددد ا   الع د دددد  فدددد  األ دن. اإلع قدددد  ذو  
 .460-409(  6)90  العلو  الت بوي 

 . المنصو أ: مرتب  اإل م ن.ثق ف  قبو  اآلخ (. 6118ال يخ  مم و  ) -
 األطفدد   سددلوك التنمدد  عندد  (. 6106؛ ف حدد    محمدد  ) الصددبحين  علدد -

ال يددد  : ج معددد  نددد  ف الع بيددد   .ع جددد ( -أسدددب ب   –والمددد اهقين )مفهومددد  
 للعلو  األمني .
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 تدد  يب (. ب ندد م  6107ع بدد   حسدد  ؛ إبدد اهي،  فيوليدد ؛ النجدد    سددمي أ ) -
مدددد ا    فدددد   المعدددد قين عقليادددداألطفدددد   لتحسددددين المهدددد  ا  ا جتم عيدددد  لدددد   

 . 068 - 016  02  المجل  ال ولي  للعلو  الت بوي  والنفسي ال م . 
األطفد   المت لفدين عقليد ا مدع األطفد   (. دم  6116عب  الحمي   محم  ) -

      األسدددوي   فددد  بعددد  األن ددد   وتنميددد  التوافدددو ال  صددد  وا جتمددد ع  لددد هه، 
 .80-56( 08)25 مجل  عل، النفا الهي   الع م  للكت  (. )د اس  مي اني 

(. 6105؛ علددددددد   عمددددددد د )مصددددددد ف عبددددددد  ال ددددددد ف   وفددددددد  ؛ الحددددددد هب    -
م ئيددد  للتنمددد  الم  سددد  لددد و  ا ضددد  اب   الن   ا ضددد  اب   اللغويددد  كمنبددد

  .621-042(  9)60  مجل  كلي  الت بي ال هني . 
. سددددديرولوجي  العندددددم العددددد ئل  والم  سددددد (. 6118عبددددد  العظدددددي،  طددددد  ) -

 اإلسرن  ي : دا  الج مع  الج ه أ.
ا حتي جددد   ال  صددد . مددد خ   ذو   األطفددد   تعلدددي، (. 6101عبيددد   م جددد أ ) -

 والتوزيع.. األ دن: دا  صف   لل ب ع  والن   إل  الت بي  ال  ص 
القي   والتقدوي، الت بدو  والنفسد  أس سدي ت  (. 6111ع    ص   ال هن ) -

 الق ه أ: دا  الفك  الع ب . وت بيق ت  وتوجه ت  المع ص أ.
العد دهين وغيد  العدد دهين األطفد   (. قبدو  اآلخد  بدين 6108عمد   ه لد  ) -

  مجلدددد  ال فولدددد  والت بيدددد . األطفدددد   فدددد  فصددددو  الدددد م  بم سسدددد    يدددد   
64(6  )05-85. 
التحليددددد  اإلحصددددد ئ  للبي نددددد   (. 6111  نصددددد  )  أحمددددد ؛ صدددددب    غندددددي، -

 الق ه أ : دا  قب   لل ب ع  والن  . .(SPSS)ب ست  ا  ب ن م  
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 األطفددد   ب نددد م  أن ددد   ت بويددد  لتقبددد  اآلخددد  مدددن (. 6161فددد     انيددد  ) -
) سدددد ل  م جسددددتي (. كليدددد   المدددد مجين وأقدددد انه، مددددن العدددد دهين بفصددددو  الدددد م 

 .الت بي  لل فول  المبر أ  قس، العلو  النفسي   ج مع  اإلسرن  ي 
 SPSSللبي نددد   ب سددددت  ا    التحليددد  اإلحصددد ئ(. 6107الفيددد   حلمددد  ) -

 . اإلسرن  ي : دا  الوف   ل ني  ال ب ع  والن  ."رالتنظي  والت بيو والتفسي 
. عمددد ن: دا  ال فددد  المتنمددد (. 6114الصددد اه أ  منددد  ) ؛  نددد  ف ق ددد م -

 .72 -52المسي أ للن   والتوزيع وال ب ع   
. بغدددد اد: بيددد  الحرمدددد  الحددددوا  ثق فددد  التسددد مح(. 6101   عددد  ) الكي نددد -

 للن  .
التع مددددد  مدددددع اآلخددددد  شدددددواه  ت  ي يددددد  مدددددن (. 6112  إبددددد اهي، ) المزينددددد -

 . . ال ي  : م كز الملل عب  العزيز للحوا  الوطنالحض  أ اإلس مي 
(. اتج هددد   معلمددد  6110الم ددد   عبددد  الحلدددي،؛ ال ليفددد   عبددد  العزيدددز ) -

الت بيدد  الب هنددد  نحدددو دمدد  المت لفدددين عقليددد ا القدد بلين للدددتعل، فددد  د و  الت بيددد  
 .75-26  62  المجل  العلمي  للت بي  الب ني  وال ي ضي الب هن  للع دهين. 

المدد ا    فدد   المعدد قين بصدد يا  األطفدد   (. دمدد  6111الموسدد   ن صدد  ) -
 .مجل  م كز البحوث الت بوي ومب  ات .  -ب امج   -الع د    طبيعت  

ب ندددد م  مقتدددد   قدددد ئ، علدددد  الكف  دددد   المهنيدددد  (. 6101نبيدددد   عبدددد  الدددد حمن ) -
 ضدددو  احتي جددد ته، الت  يسدددي  فددد اللغددد  الع بيددد  بمن قددد  عسدددي    ال زمددد  لمعلمددد

) سددد ل  م جيسددددتي  غيدددد  من ددددو أ(. كليدددد  الت بيددد   ج معدددد  الملددددل خ لدددد   المملكدددد  
 الع بي  السعود  .
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(. تقب  ال ا  وع قت  بر  من تقب  اآلخد  وأسد لي  6102م   )االنم    -
 .25 -0(  6) 69  مجل  العلو  الت بوي التعلو ل   طلب  الج مع . 
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 لدى الفونولوجي الوعي لتنمية تدريبي برنامج فاعلية
 الروضة أطفال من عينة

 

 *.الصفتي علي عمر سالمة محمد زينب/  د*                    
 : ملخص البحث

 

 الثعع  لتنميث  تثديبب  برنثلج  فلعليث  عث  الكشث  إلث  الحثلل  البحث  هدف  
 األسلسثثي  البحث  نثث عي وتكعنث  الروضث   أطفثثل   جث  عينثث  لثد  الفعنعلثعي 

 وتتثثثثثراو    الفيثثثثثع  بمحلفظثثثثث  األطفثثثثثل  يبثثثثثل  جثثثثث  وطفلثثثثث ا  طفثثثثث ا ( 02) جثثثث 
 جعيثثثثثلي   بثثثثثلنحراف سثثثثثن  ( 555552) بمتعسثثثثث  سثثثثثن ( 6-5) بثثثثثي  أعمثثثثثليه 

 اختبثلي: الحثلل  البح  ف  التللي  األدوات البلحث  واستخدج   (2505050)
 الثثثثثثثعع  لتنميثثثثثثث  تثثثثثثثديبب  وبرنثثثثثثثلج   (البلحثثثثثثثث / إعثثثثثثثداد) الفعنعلثثثثثثثعي  الثثثثثثثعع 

 فثرو   ويثعد إلث  الحلل  البح  نتلئ  وتعصل (. البلحث / إعداد) الفعنعلعي 
 الثعع  دييثلت يتث  جتعسثي  بي ( 2520) جستع   عند إحصلئي  دالل  ذات

 وبعثثثد قبثثث  الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  أفثثثراد لثثثد  الفعنعلثثثعي 
 داللثثث  ذات فثثثرو   يثثثعدوو  البعثثثد   القيثثثل  لصثثثلل  التثثثديبب  البرنثثثلج  تيبيثثث 

 المجمثثثثععتي  دييثثثثلت يتثثثث  جتعسثثثثي ( 2520) جسثثثثتع   عنثثثثد بثثثثي  إحصثثثثلئي 
 تيبيثث  بعثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  فثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  والضثثلبي  التجرببيثث 
 داللث  ذات فثرو   ويثعد وعثد  التجرببيث   المجمععث  لصثلل  التثديبب  البرنلج 
 المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي  بي  إحصلئي 

                                                             

 .الفيوم جامعة -المبکرة للطفولة التربية کلية -النفسية العلوم بقسم مدرس *
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 تيبيثثثث  جثثثث  والتتبعثثثث  البعثثثثد  القيلسثثثثي  فثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  جثثثث  التجرببيثثثث 
 .التديبب  البرنلج 

 

The effectiveness of a training program to develop 
phonological awareness among a Sample of 

kindergarten children 

 

Dr. Zainab Muhammad Salama Omar Ali Al-Safti. * 
 
 

Abstract: 
 

  The aim of the research is to uncover the effectiveness 

of a training program to develop phonological awareness 

among a Sample of kindergarten children. The basic 

research sample consisted of (20) children and girls from 

kindergartens in Fayoum governorate, and their ages 

according to the official records of them in the 

kindergarten ranged between (5-6) years with an average 

of (5.5350) A year, standard deviation (0.23232), and the 

researcher used the following tools in the current research 

the phonological awareness test (preparation / researcher). 

And a training program to develop phonological 

awareness (preparation / researcher). The results found 

that there are statistically significant differences at the 

level of (0.01) between the average ranks of degrees of 

phonological awareness among the members of the 

experimental group of kindergarten children before and 

after the application of the training program in favor of 

                                                             
* Lecturer, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Fayoum University.  
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the telemetry, and the presence of relevant differences 

Statistical significance between the average (0.01) level 

of the scores of the experimental and control groups of 

kindergarten children in phonological awareness after 

applying the training program for the benefit of the 

experimental group, and the absence of statistically 

significant differences between the mean of the degrees of 

phonological awareness among the members of the 

experimental group of kindergarten children in the two 

dimensional measurements And traceability of the 

training program application. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Training program                               .تديبب  برنلج  -

                  Phonological awareness .الفعنعلعي  العع  -

 kindergarten children                          .الروض  أطفل  -
 

 مقدمة:
 

 إعثداد جرحلث  نهثلأ إذ   اإلنسثل  حث جرا أهث  جث  المديسث  قب  جل جرحل  تعد  
. والعيثدان  والجسثم  العقلث  نمثع  جسثليات تحثدد فيهل الحيلة  لمسيرة اإلنسل 
ث اجظهثرا  للغث  اإلنسثل  استخدا  وبعد  لث  إ  البشثر   السثلع  جظثلهر جث  لجهما
 المعلعجثلت وتنقث  والجملعثلت  األفثراد يتعاص  بهل اإلط    عل  أهمهل يك 

 إلثث  سثثلب    ييثث    وجثث  آخثثر  إلثث  ججتمثث    وجثث  آخثثر  إلثث  د  فثثر  جثث  والخبثثرات
 والفهثثث  اإلقنثثل  وبتحقثثث  واألحلسثثي   المشثثلعر تبثثثلد  يثثت  وبهثثثل  الحثث    ييثث   

 حيثثثلة فثثث  المهمثثث  المراحثثث  جثثث  األطفثثثل  يبثثثل  جرحلثثث  تعتبثثثر كمثثثل. واإلفهثثثل 
 التث  التعليميث  المراحث  فث  التعليميث  العمليث  جنيلقثلت جرتكث  ألنهثل اإلنسثل  
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 جثث  اليفثث  حيثثلة فثث  تغيثثرات تحثثد  فهثث  األطفثثل   يبثثل  جرحلثث  بعثثد تثثيت 
   يكثثع    خ لهثثل وجثث  وااليتمثثلع   والعثثلطف   والعقلثث   الجسثثم   النمثثع حيثث 
 .فيهل يحد  وجل الحيلة ع  وأفكلي تصعيات اليف 

 

 بثثثي  جثثثل عمثثثر  يتثثثراو  الثثث   الصثثثغير اليفثثث  بينثثث  الروضثثث  طفثثث  وبعثثثرف   
 حليلتثث  وإشثثبل  تنميثث  بهثثدف بللروضثث  إلحلقثث  يثثت  والثث   والسلدسثث   الرابعثث 
    الروضثث  أطفثثل  دياسثث  سثثيت  الحللثث  هثث   وفثث   جتنععثث    أنشثثي    خثث   جثث 

 طفثثثث  خصثثثثلئ  وتتمثثثثث . سثثثثنعات( 6-4)  بثثثي  جثثثثل أعمثثثثليه  تتثثثثراو  والثثث ي 
 علثثث  للحفثثل  حعلثث  جثث  يعليثث  علثث  اليفثث  يعتمثثد: االعتملديثث  فثث  الروضثث 
 تيثثرأ: والتغيثثر والنمثثل . نمثثع  جراحثث  عبثثر االسثثتق لي  عنحثث تدييثث  جثث  حيلتثث 

 المتفلعلثثثث  الععاجثثثث  بفعثثثث  اليفثثثث  نمثثثثع يعانثثثث  علثثثث  وظيفيثثثث  كميثثثث  تغيثثثثرات
 المربثث  تعييثث  حسثث  السثثلع  للتشثثكي  القلبليثث : والمرونثث . نمثثع  فثث  والمثثرةرة
 عفعبثث : والتلقلئيث . الحركثث  حربث : واالنيثث  . النشثل  كثثثرة: الحيعبث . وتديببث 
   طلبث ) يديثد   أو خثل    بيسثلع    ووضعهل األشيل  تنظي : واالبتكلي. التعبير
0202  55). 

 

 واالستكشثثثلف للحركثثث  حبثثث  فثثث  السثثثيمل الروضثثث  طفثثث  خصثثثلئ  أ  كمثثثل   
 تتيلثثثث  وايتملعيثثثثلا  وعلطفيثثثثلا  وجعرفيثثثثلا  يسثثثثديلا  النملئيثثثث  وحليلتثثثث  والتجربثثثث  

 يهثثث    جثثث  التفكيثثثر ثيثثثروت  يهثثث    جثثث  الحركثثث  بحربثثث  تسثثثم  بيئثثث    فثثث  ويثثثعد 
 وااليتمثثثثلع   العيثثثثدان  التفلعثثث  زبثثثثلدة علثثث  جسثثثثلعدتهل يلنثثث  إلثثثث  أخثثثر  
  .(0206 بهلدي  ) بللنف  الثق  وزبلدة

 

 عثث  القثثرا ة جهثثلية لثثتعل  اليفثث  إعثثداد فثث  جهمثث  جرحلثث  األطفثثل  ويبثثل    
 أو   القثثثرا ة قبثثث  جثثثل جهثثثليات تسثثثم  المهثثثليات جثثث  ججمععثثث  إكسثثثلب  طربثثث 

 جرحلثثثثثث  وتعصثثثثثث   (00  0205   النلشثثثثثث  ) للقثثثثثثرا ة االسثثثثثثتعداد جهثثثثثثليات
 كمثل القثرا ة  جهثلية اليفث  إلكسثل  األسلسثي  الدعلجث : بينهل للقرا ة االستعداد
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 فثث  تثثيخر  أو تقدجثث  حيثث  جثث  بعثثد فيمثثل اليفثث  جسثثتع   علثث  يثثد  جرشثثر أنهثثل
 ليفثث خ دياسثث  وجنهثثل الدياسثثلت أشثثليت كمثثل المرحلثث  وهثث   .القثثرا ة تعلثث  جرحلثث 

 ودياسثث  McKnight, & Showengerdt (2017) ودياسثث ( 0200)
 علثثث  األطفثثثل  قثثثدية زبثثثلدة إلثثث  يثثثرد  الفعنيمثثثلت إديا  أ ( 0205) سثثثليمل 
 أل  ذلثك اليفث   قثدية حس  سنتي  أو بسن    ذلك ج  ألكثر تمتد وقد القرا ة 
 ي  جعينث ويسثم    عقلث    نضث    إلث  تحتثل  أخثر   جهلية أ  شي  شينهل القرا ة
 خضثثثير ) إليهثثل للعصثثع  ترهثثث  كلفيثث  وخبثثرات   جعثثليف   إلثثث  تحتثثل  أنهثثل كمثثل

 .)025  0202   وآخرو  
 

 الحيثث   الكلئنثثلت جثث  غيثثر  عثث  اإلنسثثل  يميثث  جثثل أهثث  جثث   اللغثث  تعثثد كمثثل   
 غيثثر  جثث  التعاصثث  اإلنسثثل  يسثثتيي  التثث  اليربقثث  كعنهثثل فثث  أهميتهثثل وتكمثث 

 الحثدي  فتبثلد  حعلث   لمث  المعلعجثلت صثي لتع  العسثيل  أنهثل كمل النل   ج 
 الفعللث  وسثيلت  لليفث  بللنسثب  اللغث  وتعتبثر اللغث   إلث  يحتل  األشخل  بي 
 يسثتيي  طربقهثل فعث  اآلخثرب   جث  والثقلف  وااليتملع  الفكر   التعاص  ف 

 اآلخثثثرب  جثثث  تفلعلثثث  حركثثث  إطثثثلي فثثث  ويغبلتثثث  وحليلتثثث  جيعلثثث  عثثث  التعبيثثثر
(Al-Hawarneh, 2010, 46). 

 

 جثثل واختيثثلي يسثثم   جثثل فهثث  جثث  الفثثرد تمكثث  ذهنيثث    قثثدية  إلثث   اللغثث  وتحتثثل   
 اإلديا  صثثثيلغ  وفثثث  المعرفثثث  فثثث  اللغثثث  تثثثرةر كمثثثل  كلمثثثلت   جثثث  بثثث  ينيثثث 
 جثثث  لثثث  بثثثد ال صثثثحي    بشثثثك    التعاصثث  هثثث ا يثثثت  ولكثثث . جبلشثثثرة   غيثثثر بيربقثث   
 اللغثثثثث  وتعتبثثثثثر قب  وجسثثثثثت الرسثثثثثلل   لنقثثثثث  جنلسثثثثثب  ووسثثثثثيل  ويسثثثثثلل   جرسثثثثث  
 ,Hegde, 2016 ) غيثر  جث  للتعاصث  اإلنسثل  تعلمهثل وسثيل  أهث  المنيعقث 

65).   
 

 والتثث  الروضث   أطفثثل   لثد القثثرا ة نمثع فثث  هثل  دوي  الفعنعلثثعي  وللثعع   
 المتشثثثلبه  األصثثثعات سثثثيمل وال األصثثثعات بثثثي  التفربثثث  علثثث  القثثثدية تتضثثثم 
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 الحثثثروف وأصثثثعات. الكلمثثثلت اخ بثثثد عليهثثثل والتعثثثرف األصثثثعات تلثثثك وتثثث كر
 جحثثثددة أصثثثعات لغثثث  فلكثثث    لهثثثل المميثثث ة وهثثث  للغثثث  الخثثثل  المثثثلدة المنيعقثثث 
 فهث  لث ا   يمث  ةث  كلملت ة  جقلط  لتعي  األصعات ه   تتجم    لرجعزهل
 ,Mcaleer) بهثثل الثثعع  علثث  األطفثثل  تثثديب  يجثث  التثث  الهلجثث  النقيثث 

2018, 68). 
 

ا جرشثثثراا  الفعنعلثثثعي الثثثعع  وبشثثثك      وإ  القثثثرا ة  وتعلثثث  اكتسثثثل  فثثث  ييثثثدا
 القثثثثرا ة  علثثثث  اليفثثثث  قثثثثدية تحسثثثثي  إلثثثث  يثثثثرد  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  تيثثثثعبر
 بتج ئث  نقثع  أ  بإجكلننثل أنث  اليف  إديا  فإ  األول   الصفعف ف  وبخلص ا 
 جعثثثلا  الفعنيمثثثلت هثثث   نضثثث  أ  نسثثثتيي  أ  أو جسثثثتقل    فعنيمثثثلت   إلثثث  الكلمثثثلت

 يثثرب  أ  بمقثدوي  يكثثع   سثعف فإنثث  المختلفث   الكلمثثلت تكثعب  جثث  نثتمك  كث 
 الكلمثثلت  قثثرا ة فثث  ذلثثك يسثثتغ  وأ  عليثث   يثثد  الثث   والصثثعت الحثثرف بثثي 

 Gillon) القثرا ة اليفث  لثتعل  جهمثلا  جرشثراا الفعنعلثعي  الثعع  يصثب  وبث لك

& Dodd, 2017, 72) . أطفثثثل  لثثد  الفعنعلثثثعي  الثثعع  نمثثثع وبتثثدي 
 اوأخيثثثرا    جقثثثلط  ةثثث  والقلفيثثث  بللكلمثثثلت وعثثث  يكتسثثثبع   أنهثثث  بحيثثث  الروضثثث 
 (.Guidry, 2013, 16) السلبق  ج  صععب ا  أكثر جرحل  وك  فعنيملت

 

 المنيعقثث   اللغثث  وحثثدات أو أيثث ا  جعرفثث  هثثع الفعنعلثثعي  الثثعع  أ  كمثثل   
 القلفيثث : علثث  وبشثثتم  والكلمثثلت اللفظيثث  والمقثثلط  الصثثعتي  العحثثدات وهثث 

Rhyming  أو الجنثثل  الكلمثثلت  نهليثثلت فثث  واالخت فثثلت التشثثلبهلت وهثث 
 فثثث  واالخت فثثلت التشثثلبهلت تحديثثد وهثثع Alliteration الحرفثث  التشثثلب 
 لتكثعب  بعضثهل جث  المقثلط  وضث  وهث  Blending المث   الكلمثلت  بدايلت
 جقثثلط  إلث  الكلمثلت تقسثي  وهث  Segmenting الصثعت  التقييث  كلمثلت 

 المقثلط  وإبثدا  وضثب  إضثلف  وهث  Manipulating عللجث الم. أصعات أو
  .(592  0205 ال يبقلت  ) واألصعات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (640)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 سثعا  حعلث  جث  ج  اليف  تفلع  خ   ج  للغ  اليف  اكتسل  عملي   إ   
 اللغثث  اليفثث  يثثتعل  كمثثل طفثثل  األ  يوضثث خثث   جثث  خلييهثثل أ  األسثثرة داخثث 
 الثعع  ولتنميث .  المرحلث  فث  هلوقعاعثد اللغث  تعل  خ   ج  جقصعدة   بيربق   

 الثثثثعع  علثثثث  التثثثثديب  علثثثث   األولثثثث المرحلثثثث  فثثثث  التركيثثثث  يثثثثت  الفعنعلثثثثعي 
 علث  التثديب  يثت  الثلنيث  المرحل  وف    بللمقي  العع  ة  والقلفي   بللكلملت

 . (Guidry, 2013, 60) صعت إضلف  بعد وج يهل األصعات ع  
 

 يسثثثلعده  فهثثثع لضثثثرويبا  لألطفثثثل   الصثثثعت للثثثعع  المبكثثثر التثثثديب  وبعثثثد   
 المهثثليات تيثثعبر فثث  اكبيثثرا  ادويا  يلعثث  ألنثث   للقثثرا ة النميثث  االكتسثثل  علثث 

  0200   بيثثثثر  ) العقثثث  نفثثث  فثثث  والتلقلئيثثث  والسلسثثث  السثثثربع  الصثثثعتي 
 ودياسثثثثثثثث ( 0200) خليفثثثثثثثث  دياسثثثثثثثث  وجنهثثثثثثثثل الدياسثثثثثثثثلت أشثثثثثثثثليت وقثثثثثثثثد(. 56

McKnight, & Showengerdt (2017)  ودياسث Goldstein et al 

 التثدخ  فعلليث   إل( 0209) عل  ودياس ( 0202) صلد  ودياس  (2017)
 المتمثلثث  القثثرا ة صثثععبلت تحسثثي  فثث  الصثثعت  الثثعع  اسثثتخدا  علثث  القثثلئ 
 إعثلدة أو المتكثري التثديب  خث   جث    واالسثتيعل  والي قث  الترجيث  فك ف 

 .(Therrien & Hughes, 2018) الصعتي  المقلط  عل  التديب 
 

 الجعانث  وتنميث  تشثكيل  يسثه  الروضث  طف  أ  اتض  قد ن إف سب  وجمل   
 الثثعع  تنميثث  وبمكثث  والمكلفثث،ت  التشثثجي  يحثث  فلليفثث  وتع ب هثثل  اإليجلبيثث 

  الحثثروف أشثثكل  جعرفثث  علث  التثثديب  خثث   جث  الروضثث  ليفثث  الفعنعلثعي 
 شثثثك  بثثثي  الثثثرب   علثثث اليفثثث  بتثثثديب  فثثثيمك  الحثثثرف نيثثث  جعرفثثث  وبللتثثثلل 
 . الحروف قرا ة اليف  يستيي  أ  وصعت  الحرف

 

 :البحث مشكلة
 

 الجعانث  بقيث  اكتسثل  فث  لليفث  الفعنعلثعي  الجلن  أهمي  ج  الرغ  عل   
 األو  المقثل  فث  فعنعلعي  نظل  اللغ  أل   علي  يميعهل تعتمد حي  اللغعب 
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 علثثثث  حثثثثدود - وفثثثث   نيعقثثثث ا ج تعبيربثثثث ا  أ  جسثثثثمعع ا  اسثثثثتقبللي ا  أكلنثثثث  سثثثثعا 
 البثثثثلحثي  جثثثث  كبيثثثثر   بلهتمثثثثل    يحثثثث  لثثثث  الفعنعلثثثثعي  الجلنثثثث  فثثثثإ  - البلحثثثثث 

 .    الروض  أطفل  لد  خلص ا  الفعنعلعي  العع  ضع  ف  لدياست  والتربعبي 
 صثععبلت الفعنعلثعي  الثعع  اضثيرابلت عل  المترتب  اللغعب  المخلطر وج 
 اللغثثثث  فثثثث  وضثثثثع  والمفثثثثردات بثثثث اللغع  الحصثثثثيل  فثثثث  وضثثثثع  النيثثثث  فثثثث 

 فثثث  وضثثثع  المنتجثثث   اللغثثث  فثثث  صثثثععبلت وبللتثثثلل  االسثثثتقبللي  أو المدخلثثث 
        الصثثثثثعت  التمثيثثثثث  علثثثثث  القثثثثثدية فثثثثث  لضثثثثثعفا  عليثثثثث  وبترتثثثثث  الصثثثثثعت  الثثثثثتعل 
 (.Wise, 2015, 37) والني 

 

 Gallagher, ; firth,; & Snowling, (2019,206)  جث  كث    وبركثد   
 لغث  فلكث    للكث   المميث ة بعصفهل الك   حروف أصعات تعلي  ضرويةعل  

 ةث   كلمثلت ةث  جقثلط  لتعيث  األصثعات هث   تتجمث  لرجعزهل  جحددة أصعات
 التثثث  الهلجثثث  النقيثثث  فهثثث  لثثث ا   للكثثث   الخثثثل  المثثثلدة هثثث  واألصثثثعات  يمثثث 
 .  عليهل أطفللنل تديب  يج 

 

 المسثثثلملت أ  وبمثثثل عثثثلن  ج تحمثثث  ويجثثثعز شثثثفهي  سثثثمعي  اللغثثث  أ  وبمثثثل   
 يسثثثب  االسثثثتمل  اكتسثثثل  فثثإ  اسثثثتخداجهل يسثثثب  اللغثث  فهثثث  أ  تثثثر   التربعبثث 
 يمثثثث  الكثثث   أ  وبمثثثل االسثثثتمل   يمثثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  أ  وبمثثثل الكثثث   
  ةا جبلشثثر  الفعنعلثثعي  الجلنثث  بعثثد يثيت  المعيفعلثثعي  الجلنثث  أ  وبمثثل النيث  

  الفعنعلثعي  الثعع  لتنميث  تثديبب  برنثلج  ادإعثد إلث  الحثلل  البحث  يسع  ل ا
 جحلولثثثث  فثثثث  الحثثثثلل  البحثثثث  جشثثثثكل  تكمثثثث  ةثثثث  وجثثثث  الروضثثثث   أطفثثثثل  لثثثد 

 جثث  عينثث  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  لتنميثث  تثثديبب  برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشثث 
 . الروض  أطفل 

 

 :  التلليي  التسلؤلي  طر  ف  البح  جشكل  بلعية يمك  هنل وج 
 

 ؟ الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  تديبب  لج برن فلعلي  جل 
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 لثثثد  الفعنعلثثعي  الثثثعع  لتنميثث  تثثديبب  برنثثثلج  فلعليثث  اسثثثتمراي جثثد  جثثل 
 شهرب ؟ زجني  فترة جروي بعد الروض  أطفل 

 

 

 :البحث فاهدأ
 
 

 :ج  التحق  إل  الحلل  البح  يهدف   
 .الروض  أطفل  لد   الفعنعلعي العع  لتنمي  تديبب  برنلج  فلعلي  -
 أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  تديبب  برنلج  فلعلي  استمراي -

 .البعد  القيل  ج  شهرب  زجني  فترة بعد الروض 
 

 :بحثأهمية ال
 

 : ف   البح  أهمي  تتحدد
 

 : النظرية األهمية -أ
 

 يبثثل   جرحلثث  وهثث  اليفثث  نمثثع جراحثث  جثث  هلجثث ا  جرحلثث ا  البحثث  تتنثثلو  •
  األولثث البثث وي أل  اليفثث  شخصثثي  تكثثعب  فثث  أهميثث  جثث  لهثثل لمثثل  األطفثثل 
 فثث  خبثثرات   جثث  اليفثث   يلقثث جثثل ضثثع   وعلثث فيهثثل  تعضثث  اليفثث  لشخصثثي 
 والتشثثكي   للصثثق  قلبثث  ألنثث  شخصثثيت   إطثثلي يتحثثدد األطفثثل  يبثثل  جرحلثث 
 .اللغع   النمع وخلص ا  المرحل  به   االهتمل  ينبغ  ل لك

 جرحلثثث  بلعتبليهثثثل األطفثثثل  يبثثثل  بمرحلثثث  بلالهتمثثثل  الدولثثث  تعيثثث  يسثثثلير •
 .الفعنعلعي  العع  وخلص ا  اليف   نمع ف  هلج 

 الثثثثثعع  فثثثثث  يتمثثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  لثثثثثد   هثثثثثل   لمتغيثثثثثر   البحثثثثث  تنثثثثثلو  •
 .أبعلد  عل  والتعرف الفعنعلعي 

 

 : التطبيقية األهمية -ب

  تنلولثثثث  التثثث  – ثثثث البلح علثثث  حثثثدود – فثثث  وذلثثثك العربيثثث  الدياسثثثلت قلثثث 
 . التديببي  البراج  وتقدي  التشخي  حي  ج  الفعنعلعي  العع 
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  الروض  طف  وتربي  تعلي  ججل  ف  جنهل االستفلدة يمك  أدوات يقد . 

 والعمثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  والمهمثثث  األسلسثثثي  الحليثثثلت علثثث  التعثثثرف 
 فثث   ا وخلصثث تعلمهثث  جشثثك ت علثث  التغلثث  فثث  وجسثثلعدته  إشثثبلعهل  علثث 
 الثثث   السثثنعات فثث  اآلخثثرب  جثث  تفثثلعله  جصثثدي تعثثد التثث  والقثثرا ة النيثث 
 .جستقبلي  هلئل  ستجنبه  صععبلت المديس  والت  ج  األول 

  اسثثثثثتخدا  ألهميثثثثث   يوالمسثثثثثرول التربثثثثثع   القثثثثثراي أصثثثثثحل  أنظثثثثثلي تعييثثثثث 
 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  التديببي  البراج  وتعظي 

 وجشثثثثك ت خصثثثثلئ  علثثثث  التعثثثرف فثثثث  الحثثثثلل  البحثثث  نتثثثثلئ  تفيثثثثد قثثثد 
 تجعثثثث  التثثثث  واألسثثثثللي  اليثثثثر   إلثثثث  العصثثثثع  أيثثثث  جثثثث  الروضثثثث   أطفثثثثل 
 .التعليمي  لحليلته  وجلبي ا  جنلسب ا  الروض 

 

 :اإلجرائية مصطلحات البحث
 

 :Training Program التدريبي البرنامج -
 

 التثث  األنشثثي  ججمععثث  أنثث  علثث  ديبب التثث البرنثثلج  إيرائياثثل البلحثثث  تعثثرف   
 الثعع  لتنميث  التثديبب  البرنثلج  خث   ج  التجرببي  المجمعع  ألطفل  قدج 

 يلسثثلت ججمععثث  خثث   تقثثديمهل تثث  والتثث  الروضثث   أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي 
 .الفعنعلعي  العع  أنشي  عل  تعتمد

 

 :Phonological Awareness الفونولوجي الوعي -
 

 نيثثث  علثثث  الروضثثث  طفثثث  قثثثدية: بينثثث  إيرائياثثثل الفعنعلثثثعي  لثثثعع ا يعثثثرف   
 يلنثث  إلثث  تتضثثمنهل  التثث  أصثثعاتهل إلثث  الكلمثث  وتقسثثي  وتهجئتهثثل  الكلمثثلت
 إبثثدالهل  تج ئتهثثل ) حيثث  جث  وتنلولهثثل األصثثعات هثث   جث  التعلجثث  علثث  القثدية
 افثثراد عليهثثل يحصثث  التثث  بللثثدييلت الحثثلل  البحثث  فثث  وبتحثثدد  (دججهثثل أو

 .البح  ف  المستخد  المقيل  عل  البح  عين 
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 : Kindergarten Child الروضة طفل -
 

 يبثثثثل  جرحلثثثث  فثثثث  المنثثثثتظ  اليفثثثث : بينثثثث  إيرائياثثثثل الروضثثثث  طفثثثث  يعثثثثرف  
 تسثب  التث  المرحلث  وه  سنعات ( 6-4) بي  جل عمر  يتراو  وال   االطفل 
 .جبلشرةا  التعلي 

 

 :للبحث اإلطار النظري 
 

 : التدريبي رنامجالب: أولا 
 

 عمليتثث  علثث  سثثلب    وقثث    فثث  يعضثث  الثث   العثثل  المخيثث  :هثثع البرنثثلج    
 الخبثثرات يتضثثم  كمثثل إتبلعهثثل يثثت  التثث  اإليثثرا ات يلخثث  والتثثديب   التعلثثي 

              حليلتثثثثثثثث  جثثثثثثثث  يتمشثثثثثثثث  لترتيباثثثثثثثث جرتبثثثثثثثث ا  المثثثثثثثثتعل  يكتسثثثثثثثثبهل التثثثثثثثث  التعليميثثثثثثثث 
 (.52  0205   اللقلن ) وجيللب 

 

 المتكلجلثثثثث  التعليميثثثثث  الخبثثثثثرات ججمععثثثثث  :بينثثثثث  التثثثثثديبب  البرنثثثثثلج  يعثثثثثرف   
ثث والمصثثمم  ثثج   جنثثل    فثث  جنلسثثب    تعليميثث    بفثثر    األطفثثل  لت وبثثد لخصيصا  د  ع 

 (.54  0202 غنيم  ) األهداف لتحقي  لجنلسبا  اإعدادا 
 

 بقثث والير  والمنثثلويات واإليثثرا ات والخيثث  سثثتراتيجي اإل :بللبرنثثلج  قصثثدوب     
 جحثثددة تعلثث  نثثعات  أو جخريثثلت إلثث  للعصثثع  المعلثث  يتبعهثثل التثث  واألسثثللي 

 الحصثثثع  ججثثثرد أو حركثثث  نفثثث  أو ويثثثدان  أو جعرفثثث   عقلثثث  هثثثع جثثثل جنهثثل
 (.040  0202 طلب   ) جعلعجلت عل 

 

 هثثث   أ  يتضثثث  التثثثديبب  البرنثثثلج  لتعربفثثثلت السثثثلب  العثثثر  خثثث   وجثثث    
 خيث    وفث  جحثددة  أهثداف لتحقيث  جثنظ   جخيث :أنث  علث  اتفقث  التعربفثلت

 خيثث  عثث  عبثثلية التثثديبب  فللبرنثثلج  الحثثلل   للبحثث  وبللنسثثب   جحثثددة   زجنيثث   
 الثثثثعع  لتنميثثثث  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  فنيثثثثلت بلسثثثثتخدا  البلحثثثثث  تضثثثثعهل جحثثثثددة

 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي 
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 : الحالي البرنامج في المستخدمة الفنيات
 

 الثثثثثعع  لتنميثثثثث  التثثثثثديب  جثثثثث  وفنيلتثثثثث  أسثثثثثلليب  التثثثثثديبب  ج البرنثثثثثل يسثثثثثتمد   
 عليهثل اعتمثدت التث  الفنيثلت أهث  يلث  وفيمثل الروضث   أطفل  لد  الفعنعلعي 

 :البرنلج  بنل  ف  البلحث 
 

 : التعزيز فنية •
 

 لثثثد  جعينثثث  حليثثث  فعيثثثعد الحليثثث   إشثثثبل  هثثثع التع بثثث  عمليثثث  يثثثعهر  إ  
 حثثد  فثثإذا إشثثبلعهل  إلثث  يهثثدف لجعيناثث لتصثثرفا  يتصثثرف تجعلثث  الحثث  الكثثلئ 
 وبثثدع   يثبثث  السثثلع   إفثث )لحليثثلت إشثثبل )تع بثث  السثثلع  هثث ا علثث  وترتثث 
 األجثر هثع والتع بث   ةلبتث    عثلدة   إلث  السثلع  تحع  جع زاا  السلع  تكري كلمل
 وبثت . جسثميلت  اخثت ف جث  الثرغ  علث  الثتعل  نظربثلت عليث  تختل  ل  ال  
 جثثثث  جعنثثثع   أو جحببثثث  جثثثيكعالت أو كثثثللحلع   جثثثلد    بشثثث     اليفثثث  إةلبثثث  فيثثث 

 السثثثلع   يثثثرد عنثثثدجل والمثثثد  الثنثثثل  وكلمثثثلت الكتثثث  علثثث  بللربثثث  التشثثثجي 
 (.024  0205 ط   ) وتثبيت  السلع  ذلك تدعي  إل   يرد جمل الميلع  

 

 : النمذجة فنية •
 

  األفثثثراد سثثثلع  لتعثثثدي  تهثثثدف التثثث  الفنيثثثلت أحثثثد المعرفيثثث  النم يثثث  وتعثثثد  
 للنمثلذ  جنتظمث    بصثعية   وتعرضثه  اآلخثرب  سثلع  ج حظث  خث   جث  وذلثك
 المنمثثث    للحثثثد  يج بثثث  تمثيليثثثلت بعصثثثفهل الفثثثرد يكتسثثثبهل جعلعجثثثلت وتقثثثدي 
 ( .055-050   0206الشنلو  ) النفس  االضيرا  جعللج  يمك  وب لك

 

 : المنزلي الواجب فنية •
 

 التثثديبب  البرنثثلج  تميثث  والتثث  الهلجثث  سثثللي األ أحثثد المن لثث  العايثث  يعثثد   
 للمشثليك  المن لث  العايث  وبهدف األخر   التديببي  التداخ ت ج  غير  ع 
 أنشثي  جث  ينلسثبهل وجثل المتبعث  التديببيث  الخيث  تصثمي  فث  الفثرد يلن  ج 
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 (647)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 جثثث  تعلمثثث  جثثثل لتعظيثثث  الفثثثرد تعييثثث  جثثث  والبثثثد التديببيثثث   األهثثثداف لتحقيثثث 
 بهثل يقثع  سثلعكي  جعاق  بعدة المروي خ   وج  صحيح   لهي وجف جعتقدات

 والثثث     المختلفثثث  التديببيثثث  األسثثثللي  جمليسثثث  علثثث  كللتثثثديب  بيدائهثثثل الفثثثرد
 (.Davis, 2016, 15) يديدة وسلعكيلت وجعتقدات أفكلي عل  يشتم 

 

 :الكالمي المضغ فنية •
 

 يكثثع   وأ  للبثثل ا أو اللحثث  جثث  قيعثث ا  يمضثث  أنثث  المصثثل  يتصثثعي حيثث    
 جثث  وبخفثث  اللغثثع   اضثثيراب  عثث  انتبلهثث  يحثثع  جثثل وهثث ا صثثعت  لمضثثغ 

 صثع  الكث   إ  ج  للغعبا  المضير  ذه  ف  جل ن   وهدفهل جخلوف   حدة
 المضثث   خث   األجثعي بعث  عثث  يسثي  ةث  فمث  فثث  لشثيئا  يضث  بجعلث  عليث 

 هتمثثثثل اال دو   جثثث  جمضثثثعغ    جثثثلدة   جثثث  فمثثث  فثثث  جثثثل علثثث  سثثثيرك  وبللتثثثلل 
                لثثثثثثثثثثد  االسثثثثثثثثثثتقبللي  اللغثثثثثثثثثث  تنميثثثثثثثثثث  طثثثثثثثثثثر   أفضثثثثثثثثثث  جثثثثثثثثثث  وهثثثثثثثثثث   بثثثثثثثثثثللك  
 (.02  0205 الخيي ) األطفل 

 

 :اإليقاعي الكالم فنية •
 

 انتبثثل  صثثرف ليسثثتيي  وذلثثك الحركثثلت بلسثثتخدا  يقثثع  اليربقثث  هثث   وفثث    
 ليهثثلع االعتمثثلد يمكنثثك التثث  اإليقلعيثث  الحركثثلت وجثث  المشثثكل   عثث  األطفثل 

 النقثثر عمليثث  تعثثلد  ةثث  بللتحثثد  تقثثع  وفيهثثل األي  علثث  بلألقثثدا  النقثثر هثث 
 بللمشثثليكلت فيهثثل وتقثثع  الجملعيثث  القثثرا ة تعيثثد وكثث لك الصثثعت  جخثثر  جثث 

 (.020  0202 البي و  ) األصدقل  ج  يملع  ج  الثقلفي 
 

 :التمييز فنية •
 

 غيرهثثثل دو   حثثثددة  ج جثيثثثرات   خثثث   جثثث  األصثثثعات تميثثث  التمييثثث  يتضثثثم    
 التميث    التثديب  أسثلع  خث   ج  وذلك نسبيلا  بسهعل  تعلم  يمك  والتميي 
 حللثث  فثث  تع زهثثل وعثثد  جعثثي    جثيثثر   بعيثثعد االسثثتجلب  تع بثث  فيثث  يثثت  والثث  
 المعثثلل  بتقثدير التمييث  علث  التثديب  يبثثدأ كمثل أخثر   جثيثرات   بعيثعد حثدوةهل
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 الفثثرد ةقثثدي  يتميثث  عيعبثثلا  المعثثلل  يفحثث  حيثث  األطفثثل  لثثد  التمييثث  لمهثثليات
 أ  لثثثع فمثثثث ا  األخيثثثل   فيهثثثل تحثثثد  التثثث  جعينثثث  لغعبثثث  سثثثيلقلت تمييثثث  علثث 
 هث ي  بثي  التمييث  المعثلل  يختبثر/ د/ صثعت ج  بدالا /  / صعت الفرد أبد 

 أو الصثثثعتي  بثثثي  بدقثثث  جيثثث  فلثثثع جعنثثث   ذات وكلمثثثلت جقثثثلط  فثثث  الصثثعتي 
 التمييثث  علثث  التثثديب  إلغثثل  فثثيمك  ل سثثتثلية قثثلب ا  المسثثتهدف الصثثعت كثثل 

 بثثثثي  التمييثثثث  علثثثث  الفثثثثرد يثثثثدي  العثثثث   جثثثث  المرحلثثثث  هثثثث   وفثثثث   السثثثثمع 
 (.500  0205 الشخ   ) المستهدف  واألصعات المعيب  األصعات

 

 : الفونولوجي الوعي: اثانيا 
 

 الفثثثثثرد وإديا  بمعللجثثثثث  يتعلثثثثث  جثثثثثل كثثثثث  :بينثثثثث  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  يعثثثثثرف   
 يشثثثك  أ  اليفثثث  يحثثثلو  حيثثث  اللفظيثثث   الفعنيمثثثلت بثثثي  والتمييثثث  ألصثثثعاتل

 الفرجثثثلو  ) نيقثثث  المكتثثثع  الحثثثرف أو والصثثثعت الحثثثروف بثثثي  جثثثل ترابيثثثلت
0229  05.) 

 

 الهجلئيثثثث  الحثثثثروف ألصثثثثعات اليفثثثث  إديا : الفعنعلثثثثعي  بثثثثللعع  وبقصثثثثد   
 ويمث  وكلمثلت فعنعلعييث  جقثلط   بلتكثع  بهثل تتشثك  التث  والكيفي  المنيعق  

 بينهمثثثثثل  واالخثثثثت ف التشثثثثلب  وإديا  وفعنعلعييثثثث    سثثثثمعي حثثثثدود جنهثثثثل لكثثثث 
  كلمثثلت   إلثث  المسثثمعع  الشثثفعب  الجمثث  تقسثثي  علثث  القثثدية فثث  ذلثثك وبظهثثر
 األصثثعات وتركيثث   أصثثعات   إلثث  والكلمثثلت فعنعلعييثث   جقثثلط  إلثث  والكلمثثلت

ثث المقثثلط  أو  أو وتقفيثث  المعنثث   يمثث عد أو جعنثث  لهثثل سثثعا  كلمثثلت لتكثثع   لجعا
 أصثثثعات علثثث  والتعثثثرف  (النغمثثث  نفثثث  لهثثثل بكلمثثثلت اإلتيثثثل ) الكلمثثثلت سثثثج 

 العليثد  جيثر (. )ضث  -كسثر -فت ) الكلم  ف  وحركتهل وجعضعهل الحروف
0200.) 
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 اللغعبثثثث  األصثثثثعات وجعرفثثثث  إديا  :بينثثثث  الفعنعلثثثثعي الثثثثعع   يعثثثثرف كمثثثثل   
 قثرا ة   علث  تسلعد  أ  المتعق  ج   والت  المنلس  بللشك  استخداجهل وكيفي 

 (.000  0205 عيس  ) صحيح   
 

 تج ئتث  يمكث  الكث   أ  فه  عل  اليف  قدية ف  الفعنعلعي  العع  يتمث    
                      والمقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلط   كللكلمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلت  أصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثغر فعنعلعييثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث    وحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدات   إلثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 .(Torgeson, 2018, 27)  والفعنيملت
 

 علث  والقثدية   فرديث    أصثعات   جث  تتكع   المنيعق  تالكلمل أ   جعرف  وهع  
 وتمييثثثث    أصثثثثغر وحثثثثدات   إلثثثث  الكلمثثثثلت وتقسثثثثي  األصثثثثعات  بهثثثث   الت عثثثث 
 .(Herczeg, 2019) القلفي  نف  لهل كلم  وإعيل  الكلم  أصعات

 

 أصثثثعات وجعللجثثث  إديا  علثثث  القثثثدية إلثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جفهثثثع  يشثثثير  
 أو الكلمثثثثثلت أو العاحثثثثثد الفعنعلثثثثثعي  الفثثثثثعني   خثثثثث  جثثثثث  المنيعقثثثثث  الكلمثثثثثلت
 .(Macmillan, 2019,  6)المسمع  للك   الفعنعلعيي  المقلط 

 

 القثثدية اليفثث   اجثثت   :بأنرر  اإجرائيارر الفونولرروجي الرروعي الباحثررة وتعرررف   
 وكيفيثثثث    اللفظيثثثث  الفعنيمثثثثلت بثثثثي  والتمييثثثث  الحثثثثروف  أصثثثثعات جعرفثثثث  علثثث 
  بعضثثهل جثث  األصثثعات هثث   فيهثثل تشثثك  التثث  كيفيثث وال األصثثعات هثث   إخثثرا 
 هثث   بثثي  واالخثثت ف التشثثلب  إديا  علثث  القثثدية جثث  واأللفثثل  الكلمثثلت لتكثثعب 

 اللغعبث  والتعثلبير الكلمثلت فث  أو جفردةا  األصعات ه   يل ت سعا  األصعات
 اختبثثثلي علثثث  اليفثثث  عليهثثثل يحصثثث  التثثث  بللدييثثث  لإيرائياثثث قثثثل وب   المختلفثثث  

 . لفعنعلعي ا العع 
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 : الفونولوجي الوعي مستويات
 
 

 :  يل  فيمل الفعنعلعي  العع  جهليات تعلي  جستعبلت تنحصر
 

 فثثثث  المتشثثثثلبه  للكلمثثثلت أ  لقلفيثثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثثعع  :األول المسرررتوى  .0
 المسثثتعبلت أقثث  وهثثع واألغثثلن   والقصثثلئد األنلشثثيد فثث  هثثع كمثثل الجمثث  نهليثث 
" أح هثل جثل  -بث د  بث د " القصثيدة بيت  أ  يمي  أ  : ذلك وجثل  ا تعقيدا 

 بلليثثثثل   تنتهثثثث  كلمثثثثلت جثثثث  يتكثثثثع   جثثثثل جنهثثثثل"  أهعاهثثثثل أنثثثثل – بثثثث د  بثثثث د "
 .الممدودة بلألل  تنته  وكلملت

 

 خثث   جثث  الجمثث   داخثث  للكلمثثلت الفعنعلثثعي  الثثعع  :الثرراني المسررتوى  .2
 جفثثثثثردة كلمثثثثثلت جثثثثث    تتكثثثثثع  الجملثثثثث  أ  وإديا   كلمثثثثثلت   إلثثثثث  الجمثثثثث  تقسثثثثثي 

 القصثثثثثيدة بيتثثثثث  يميثثثثث  أ :  ذلثثثثثك وجثثثثثثل .  الثثثثثبع  بعضثثثثثهل عثثثثث  جنفصثثثثثل 
 بثثثثلألل  تنتهثثثث  وكلمثثثثلت بلليثثثثل   تنتهثثثث  كلمثثثثلت   جثثثث  تتكثثثثع   بينهثثثثل السثثثثلبقي  
 .الممدودة

 

 إلثث  العاحثثد الكلمثث  تقسثثي  خثث   جثث  المقيعثث   الثثعع  :الثالررث المسررتوى  .3
 االسثث  أو الكلمثث  أ  يميثث  أ  : ذلثثك جثثل .  جقثثلط  جثث  كلمثثلت وبنثثل  جقثلط 

 .تركيبهمل وبعيد  )ل -سل( ج  يتكع  " سلل "
 

 فثثث  األصثثثعات بثثثي  واالخت فثثثلت بللمتشثثثلبهلت الثثثعع  :الرابررر  المسرررتوى  .4
 فثثث  الكلمثث  بدايثث  األصثثعات يميثث  أ :  ذلثثثك وجثثثل . ونهليتهثثل الكلمثثلت بدايثث 
 -خللثثد" تثث كلم فثث  الكلمثث  وسثث  فثث  األصثثعات يميثث  وأ   "ولثثد-بلثثد" كلمتثث 
 ".كلت  -كلت " كلمت  ف  الكلم  نهلي  األصعات يمي  وأ   "وخلجد

 

 الفرديث  ( الفعنيميثلت) األصثعات ودج  وح ف إضلف  :الخامس المستوى  .5
 صثثثعت يضثثثي  أ :  اإلضثثثلف  علثثث  ذلثثثك وجثثثثل .  وجقثثثلط  كلمثثثلت لتشثثثكي 

 .( Sneider, 2015. )الخ"...جك " لكلم "  "
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 : وه  جستعبلت ة   إل  الصعت  العع  جستعبلت البع  وبقس 
 

 إلثث  تقسثث  أ  يمكثث  الكلمثثلت أ  جعرفثث  وبعنثث  :بررالمقط  الرروعي مسررتوى  -
    الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  جسثثثثثتعبلت أقثثثثث  وهثثثثثع  (فثثثثثعي -عثثثثث :  جثثثثثثل ) جقثثثثثلط 
 بللفعنيمثثلت الثثعع  قبثث  بثثللمقي  الثثعع  يحققثثعا أ  لألطفثثل  وبمكثث    صثثععب ا 

 األصثثعات جعرفثث  يتيلثث  ال الثثعع  جثث  ع  المسثثت هثث ا أ  بثث   (  األصثثعات)
 .الكلملت جنهل تتكع   الت 

 

 القثثدية ذلثثك وبعنثث  : الكلمررة فرري والسرر   األول بررالمقط  الرروعي مسررتوى  -
  يبث  علث  القثدية أ    ةلنيث ا  المقيعثي  ضث  وإعثلدة للكلم  األو  المقي  عل 

 أكبثر دات  وحث إلث  الكلمثلت تقسي  األفراد ج  يتيل  وه ا جعل  الكلم  وحدات
 الكلمث  بدايث  األو  الجث   يمثث  أ  علث  المقيث  جث  أصثغر ولك  الفعني  ج 

  ( طثثث  -بثثثثثثثث)  ( طثثث  -قثثثثثث) جثثثثل  الكلمثث  قلفيثثث  أو سثثثج  يمثثثث  الثثثثلن  والجثث  
 . بسهعل    نهليتهل ع  الكلم  بداي  تميي  لألطفل  وبمك   ( ط -ش)

 

 أصثثعات إلثث  تقسثث  لمثثلتالك أ  جعرفثث  أ  : بالفونيمررات الرروعي مسررتوى  -
  (   نثثثث    عثثث)  (  ة -  -قثثث: ) جثثث  الكلمثث  وحثثدات أصثثغر تمثثث  جسثثتقل 
 بتعلثي  القعبث  لع قتث  االهتمثل  جث  األوفثر الحث  ينثل  أ  يج  المستع   وه ا
 وبتيلث    اتجربثدا  األكثر وهع الفعنعلعي   العع  جستعبلت بلق  دو   القرا ة
 .Gillon, 2014,128) ) للفظيا  له  يقد  عندجل بيصعات العع  األفراد ج 

 

 : الروضة طفل: اثالثا 
 

 : الروضة طفل مفهوم •
 

 يثثت  والث   والسلدسث   الثللثثث  بثي  جثل عمثثر  يتثراو  الث   الصثثغير اليفث  هثع  
 تنميثثثث  بهثثثدف  المديسثثثث  قبثثث  جثثثل بيفثثثث  الخلصثثث  التربعبثثثث  بللمرسسثثث   لحلقثثثإ

 (.094  0222 لعنلن  ا) جتنعع    أنشي    خ   ج  حليلت  وإشبل 
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 األو  الصثثثثث  قبثثثثث  جثثثثثل جرحلثثثثث  فثثثثث  اليفثثثثث  :هثثثثثع الروضثثثثث  طفثثثثث  أ  كمثثثثثل  
 (.020  0205علجر ) للتعلي  أسلسلا  اللع  تعتمد جرحل  وه  األسلس  

 

 العثثثل  نهليثثث  جثثث  الممتثثثدة العمربثثث  المرحلثثث  فثثث  اليفثثث  :هثثثع الروضثثث  وطفثثث  
 الثثبع  أطلث  وقثد د  السثل العثل  بدايث  أو الخثلج  العثل  نهليث  حتث  الثللث 
 (.50  0206 بهلدي ) المبكرة اليفعل   جسم المرحل  ه   عل 

 

 يبثثثل  جرحلثثث  فثثث  المنثثثتظ  اليفثثث  :بأنررر  إجرائيارررا الروضرررة طفرررل يعررررف   
 تسثب  التث  المرحلث  وه  سنعات ( 6-4) بي  جل عمر  يتراو  وال   االطفل 
 .جبلشرةا  التعلي 

 

 :الروضة أهداف •
 

 الفلسثف  وحسث  المجتمث  طبيعث  حس  بلد   ك  ف  الروض  أهداف تختل    
 أهثثثداف   إلثث  التعصثثث  يمكثث  أنثثث  إال فيثث   التربعبثثث  العمليثث  عليهثثثل ترتكثث  التثث 
 خلثثثث  أشثثثثليت كمثثثثل وجنهثثثثل العثثثثلل  فثثثث  الروضثثثث  جعظثثثث  فيهثثثثل تشثثثثتر  علجثثثث   

 -:يل  جل( 5-6  0205)

 لجسثثثثمي وا العقليثثثث  المجثثثثلالت فثثثث  طفثثثث  كثثثث  لقثثثثديات والمتكلجلثثثث  الشثثثثلجل  -
 فثثثث  الفرديثثثث  الفثثثثرو   جراعثثثثلة جثثث  والخلقيثثثث  وااليتملعيثثثث  واالنفعلليثثثث  والحركيثثث 
 .النملئي  والمستعبلت واالستعدادات القديات

 .لليف  المنلسب  االيتملعي  البيئ  تعفير -

 الفرديث  األنشثي  خث   ج  والفني  والعددي  اللغعب  األطفل  جهليات تنمي  -
 وتشثجي  للثتعل  دافعيتث  وإةثلية والتخيث   التفكيثر علث  ةالقدي  وإنمل  والجملعي  

 .المشك ت ٰح  عل  قديت  وتنمي    لدي  واالبتكلي   العلم  التفكير

 وجبلدئثثثث  المجتمثثثث  قثثثثي  ظثثثث  فثثثث  السثثثثليم  والصثثثثحي  االيتملعيثثثث  التنشثثثثئ  -
 .اليف  لسلعكيلت اإليجلبي  االتجلهلت وتكعب  وأهداف  
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 لتمكثثثي  العمثثثر جثثث  المرحلثثث  بهثث   الخلصثثث  عالنمثثث وجيللثثث  حليثثثلت تلبيثث  -
 علث  القثلدية السعب  الشخصي  ٰتكعب  عل  وجسلعدت  ذات   تحقي  ج  اليف 
 .المجتم  ج  التعلج 

 علث  والقثدية ٰالثنف  علث  االعتملد ليتعل  األسلسي  بللمهليات اليف  ت وبد -
 .والمبلدية المبلدأة 

 وذلثك  األسلسث  التعلثي  جرحلث  فث  النظلجيث  المديسي  للحيلة اليف  تهيئ  -
 يتيلبثث  جثثل بكثث  المديسثث  إلثث  األسثثرة يثثع جثث  التثثديبج  االنتقثثل  طربثث  عثث 
 المعلمثثث  جثثث  إنسثثثلني  ع قثثثلت وتكثثثعب  ٰالنظثثثل   علثثث  وتعثثثعد جثثثثلبرة   جثثث  ذلثثثك

 وجمليسثث  الع قثثلت  هثث   تحكثث  التثث  القعاعثثد ٰتقبثث  علثث   وجسثثلعدت  والثث ج  
 شثثثثثت  فثثثثث  نمثثثثثع  وجعثثثثثدالت اليفثثثثث  واهتملجثثثثثلت تتفثثثثث  التثثثثث  التعلثثثثثي  أنشثثثثثي 

 .المجلالت

 والتعلجثث  الروضثث  ببيئثث  المحييثث  المرسسثثلت اكتشثثلف علثث  اليفثث  تععبثثد -
 .جعهل

 .كك  والمجتم  والروض  واألسرة اليف  بي  الصل  تعةي  -

 إلشثثثثثبل  جعهثثثثث  والتعلجثثثثث  الخلصثثثثث  االحتيليثثثثثلت ذو   األطفثثثثثل  اكتشثثثثثلف -
 بتنميثثث  واإلسثثثرا  المشثثثكلي  األطفثثثل  وكثثث لك  يميثثث والتعل النفسثثثي  االحتيليثثثلت

 تقثثدي  يمكنهثثل التثث  والهيئثثلت الجهثثلت إلثث  سثثليم    بيربقثث    وتثثعييهه  جهثثلياته 
 .به  الخلص  الخدجلت

 .المختلف  جهلياته  وتنمي  ويعليته  المعهعبي  األطفل  اكتشلف   -
 

 بعثثثثث الرا بثثثثي  عمثثثثثر  يتثثثثراو  الثثثثث   الروضثثثث  طفثثثثث  أ  سثثثثب  جمثثثثثل وبتضثثثث    
 لرعليثثثثث  والصثثثثثللح  األسثثثثرة بعثثثثثد المكملثثثثث  البيئثثثث  بمثلبثثثثث  والروضثثثثث  والسلدسثثثث 
 العقليثث  ونضثثجه  نمثثعه  يعانثث  تتنثثلو  أنشثثي    فثث  طلقثثلته  وتنفثثي  األطفثثل 
 .لوايتملعيا  لونفسيا  لتربعبا  جرهلي  ليكعنعا وااليتملعي  والنفسي 
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 :  السابقة الدراسات
 

 يثثثثت  علمثثثث  بحثثثث  أ  أ  يتضثثثث  للعلثثثث   يثثثث التراك م الخلصثثثثي  جثثثث  اني قثثثلا    
 تتمثث  التث  خبثراته  جث  واالسثتفلدة اآلخثرب  تجثلي  علث  أسلسلا  يعتمد إيراؤ 
 :الدياسلت ه   وج  السلبق   وبحعةه  دياسلته  ف 

 

 فثث  برنثثلج  فعلليث  جثث  التحقثث  إلث  هثثدف  والتثث : (2002) سررالم دراسرة-1
 والثثثعع  الهجلئيثثث  الحثثثروف علثثث  التعثثثرف عديثثث بب   اللغثثثع   القصثثثعي جثثث  الحثثثد

 وتكعنثثثث  الروضثثثث   أطفثثثل  لثثثثد  الثثثتعل  لصثثثثععبلت جرشثثثراا  بلعتبثثثثلي  الصثثثعت 
 إلث  تقسثيمه  وتث  بللروضث   الثثلن  الصث  أطفل  ج  طف ا ( 04) ج  العين 

 الثثث كل  وجسثثثتع   ال جنثث  العمثثثر حيثث  جثثث  وجتكثثلفئتي  جتسثثثلوبتي  ججمثثععتي 
 اللغثثثع   القصثثثعي وجسثثثتع   ألسثثثرةل الثقثثثلف  االقتصثثثلد  االيتمثثثلع  والمسثثثتع  
 أهمهثثثثل جثثث  أدوات الدياسثثثث  واسثثثتخدج  ضثثثلبي   واألخثثثثر   تجرببيثثث  إحثثثداهمل
 فعلليثثثث  إلثثثث  الدياسثثثث  نتثثثثلئ  وتعصثثثثل    والبرنثثثثلج  الصثثثثعت   الثثثثعع  جقيثثثثل 
 والثعع  الحثروف  علث  التعثرف عدي بب   اللغع   القصعي ج  الحد ف  البرنلج 
 .الروض  ألطفل  عل الت لصععبلت اجرشرا  بلعتبلي  الصعت 

 

 برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشثث  إلثث  هثثدف والتثث   :( 2012) خليفررة دراسررة-2
 لثثد  القرائيثث  قبثث  المهثثليات تنميثث  فثث  الحلسثثع  بلسثثتخدا  الفعنعلثثعي  للثثعع 
 وتكعنثث  بلليثثلئ   سلكسثثيليالد لخيثثر المعرضثثي  المعهثثعبي  الروضثث  أطفثثل 
 لخيثثر المعرضثثي  هثثعبي المع  جثث  الثث كعي جثث  طفثث ا ( 04) جثث  البحثث  عينثث 

 بثثثثي  جثثثثل ذكثثثثلئه  نسثثثثب  تراوحثثثث  بلليثثثثلئ   الجنثثثث  طيثثثثعي بروضثثثث  الدسلكسثثثيل
 وتراوحثثثثث   (0554) جعيثثثثثلي   وانحثثثثثراف( 02054) بمتعسثثثثث ( 025 -022)

 سثثثثنعات ( 550) بمتعسثثثث  سثثثثنعات ( 555 -456) بثثثثي  جثثثثل ال جنيثثثث  أعمثثثثليه 
 فثثث  أطفثثثل ( 5) إلثثث  عشثثثعائيلا  العينثثث  تقسثثثي  تثثث   (2550) جعيثثثلي   وانحثثثراف
 نتثثلئ  وتعصثثل  الضثثلبي   المجمععثث  فثث  أطفثثلالا ( 5) التجرببيثث   المجمععثث 
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 دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثي  بثثثي  إحصثثثلئي  داللثثث  ذات فثثثرو   ويثثثعد إلثثث  البحثثث 
 الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل  أبعثثلد أدا  علثث  والضثثلبي  التجرببيثث  المجمثثععتي 

 فثث  الكليثث  والدييثث  القرائيثث  قبثث  المهثثليات جقيثثل  أبعثثلد وأدا  الكليثث  والدييثث 
 داللثثث  ذات فثثرو   ويثثثعد وعثثد  التجرببيثثث   المجمععثث  لصثثثلل  البعثثد  القيثثل 

 أبعثثثلد أدا  علثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثي  بثثثي  إحصثثثلئي 
 قبثثث  المهثثليات جقيثثل  أبعثثلد وأدا  الكليثث  والدييثث  الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل 
 .والتتبع  د البع القيلسي  ف  الكلي  والديي  القرائي 

 

والتث   :  McKnight, Lee, & Showengerdt(2017 )  دراسرة-3
 جمثثل الفعنيمثثلت إديا  علثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  ججمععثث  تثثديب  إلثث  هثثدف 
 طفث ا ( 56) جث  الدياسث  عينث  وتكعنث  القثرا ة  علث  قثديته  زبثلدة إلث  يرد 
 بي  ضثثثثل واألخثثثثر   تجرببيثثثث  إحثثثثداهمل ججمثثثثععتي  إلثثثث  تقسثثثثيمه  تثثثث  وطفلثثثث ا 

 فثثثثث  المتمثثثثثث  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  اختبثثثثثلي جنهثثثثثل أدوات الدياسثثثثث  واسثثثثثتخدج 
 األصثثثثثعات تسثثثثثمي  فثثثثث  والي قثثثثث  الهجلئيثثثثث   الحثثثثثروف تسثثثثثمي  فثثثثث  الي قثثثثث 
 الكلمثثلت تج ئثث  علثث  والقثثدية الفعنيمثثلت  إديا  علثث  والقثثدية عليهثثل  والتعثثرف

 فثثثثل األط أدا  فثثثث  تحسثثثث  حثثثثدو  الدياسثثثث  نتثثثثلئ  وأظهثثثثرت الفعنيمثثثثلت  إلثثثث 
 أدائهثثثث  بلسثثثثتثنل  المسثثثتخدج  االختبثثثثليات علثثثث  التجرببيثثث  المجمععثثثث  أعضثثثل 
 بيثثثنه  الفثثثرو   تكثثث  فلثثث  الهجلئيثثث  الحثثثروف تسثثثمي  فثثث  الي قثثث  اختبثثثلي علثثث 
  .دال  الضلبي  المجمعع  أعضل  وبي 

 

 برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشث  إلثث  هثثدف  والتث : (2012) سررليما  دراسررة-4
( يوبثث ) للغثث  البنلئيثث  للمكعنثثلت اللغعبثث  الثثرواب  ي اسثثتراتيج علثث  قثثلئ  تعليمثث 
 عثثث  والفعنعلثثعي  الفثثعنيم  الثثعع  تنميثث  علثث  يركثث  لألطفثثل  العربيثث  بلللغثث 
 اسثثتعداد لتيثثعبر وذلثثك واألصثثعات  الكلمثثلت بثثي  حرفيثث  يوابثث  عمثث  طربثث 

 شثثثثب  المثثثثنه  البلحثثثثث  واتبعثثثث . المعرفثثثث  النمثثثثع فثثثث  وأةثثثثر  للقثثثثرا ة  األطفثثثثل 
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 بلث  الربثل  بمدينث  الروضث  أطفل  ج  عين  عل  الدياس  وطبق  التجربب  
 الضثلبي  المجمععتي  جثلعا سنعات 4-5 عمر ج   وطفل ا  طف ا  62 عدده 

 ا خلصثث القرائثث  واالسثثتعداد المعرفثث  للنمثثع جقيلسثثلا  البلحثثث  وأعثثدت والتجرببيثث  
 ويثثعد  عثث الدياسثث  نتثثلئ  وكشثثف . وبعثثد  البرنثثلج  قبثث  طبثث  العربيثث  بلللغثث 
 المجمععثثثثث  جثثثثث  كثثثثث    دييثثثثثلت جتعسثثثثثي  بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو  

 النمثثثع جقيثثثل  علثثث  المعرفثثث  والنمثثثع اللغثثثع   النمثثثع فثثث  والتجرببيثثث  الضثثثلبي 
 عثثث  كشثثثف  كمثثثل التجرببيثثث   المجمععثثث  لصثثثلل  القرائثثث  واالسثثثتعداد المعرفثثث 
 فثث  والتجرببيثث  الضثثلبي  المجمثثععتي  بثثي  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   ويثثعد

 لصثثثثلل  القرائثثثث  واالسثثثثتعداد المعرفثثثث  النمثثثثع لمقيثثثثل  الكليثثثث  الدييثثثث  جتعسثثثث 
 . 2520 جستع   عند إحصلئيلا  دال  ه  التجرببي   المجمعع 

 

 تقيثي  والت  هدف  إلث  Goldstein, et al ( 2017 )  2017) : دراسة-5
 خثثث   وأسثثثملئهل الحثثثروف أصثثثعات لنم يثثث  الرايعثثث  التغ يثثث  سثثثتراتيجي إ أةثثثر
 لمجمععثثثث    الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  تثثثثدخ  فثثثث  اإليجلبيثثثث  الرايعثثثث  التغ يثثثث  ي تقثثثثد

 إيثثثرا  أهمهثثثل جثثث  أدوات الدياسثثث  واسثثثتخدج  الحضثثثلن   أطفثثثل  جثثث  صثثثغيرة  
 اسثثث  اسثثثتخدا  وتثثث . وسثثثلعكيلته  لألطفثثثل  جتعثثثدد تصثثثمي  بلسثثثتخدا  اختبثثثليب 
 الصثثثثثعت  الثثثثثعع  ط قثثثثث  جقيثثثثثل  علثثثثث  واألدا  الصثثثثثعت وتحديثثثثثد الحثثثثثرف 
 نتثثثثثلئ  أطفثثثثثلالا ( 6) أظهثثثثر   األو  االختبثثثثثلي فثثثثث  نلتجثثثث  أسلسثثثثثي  تكمتغيثثثثرا
 إضثثلف  وبعثثد الهجلئيثث   األحثثرف جعرفثث  فثث  لثثي  ولكثث  الفعنعلثثعي   الثثعع 
 وتحديثثثثد الحثثثثرف اسثثثث  فثثثث  نتثثثثلئ  أطفثثثثلالا ( 9) أظهثثثثر الثثثثثلن  االختبثثثثلي وقثثثث 

 أ  الدياسثثث  نتثثثلئ  وأظهثثثرت الفعنعلثثثعي   الثثثعع  جهثثثلية فثثث  وكثثث لك الصثثثعت 
 الرايعثثثث  التغ يثثثث  يثثثثدع  األطفثثثثل  اسثثثثتجلبلت لحثثثث  التثثثثديبج  يخيرالتثثثث وقثثثث 

 .الهجلئي  األحرف جهليات لنم ي  فعلل  ستراتيجي إك التعليمي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 جهثثليات قصثثعي عثث   إلثث  هثثدف والتثث   :(2012) عبررد العظرريم دراسررة-6
 علثث  قثثلئ  تثثديبب  برنثثلج  خثث   جثث  الروضثث  أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع 

 أطفثل  جث  طفث ا ( ۰۲) جث  البحث  عينث  وتكعنث  الث ات    التعل استراتيجيلت
 6 جث  أقث : أشثهر وسبع  سنعات 5) ج  أعمليه  تراوح   (KG2) الروض 
 تجرببيثثثثث  إحثثثثثداهمل جتكثثثثثلفئتي  ججمثثثثثععتي  إلثثثثث  تقسثثثثثيمه  تثثثثث  وقثثثثثد .(سثثثثثنعات
 بثثثلألدوات البلحثثثثل  اسثثثتعل  البحثثث  صثثثح  جثثث  وللتحقثثث  ضثثثلبي   واألخثثثر  
 عمثلد وتقنثي  تعثدي ) يافث  لجثع   الملع   المتتلبع  فعفلتالمص اختبلي: التللي 
 الروضثثث  ألطفثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جهثثثليات جقيثثثل   (0204 حسثثث  أحمثثثد
/ إعثثثثثداد اليفثثثثث  بيلنثثثثثلت اسثثثثثتملية   0225 جحمثثثثثد اللثثثثث  عبثثثثثد عثثثثثلد : إعثثثثثداد
 وبرنثثثلج    يالبثثثلحث: إعثثثداد والثقثثثلف  االيتمثثثلع  المسثثثتع   اسثثثتملية   يالبثثثلحث
/ إعثداد الروضث  أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  الثعع  جهليات قصعي لع   تديبب 
 عثثث   فثثث  البرنثثثلج  فلعليثثث  المسثثثتخدج  البحثثث  نتثثثلئ  وأوضثثثح    يالبثثثلحث
 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  جهليات قصعي

 

 اآلةثثلي علث  التعثثرف إلث  هثثدف والتث   Patscheke (2018): دراسرة-2
 الثثثثثثعع  علثثثثثث  التثثثثثثديب  فثثثثثث  يقثثثثثثل واإل المعسثثثثثثيق  اسثثثثثثتخدا  علثثثثثث  المترتبثثثثثث 

 الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا ( 42) جثثث  العينثثث  وتكعنثثث    الفعنعلثثثعي 
 ججمععث  ججمثععتي  إلث  تقسثيمه  وتث    سنعات( 6-4) ج  أعمليه  وتتراو 
 اختبثثثلي الدياسثثث  أدوات وتضثثثمن   (02) ضثثثلبي  وججمععثثث ( 02) تجرببيثثث 
 إيجثثلب  تثثيةير لهثثل المعسثثيق  أ  الدياسثث  نتثثلئ  وأظهثثرت   الفعنعلثثعي  الثثعع 
 .الفعنعلعي  العع  جهليات عل 

 

 برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشثث  إلثث  هثثدف  والتثث  :(2012) صرراد  دراسررة-2
 أطفثثثل  جثثث  عينثثث  لثثثد  للقثثثرا ة االسثثثتعداد لتحسثثثي  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  لتنميثثث 

 التجرببثثثثثث  المثثثثثثنه  الدياسثثثثثث  اسثثثثثثتخدج .  القعقعثثثثثث  زايعثثثثثث  الصثثثثثث  الروضثثثثثث 
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 القبلثثثث  والقيثثثل  والضثثثلبي   التجرببيثثث  المجمثثثععتي   ذ لتجرببثثث ا والتصثثثمي 
 قسثثثمعا  وطفلثثث ا  طفثثث ا ( 52)  جثثث  الدياسثثث  عينثثث  وتكعنثثث    والتتبعثثث والبعثثثد 
 التجرببيثثثث   للمجمععثثثث  طفثثثث ا ( 05) لمجمثثثثععتي  بللتسثثثثلو   عشثثثثعائي    بيربقثثثث   

 .سثثثثنعات( 6-4) جثثث  أعمثثثليه  وتتثثثثراو  الضثثثلبي   للمجمععثثث  طفثثث ا ( 05)و
 التجرببيث  المجمععث  أفراد بي  إحصلئي  دالل  ذات فرو   ويعد ل إ صل وتع 

 التجرببيثثثث   المجمععثثثث  لصثثثثلل  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  جقيثثثثل  علثثثث  والضثثثثلبي 
 القيثثل  فث  التجرببيث  المجمععث  أفثراد بثثي  إحصثلئي  داللث  ذات فثرو   وويثعد
 لعليثث ف إلثث  الدياسثث  تعصثثل  كثث لك   البعثثد  القيثثل  لصثثلل  والبعثثد  القبلثث 

 . الفعنعلعي  العع  تنمي  ف  المستخد  البرنلج 
 

 قيثل  إلث  هدف والت    Sergers & Verhoeven (2019) : دراسة-9
 الثثثعع  تيثثثعبر فثثث  الحلسثثثع  بلسثثثتخدا  المثثثد  طعبثثث  تثثثدخ  برنثثثلج  فعلليثثث 

 اسثثثثتخد  وقثثثد األطفثثثل   يبثثثثل  جرحلثثث  فثثث  الهعلنثثثثديي  لألطفثثثل  الفعنعلثثثعي 
 جهثليات قيثل  تث  وقثد المتلبعث   واختبثلي وبعد  قبل  لياختب تصمي  البلحثل 
 والثثثدج  المفثثثردة  واألصثثثعات والتج ئثثث   بلإليقثثثل  المتعلقثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع 
 تثثثيةيرات أظهثثثر التثثثدخ  أ  إلثثث  النتثثثلئ  أشثثثليت. بثثثلألحرف والمعرفثثث  السثثثمع 
 .واإليقل  بلألحرف المعرف  عل  دالل  ذات جبلشرة

 

 فث  برنثلج  فلعليث  جثد  قيل  إل  هدف  والت  :(2019) علي دراسة-10
 بنث  بمحلفظث  الروضث  أطفثل  لثد  البصر   الفعنعلعي  العع  جهليات تنمي 

. البرنثلج  تيبيث  بعثد لثديه  اللغع   التعبير جهليات عل  أةر  واختبلي سعبف 
 المسثثثتع   أطفثثثل  جثثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا ( 02) جثثث  للبحثثث  النهلئيثثث  العينثثث  تكعنثثث 
 ججمثععتي   إلث  تقسثيمه  وتث  سثنعات ( 6-5) بثي  أعمثليه  حث تراو  الثلن  
 ذ  التجرببثث  المثثنه  علثث  البحثث  اعتمثثد. ضثثلبي  والثلنيثث  تجرببيثث   إحثثداهمل

 عنثد لإحصثلئيا  دا  فثر   ويثعد البحث  نتثلئ  أهث  ج  المتكلفئتي   المجمععتي 
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 (672)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 فث  وذلثك البصثر   الفعنعلثعي  الثعع  جهليات جقيل  عل ( 2520) جستع  
 تيبيثث  بعثد والضثلبي  التجرببيثث  المجمثععتي  أطفثل  بثثي  المقيثل  أبعثلد فث كل

 بكلفثثث  البرنثثثلج  تثثثيةير علثثث  يثثثد  جمثثثل التجرببيثثث   المجمععثثث  لصثثثلل  البرنثثثلج 
 فثثث  أسثثثه  جتعثثثددة وتع بثثث ات حثثثعاف  جثثث  قثثثد  وجثثثل وأدواتثثث   ووسثثثلئل  أنشثثثيت 
 أطفثثثثل  نثثثثدع البصثثثثر   الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  تنميثثثث  فثثثث  البرنثثثثلج  فلعليثثثث  زبثثثثلدة

 .الروض 
 

  :  تعقيب
 

 السثثلبق  والبحثثع  والدياسثثلت النظثثر   لإلطثثلي السثثلب  العثثر  جثث  يتضثث    
 تنلولهثثثل فثثث  السثثثلبق  والبحثثثع  الدياسثثثلت بعثثث  جثثث  يتفثثث  الحثثثلل  البحثثث  أ 

 زبثثثثلدة وكثثثث لك تنميتهثثثثل يمكثثث  وأنثثثث  الروضثثثث  أطفثثثل  لثثثثد  الفعنعلثثثثعي  الثثثعع 
ثثث القثثثرا ة  علثثث  قثثديته   سثثثتراتيجي إ علثثث  قثثثلئ  تعليمثثث  برنثثثلج  اسثثثتخدا  لوأيضا
   لألطفثثثثل  العربيثثثث  بلللغثثثث ( يوبثثثث ) للغثثثث  البنلئيثثثث  للمكعنثثثثلت اللغعبثثثث  الثثثثرواب 

 وأسثثثثملئهل الحثثثثروف أصثثثثعات لنم يثثثث  الرايعثثثث  التغ يثثثث  سثثثثتراتيجي إ واسثثثثتخدا 
 ودياسثث  الفعنعلثعي   الثثعع  تثدخ  فثث  اإليجلبيث  الرايعثث  التغ يث  تقثثدي  خث  
 الثثثعع  علثثث  التثثثديب  فثثث  واإليقثثثل  المعسثثثيق  اسثثثتخدا  علثثث  المترتبثثث  اآلةثثثلي

 الثثثثثثعع  تيثثثثثثعبر فثثثثثث  الحلسثثثثثثع  اسثثثثثثتخدا  آخثثثثثثر   حثثثثثثي    وفثثثثثث    الفعنعلثثثثثثعي 
 للتثثثديب  برنثثثلج  بثثي  الجمثثث  يثثثت  لثث  أنهثثثل فثثث  وتختلثث  لألطفثثثل   الفعنعلثثعي 

 أو عربيثثث  واحثثثدة دياسثثث  فثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  لتنميثثث 
 .أينبي 

 

 فيمثل وتظهثر: السثلبق  والبحثع  الدياسلت ج  ستفلدةاال أوي  هنل  أ  كمل   
 كمثثل الروضث   أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  الثعع  ججثل  فث  النظثر   اإلطثلي يلث 
 البحث  أدوات تيبيث  ةث . الدياسثلت لتلك لوفقا  اإليرائي  الدياس  خيعات يحدد
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 نتثثثلئ  جنلقشثثث و  وتفسثثثير وتحليثثث . التيبيقثثثلت لهثثث   النتثثثلئ  وتثثثدوب  وتقنينهثثثل 
 .الروض  أطفل  تفيد وتعصيلت اقتراحلت تقدي  اوأخيرا . الحلل  البح 

 

 :  البحث فروض
 

 الثثثثعع  دييثثثثلت يتثثثث  جتعسثثثثي  بثثثثي  إحصثثثثلئي  داللثثثث  ذات فثثثثرو   تعيثثثثد-0
 وبعثثثد قبثثث  الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  أفثثثراد لثثثد  الفعنعلثثثعي 

 .د البع القيل  لصلل  التديبب  البرنلج  تيبي 
 المجمثععتي  دييثلت يتث  جتعسثي  بثي  إحصثلئي  دالل  ذات فرو   تعيد-0

 تيبيثث  بعثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  فثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  والضثثلبي  التجرببيثث 
 .التجرببي  المجمعع  لصلل  التديبب  البرنلج 

 الثثثعع  دييثثلت يتثث  جتعسثثثي  بثثي  إحصثثلئي  داللثثث  ذات فثثرو   تعيثثد ال -5
 القيلسثثي  فثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  التجرببيثث  المجمععثث  أفثثراد لثثد  الفعنعلثثعي 

 .التديبب  البرنلج  تيبي  ج  والتتبع  البعد 
 

 : إجراءات البحث
 

 : البحث في المستخدم المنهج-
 

 المجمثثثععتي  تصثثثمي   علثثث القثثثلئ  التجرببثثث  شثثثب  المثثثنه  البلحثثثث  اسثثثتخدج 
 .والضلبي  التجرببي 

   . 0202-0209 الدياس  العل  خ   ت  الزمنية: المحددات -
 األطفثثثثل  يبثثثثل  جرحلثثثث  أطفثثثثل  علثثثث  البحثثثث  طبثثثث  :المكانيررررة المحررررددات-

 .الفيع  بمحلفظ 
 يبثثل  بروضثثلت األصثثل  المجتمثث  جثث  الروضثث  أطفثثل : والعينررة الم تمرر -

 .الفيع  بمحلفظ  األطفل 
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  :لألدوات السيكومترية الخصائص حساب عينة-
 

 وطفلث ا  طفث ا ( 02) جث  السثيكعجترب  الخصثلئ  حسثل  ججمعع  تكعن     
     بثثثي  جثثثل ال جنيثثث  أعمثثثليه  وتراوحثثث    الفيثثثع  بمحلفظثثث  األطفثثثل  يبثثثل  جثثث 
 جث  التحقث  السثيكعجترب  الخصثلئ  حسثل  عينث  ج  والهدف سن  ( 5-6)

 .لهل السيكعجترب  الخصلئ  وحسل  األدوات جنلسب 
 

 جث  وطفلث ا  طفث ا ( 02) جث  األسلسي  البح  عين  تكعن : األساسية العينة-
 الرسثمي  السثج ت حسث  أعمثليه  وتتثراو    الفيثع  بمحلفظث  األطفثل  يبل 
 جعيثلي   بثلنحراف سثن  ( 555552) بمتعسث  سثن ( 6-5) بثي  بللروضث  له 
 جراعثثلة جث    العشثثعائي  العينث  بلسثثتخدا  العينث  اختيثثلي تث  وقثد  (2505050)
 ججمثععتي  إلث  تقسثيمه  وتث  عمر ال حي  ج  جتكلفئ ا  البح  عين  تكع   أ 

 التجرببيثثثثث  للمجمثثثثععتي  التكثثثثلفر عمثثثث  وتثثثث  بللتسثثثثلو   والضثثثثلبي  التجرببيثثثث 
 .والضلبي 

 

 جثثثل  اختبثثثلي فثثث  والمتمثثثث  بثثثلياجتر   ال أسثثثلع  بلسثثثتخدا  البلحثثثث  وقلجثثث    
 جثث  للتحقثث  المرتبيثث  غيثثر للعينثثلت "Test - Whitney Mann وبتنث 
 البحثث  لمتغيثثرات البحثث  تثث عين بثثي  تكثثلفر فثث  اإلحصثثلئي  التحلثثي ت صثثد 
 فثث  كمثثل التكثثلفر نتثثلئ  ويثثل ت الفعنعلثثعي   والثثعع  العمثثر: فثث  تتمثثث  والتثث 

   :التلل ( 0) الجدو 
 (والضابطة الت ريبية) البحث تيعين بين التكافؤ( 1) جدول
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 بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو   ويثثثثثعد عثثثثثد ( 0) يثثثثثدو  جثثثثث  تضثثثثث ي   
 التكثثلفر علثث  يثثد  جمثثل   الفعنعلثثعي  والثثعع  العمثثر فثث  والضثثلبي  التجرببيثث 
 .بينهمل

 

   :البحث أدوات
 

 أبثثثثثثع سثثثثثثيد جحمثثثثثثعد/ إعثثثثثثداد) الخلجسثثثثثث  الصثثثثثثعية  بينيثثثثثث سثثثثثثتلنفعيد جقيثثثثثل -0
 .( 0200الني  

  .(البلحث / إعداد) ي الفعنعلع  العع  اختبلي-0
 .(البلحث / إعداد) الفعنعلعي  العع  لتنمي  تديبب  برنلج -5
 

 وفيمل يل  يت  عر  أدوات البح  بللتفصي  :   
 

أبرو  السريد محمرود/ إعداد) الخامسة الصورة -بيني  ستانفورد أولا: مقياس
 م( : 2011النيل،

 

: هثث  أسلسثثي  ععاجثث  خمسثث  قيثثل  إلثث  للمقيثثل  الخلجسثث  الصثثعية تهثثدف   
 المكلنيث   -البصثرب  المعللجث  الكمث   االسثتدال  المعرف   السلئ   االستدال 
: يئيسثثيي  ججثثللي  علثث  الععاجثث  هثث   جثث  علجثث  كثث  وبتثثعز  العلجلثث   والثث اكرة
 .اللفظ  غير والمجل  اللفظ  المجل 

 

 جث  الخلجسث  الصثعية - بينيث سثتلنفعيد جقيثل  جث  الخلجس  الصعية تتكع     
 اللفظثثثثث  المجثثثثثل ) يئيسثثثثثيي  ججثثثثثللي  علثثثث   جعزعثثثثث فرعيثثثثث   اختبثثثثثليات عشثثثثرة
 فرعيث   اختبثليات خمسث  علث  ججثل  ك  يحتع   بحي ( اللفظ  غير والمجل 
 جتفلوتثثث  المصثثثغرة االختبثثثليات جثثث  ججمععثثث  جثثث  فرعثثث  اختبثثثلي كثثث  وبتكثثثع  
 االختبثليات جث  واحثد كث  وبتكع    (األصع  إل  األسه  ج  تبدأ) الصععب 
 ذات جهثثثل  أو فقثثثرات( 6) إلثثث ( 5) جثثث  ججمععثثث  جثثث  – بثثثدويهل – المصثثثغرة
 اختبثلي يثت  التث  والمشثك ت المهثل  أو الفقرات وه  جتقلي   صععب  جستع  
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 الصثثثثعية -بينيثثثث  سثثثثتلنفعيد جقيثثثثل  وبيبثثثث . جبلشثثثثر   بشثثثثك    فيهثثثثل المفحثثثثع 
 ألعمثثليل ج ئثث  وهثثع المعرفيثث   والقثثديات الثث كل  لتقيثثي  فثثرد    بشثثك    الخلجسثث 

 .فع   فمل سن ( 25 -0) س  ج 
 

 :الخامسة الصورة -بيني  ستانفورد لمقياس السيكومترية الكفاءة
 

 : المقياس صد  
 

 قثثدية قيثل  تث  حيث  العمثر   التمييثث : بيثربقتي  المقيثل  صثد  حسثل  تث    
 وكلنثث  المختلفثث  العمربثث  المجمععثثلت بثثي  التمييثث  علثث  المختلفثث  االختبثثليات

 ايتبثل  جعلجث  حسل  ه  والثلني   (2520) جستع   عند دال  هليميع الفرو  
 -2554) بثثي  وتراوحثث  الرابعثث  للصثثعية الكليثث  بللدييثث  المقيثثل  ذكثثل  نسثث 
 جسثثتع   ايتفثثل  إلثث  وتشثثير عثثل    بعيثث    جقبعلثث  صثثد  جعثثلج ت وهث   (2556
 .المقيل  صد 

 

  :المقياس ثبات
 

 التيبيثثث  إعثثثلدة بيربقتثثث  ختلفثثث الم الفرعيثثث  ل ختبثثثليات الثبثثثلت حسثثثل  تثثث    
 الثبثلت جعثلج ت وتراوحث  كرونبثل   ألفل بمعلدل  المحسعب  النصفي  والتج ئ 

 تراوحثثثثث  كمثثثثثل  (25922 -25255) بثثثثثي  التيبيثثثثث  إعثثثثثلدة طربقثثثثث  بلسثثثثثتخدا 
  (25995-25954) بثثثثثثثي  النصثثثثثثثفي  التج ئثثثثثثث  بيربقثثثثثثث  االيتبثثثثثثثل  جعثثثثثثثلج ت
  .(25990-25252) بي  تراوح  كرونبل  ألفل وجعلدل 

 

 إعثثلدة طربث  عث  سثثعا  جرتفث    بثبثلت   يتسث  المقيثثل  أ  إلث  النتثلئ  وتشثير   
 فقثثثد يبتشليدسثثثع   – كثثثعدي جعلدلثثث  بلسثثثتخدا  النصثثثفي  التج ئثثث  أو التيبيثثث 
 الثثثث كل  ونسثثث  المقيثثثل  اختبثثثلياتجثثث   كثثث    علثثث  الثبثثثلت جعثثثلج ت تراوحثثث 
 (.2592- 2525) ج  والععاج 
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 ( :الباحثة/ إعداد) جيالفونولو  الوعي مقياس
 

 : المقياس من الهدف-
 

 .الروض  ألطفل  الفعنعلعي  العع  ديي  تحديد
 

 : المقياس وصف -
 

 وأبعثثلد  الفعنعلثثعي  الثثعع  يميعهثثل تقثثي  أسثثئل ا ( 2) جثث  المقيثثل  يتكثثع     
 حثث ف صثثعتي   جقثثلط  إلثث  كلمثثلت تقسثثي  الحثثروف  أصثثعات : )هثث  األيبعثث 
 أسثثئلت  األو  عثثدوالب    ( الجملثث  فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف

 عثدوالب    (6  5) أسثئلت  الثللث  عثدوالب    (4  5) أسثئلت  الثلن  عدوالب    (0  0)
 وبسثثثثثيي    سثثثثثهل       بلغثثثثث المقيثثثثثل  أسثثثثثئل  صثثثثثيغ  وقثثثثثد( 2  5) أسثثثثثئلت  الرابثثثثث 

 ففثثثث    لليفثثثث  الفثثثثلح  تقثثثثدير طربثثثث  عثثثث  اإليلبثثثث  تكثثثثع   بحيثثثث  وواضثثثح   
 يعرضثهل أ  دو   فقث   لشثفهيا  لليفث  الكلمثلت الفثلح  يقرأ ل المقي تعليملت

 .الفعنعلعي  العع  ججل  ف  قديات  فح  أي  ج  وذلك  علي 
 

 : المقياس إعداد خطوات -
 

 الفعنعلثثثعي  للثثثعع  المختلفثثث  األدبيثثثلت جثثث  العديثثثد علثثث  البلحثثثث  اطلعثثث  (0
 .العربي  واألبحل  األينبي  األبحل  ف  قدج  والت 
 الثثعع  جقيثثل  اسثثتخدج  والتثث  السثثلبق  الدياسثثلت علثث    طثثاإل وكثث لك (0

 ,McKnight, Lee, &  Showengerdt   دياسث  وجنهثل الفعنعلثعي 

 Goldstein et al)   ودياسثث ( 0205) سثثليمل  دياسثث (   و  (2017

 & Sergers  ودياسثث  Patscheke  (2018) ودياسثث   (2017)
Verhoeven (2019). 

 لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  تقثثي  التثث  المقثثليي  جثث  للعديثثد البلحثثث  تيرقثث  (5
  :وجنهل   الخلص  االحتيليلت وذو   العلديي  األطفل 
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 إعرداد) القرراءة تعلرم صرعوبات ذوي  لألطفال الفونولوجي الوعي مقياس /
 الثثثثثثثعع  جقيثثثثثثل  يتكثثثثثثع   حيثثثثثث  :(م2012 ، السنوسررررررري عرررررراطف سررررررلوى 

 الكلمثلت تقسثي   ت  كلمثل إلث  الجمث  تقسثي :  وه  جهليةا ( 00) ج  الفعنعلعي 
   الصثعتي  العحثدات دجث    صثعتي    وحثدات   إلث  الكلمثلت تج ئث   جقلط    إل 

 المتشثثلب  العسثث  صثثعت تحديثثد   الكلمثثلت فثث  المتشثثلب  البدايثث  صثثعت تحديثثد
 الكلمثثثث  تحديثثثد الكلمثثثلت  فثثثث  المتشثثثلب  النهليثثث  صثثثثعت تحديثثثد الكلمثثثلت  فثثث 

 إبثدا  الكلمث   جث  األول  ي الصعت العحدة ح ف األو   الصعت ف  المتشلب 
 الكلمثث   وسثث  فثث  الصثثعتي  العحثثدة إبثثدا  الكلمثث   بدايثث  فثث  الصثثعتي  العحثثدة
 .الكلم  نهلي  ف  الصعتي  العحدة إبدا 
 وفررارو   عليمررات، إينرراس/ إعررداد) لألطفررال الفونولرروجي الرروعي مقيرراس 

 جقيثثثثثثثل  همثثثثثثل جقيلسثثثثثثثي  المقيثثثثثثل  يتضثثثثثثم  حيثثثثثثث  :(م2016 ، الروسررررررا 
 فرعيثث  أبعثثلد ة ةثث  علثث  تتثثعز  فقثثرةا ( 50) جثث  وبتثثيل  النيقيثث  تاالضثثيرابل

: أبعثثلد عثدة القلئمث  هث   تتضثم  حيث  الصثلجت   األصثعات نيث  قلئمث : هث 
 كلمثثثثلت - جفثثثثردةا  كلمثثثث ا ( 54) جثثثث  وتكعنثثثث   :المفثثثثردة الصثثثثلجت  األصثثثثعات)

 الجمثثث   -  المقثثثلط  جتعثثثددة كلمثثثلت( 02) جثثث  وتكعنثثث   :المقثثثلط  جتعثثثددة
-5) سث  جث  لألطفل  تعر  يم ا ( 2) ج  تكعن  :المديس  لس   المنلسب
 الجمثث  وتتكثع    المقيثل  هث ا فث  المسثتهدف المديسث  سث  وهثع سثن ( 2500
 جسثثثثتع   فثثث  جتدييثثث  وكثثث لك  كلمثثثلت( 5-4) جثثثث  تتثثثراو  كلمثثثلت عثثثدة جثثث 

ثث تثث داد التثث  المقثثلط  عثثدد حيثث  جثث  الصثثععب   وجقيثثل . الكلمثث  لصثثععب  لوفقا
 أبعثثثثلد ة ةثثثث  علثثث  تتثثثثعز  فقثثثرةا ( 55) جثثثث  وبتثثثيل  فعنعلعييثثثث ال االضثثثيرابلت

 ةثثث   عثثدالب   هثث ا وبتضثثم :  المقيثث  بنيثث  عمليثثلت: هثث  األبعثثلد هثث   فرعيثث 
 هثث ا جثث  وبتكثثع    المقيثث  نهليثث  فثث  السثثلك  الصثثعت حثث ف:  وهثث  عمليثثلت

 صثثعت تخفيثث  وهثثع السثثعاك  تتثثلب  جثث  التخفيثث  -  كلمثثلت( 02) جثث  عثدالب  
 جثثث  جقيثثث  حثثث ف -  كلمثثثلت( 5) جثثث  عثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثع   ب التتثثثل جثثث  واحثثثد
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:  اإلبداليثثث  والعمليثثلت . كلمثثلت( 02) جثث  عثثثدالب   هثث ا وبتكثثع   الكلمثث  جقثثلط 
 الملئعثثث  األصثثثعات إبثثثدا  وهثثث  االن القثثث  اإلبثثثدا : التلليثثث  العمليثثثلت وتتضثثم 
 جث  عثدالب   هث ا وبتكثع  (   ي ) همثل صثعتي  فث  تتمثث  صثلجت    شثب  بيصعات  

 بثثثثثيخر   المهمعسثثثث  األصثثثثثعات بثثثثدا إ وهثثثثث  الجهثثثثر   اإلبثثثثثدا  - كلمثثثثلت (5)
 بثثدا إ وهثث  األجثثلج  اإلبثثدا  - كلمثثلت( 6) جثث  عثثدالب   هثث ا وبتكثثع    ججهثثعية
 بثدا إ عمليث  تكثع   بحيث  أجلجيث    جخثلي    إلث  الخلفي  المخلي  ذات األصعات
 الصثثعت إنتثثل  جكثثل  جثث  أكثثثر األجثثل  إلثث  جتقثثدجلا  النيثث  جكثثل  جثث  الصثثعت
 وهثثث  االحتكثثثلك  اإلبثثثدا   - كلمثثثلت( 2) جثثث  عثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثع   المسثثثتبد 

( 5) جثثثث  عثثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثثع    احتكلكيثثث    بيصثثثثعات   الم ييثثث  األصثثثثعات بثثثدا إ
 بيصثثثثعات   االحتكلكيثثثث  األصثثثثعات إبثثثثدا  وهثثثث  االنفجثثثثلي   اإلبثثثثدا   - كلمثثثثلت
 هثث ا بتكثثع  و  الخلفثث  اإلبثثدا   - كلمثثلت( 2) جثث  عثثدالب   هثث ا وبتكثثع   انفجليبثث   

 كلمثثلت( 5) جثث  عثثدالب   هثث ا وبتكثثع   الجثثلنب  اإلبثثدا  - كلمثثلت( 5) جثث  عثدالب  
 التفخثثثي  بثثثدا إ  - كلمثثثلت( 4) جثثث  عثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثع   الهمسثثث  اإلبثثثدا   -

:  عمليتثثي  وتتضثم :  التجثلن  وعمليثلت. كلمثثلت( 4) جث  عثدالب   هث ا وبتكثع  
 يصثثير بحيث  ل حثث ا علث  السثلب  الصثثعت تثيةير وهث  الصثثعت قبث  تجثلن 
 تجثلن  - كلمثلت( 4) جث  عثدالب   هث ا وبتكثع    صثفلت  بع  يكتس  أو جثل 
 أو جثلث  يصثير بحيث  السثلب  علث  ال حث  الصثعت تثيةير وهث  الصثعت عثدب  

 . كلملت( 5) ج  عدالب   ه ا وبتكع   صفلت  بع  يكتس 
 إعرداد) القرراءة تعلرم صرعوبات ذوي  لألطفال الفونولوجي الوعي مقياس /
 ، عبرداللطيف إبرراهيم رشرا النبرراوي، عرادل وأسرامة المصري، السعيد حمدم

 بسثثثثثج  الثثثثثعع :  هثثثثث  أبعثثثثثلد( 5) علثثثثث  المقيثثثثثل  يشثثثثثتم  حيثثثثث  :(م2016
( 00) وبتضثثم  الحثروف بيصثعات الثثعع   - كلمثلت( 5) وبتضثم  الكلمثلت
 الثثثثعع  - يمثثثث ( 5) وبتضثثثثم  كلمثثثثلت إلثثثث  الجمثثثث  بتقسثثثثي  الثثثثعع  - كلمثثثث ا 
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 المقثثلط  بتركيث  الثعع  - كلمثلت( 6) وبتضثم  جقثلط    إلث  الكلمثلت بتقسثي 
   .جقلط ( 5) وبتضم  بعضهل ج 

 

  :الفونولوجي الوعي لمقياس النهائي الوصف
 

 وأبعثثلد  الفعنعلثثعي  الثثعع  يميعهثثل تقثثي  سثثراالا ( 42) جثث  المقيثثل  يتكثثع    
 حثث ف  صثثعتي    جقثثلط    إلثث  كلمثثلت تقسثثي  الحثثروف  أصثثعات: )هثث  األيبعثث 
 أسثثثئلت  األو  عثثثدوالب    (الجملثثث  فثثث  كلمثثث  نيثثث  ونيقهثثثل  الكلمثثثلت  جثثث حثثثرف

 أسثثثئلت  الثثثلن  عثثدوالب   سثثثئل  أ خمسثث  سثثرا    كثثث  تحثث  وبقثث ( 0  0) الرئيسثثي 
 أسثثئلت  الثللثث  عثثدوالب    سثثئل  أ خمسثث  سثثرا    كثث  تحثث  وبقثث ( 4  5) الرئيسثثي 
 أسثثئلت  بثث الرا عثثدوالب    سثثئل  أ خمسثث  سثثرا    كثث  تحثث  وبقثث ( 6  5) الرئيسثثي 
( 0) يثثثثدو  يلثثثث  وفيمثثثثل. سثثثثئل أ خمسثثثث  سثثثثرا    تحثثثث  وبقثثثث ( 2  5) الرئيسثثثثي 
 .    المقيل  لتحلي 

 

 الوعي الفونولوجي ( تحليل مقياس8جدول )
 

 الدرجة االسئلة الفرعية مكوناته السؤال الرئيسي

 درجات( 1) 1-0 أصوات الحروف  .0

 درجات( 1) 5-01  .8

 درجات( 1) 01-00 تقسيم كلمات إلى مقاطع صوتية  .0

 درجات( 1) 05-81  .0

 درجات( 1) 81-80 حذف حرف من الكلمات ونطقها  .1

 درجات( 1) 85-01  .5

 درجات( 1) 01-00 نطق كلمة في الجملة  ..

 درجات( 1) 05-01  .2

 درجة 01 01-0 إجمالي األسئلة
 

 : المقياس على الدرجات تقدير
 

 السثثرا  علثث   يجثث لثث  واذا بإيلبتهثثل  يقثثع  يلبثث   إ لكثث  دييثث  اليفثث  يعيثث   
 دييث  لث  يثل أ فثإذا) النسثبي  يحتمث  ال مقيثل ال ه ا  أ حي   (اصفرا ) ييخ 
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 المقيثل  وبتكثع   أبعثلد أيبعث  المقيثل  وبتضم   (صفراا ييخ   يج ل  ذاإ أجل
 المقيثل  فث  ديي  وأعل  يملعي    أو فردي    بصعية   يب وب     سراالا ( 42) ج 
   جسثثثتع  عثثث  األعلثثث  الدييثثث  وتعبثثثر  (صثثثفر) هثثث  دييثثث  وأدنثثث ( 42) ككثثث 
 الثعع  علث  القثدية نقث  ع  المنخفض  والديي  الفعنعلعي  العع  ج  عل   

 .الفعنعلعي 
 

 : الفونولوجي الوعي لمقياس السيكومترية الكفاءة حساب
 

  :المحكمين صد 
 

ثثو   لمثثل المقيثثل  تمثيثث  جثثد  علثث  الحكثث   إلثث المحكمثثي  صثثد  يهثثدف        ض 
 هثثثث ا وفثثثث  المحكمثثثثي   األسثثثثلت ة يقثثثثدجهل التثثثث  التعييهثثثثلت ضثثثثع  فثثثث  لقيلسثثثث 
 تحديثثثد الصثثثد  جثثث  النثثثع  هثثث ا المقيثثثل  إعثثثداد أةنثثثل  البلحثثثث  ياعثثث  اإلطثثثلي
 الدياسثثثلت اسثثتقرا  بعثثد وذلثثك وأبعثثلد   الفعنعلثثعي  للثثعع  اإليرائثث  التعربثثف
 جثثث  جثث  المحكمثثثي ( 02) علثثث  المقيثثل  بعثثثر  البلحثثثث  قلجثث  ةثثث . السثثلبق 
 الجلجعثثثثلت بعثثثث  جثثثث  العربيثثثث  واللغثثث  الثثثثنف  وعلثثثث  النفسثثثثي  الصثثثثح  أسثثثلت ة

 وجثثد  إليثث   تنتمثث  الثث   للب عثثد المفثثردات تمثيثث  جثث  للتيكثثد وذلثثك  المصثثرب 
 بيثنه  االتفثل  نسثب  بحسثل  البلحثث  قلجث  ة  الفعنعلعي   العع  أبعلد تمثي 
 كثث  علثث ( %92) االتفثثل  نسثثب  وكلنثث   المقيثثل  أسثثئل  جثث  سثثرا    كثث  علث 
 جقيثثل  أسثئل  علث  المحكمثي  اتفثل  بنسثث  يثدو  يلث  وفيمثل. المقيثل  أسثئل 
 : الفعنعلعي  العع 

 

 الفونولوجي الوعي مقياس عبارات على المحكمين السادة اتفا  نسبة( 3) جدول
رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

1.  09% 2.  09% 3.  199% 4.  199% 
5.  09% 6.  199% 7.  09% 8.  09% 
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 (662)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

0.  199% 19.  09% 11.  09% 12.  199% 
13.  09% 14.  199% 15.  199% 16.  09% 
17.  199% 18.  09% 10.  09% 29.  09% 
21.  09% 22.  199% 23.  199% 24.  199% 
25.  09% 26.  09% 27.  09% 28.  09% 
20.  199% 39.  09% 31.  09% 32.  199% 
33.  09% 34.  199% 35.  09% 36.  09% 
37.  199% 38.  09% 30.  09% 49.  199% 

 

  :الخارجي المحك الصد  حساب
 

 الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  وجقيثثثثل  الحثثثثلل  للمقيثثثثل  الت زجثثثث  الصثثثثد  اسثثثثتخد   
 02 قعاجهثثل عينثث  علثث (  0206 خثثرو  آو  المصثثر   السثثعيد جحمثثد/ إعثثداد)

 الداللثث  حثثد االيتبثثل  بلثث    الفيثثع  بمحلفظثث  األطفثثل  يبثثل  جثث  وطفلثث ا  طفثث ا 
   .لإحصلئيا  جقبعل  قيم  وه   (2565)
 

  :الداخلي التسا  حساب
 

 ايتبلطهثثل  وجثثد المقيثثل  ألسثثئل  الثثداخل  االتسثثل  بحسثثل  البلحثثث  قلجثث    
 أصثثثثعات) الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  جقيثثثثل  عثثثثلدأب جثثثث  ب عثثثثد لكثثثث  الكليثثثث  بللدييثثثث 

 الكلمثثثثلت جثثثث  حثثثثرف حثثثث ف  صثثثثعتي    جقثثثثلط    إلثثثث  كلمثثثثلت تقسثثثثي  الحثثثثروف 
 يبثثثل  جثث   وطفلثث ا  طفثث ا  02 عينثث  علثثث ( الجملثث  فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل 
 :اآلت ( 5) بللجدو   جعضح ه  كمل. الفيع  بمحلفظ  األطفل 
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 (662)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الفونولوجي الوعي مقياس أبعاد من ُبعد لكل الكلية بالدرجة سؤال كل ارتباط معامل( 4) جدول
 

تقسيم كلمات إلى  أصوات الحروف

 مقاطع صوتية

حذف حرف من 

 الكلمات ونطقها

 نطق كلمة في الجملة

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 سؤالال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

0 10200** 0 10088** 1 10008** . 10001** 

8 1022.** 0 10.01** 5 10..2** 2 102..** 
 

 (.2520) عند دال  **
 

 أصثثعات عثثدب   أسثثئل  ايتبثثل  جعثثلج ت أ ( 4) يثثدو  فثث  النتثثلئ  أوضثثح    
 إلثث  كلمثثلت تقسثثي  عثثدوب    ( 25225 إلثث  25240) بثثي  لجثث تراوحثث  الحثثروف
 حثرف حث ف عثدوب    ( 25900 إلث  25542)  بثي  جل تراوح  صعتي  جقلط 
 نيثث  عثثدوب    ( 25950 إلثث  25552)  بثثي  جثثل تراوحثث  ونيقهثثل الكلمثثلت جثث 
 جعثثلج ت وكلهثثل  (25952 إلثث  25255)  بثثي  جثثل تراوحثث  الجملثث  فثث  كلمثث 

 بثي  والتملسثك الثداخل  االتسثل  يعضث  جمل  (2520)  جستع   عند إحصلئيلا 
  .الب عد له ا الكلي  والديي  األبعلداأليبع  ج  ب عد ك  أسئل 

 

 المقيثثثثثل  أبعثثثثثلد بثثثثثي  الثثثثثداخل  االتسثثثثثل  طربثثثثث  عثثثثث  البلحثثثثثث  وتعصثثثثثل    
 جثثثث  حثثثرف حثثث ف  صثثثثعتي    جقثثثلط    إلثثث  كلمثثثثلت تقسثثثي  الحثثثروف  أصثثثعات)

 علث  الكليث  بللدييث  ايتبلطهثل وجد ( ل الجم ف  كلم  ني  ونيقهل  الكلملت
 جعثثثلج ت إلثثث  الفيثثثع  بمحلفظثث  األطفثثثل  يبثثثل  جثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا  02 عينثث 
 :اآلت ( 5) بللجدو   جعضح ه  كمل ايتبل 
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 (660)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 (5) جدول
 من عينة لدى الكلية والدرجة الفونولوجي الوعي لمقياس ألربعةا األبعاد بين الرتباط معامالت

 األطفال
أصوات  اداألبع

 الحروف

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

حذف حررف 

من الكلمرات 

 ونطقها 

نطرررق كلمرررة 

 في الجملة

الدرجة الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

     - أصوات الحروف

تقسريم كلمرات إلررى 

 مقاطع صوتية

**10020 -    

حرررذف حررررف مرررن 

 الكلمات ونطقها 

10251** 10220** -   

نطررررق كلمررررة فرررري 

 الجملة

10251** 10228** 10200** -  

الدرجة الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

10220** 10200** 10208** 10200** - 

 

 (.2520) عند دال  **
 

 بثثثثي  جثثثثل تراوحثثثث  االيتبثثثثل  جعثثثثلج ت قثثثثي  أ ( 4) الجثثثثدو  جثثثث  اتضثثثث     
 االتسثثثثثل  يعضثثثثث  جمثثثثثل دالثثثثث   ايتبثثثثثل  جعثثثثثلج ت وكلهثثثثل( 25294 -25262)

 إلث  كلمثلت تقسثي  الحثروف  أصثعات) األيبعث  عثلداألب بثي  والتملسك الداخل 
( الجملثث  فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف حثث ف  صثثعتي    جقثثلط   
  .الكلي  والديي  األبعلد بي  وك لك وبعضهل

 

 :الثبات حساب
 

 : التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة الثبات حساب
 

 جثثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا  02 عينثثث  علثثث  يعجثثثلا ( 05) بعثثثد المقيثثثل  تيبيثثث  عيثثثدأ     
 التيبيقثثي  بثثي  االيتبثثل  جعلجثث  واسثثتخرا    الفيثثع  بمحلفظثث  األطفثثل  يبثثل 
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 (663)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  25655  25202   25246   25665) االيتبثثثثثثثثل  جعثثثثثثثلج ت بلثثثثثثث  حيثثثثثثث 
 جقثلط    إل  كلملت تقسي  الحروف  أصعات) األيبع  ألبعلدالمقيل ( 25250
 الدييثث  لجملثث  ا فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف حثث ف  صثثعتي   
  .إحصلئيلا  دال  ايتبل  جعلج ت وه  الترتي  عل ( الفعنعلعي  للعع  الكلي 

 

 :  كرونباخ ألفا بمعادلة الثبات
 

   25205   25200)  قثثثثدي  ةبثثثثلت جعلجثثثث  علثثثث  البلحثثثثث  حصثثثثل  حيثثثث    
 الحثثثثروف  أصثثثثعات) األيبعثثثث  المقيثثثثل  ألبعثثثثلد(  25920  25525  25205
 نيث  ونيقهثل  الكلمثلت جث  حثرف حث ف   صثعتي    ط   جقثل إلث  كلمثلت تقسثي 
 الترتيثثث  علثث ( الفعنعلثثثعي  الثثعع  لمقيثثثل  الكليثث  الدييثثث  الجملثث   فثثث  كلمثث 
 .المقيل  ةبلت ف  للثق  يكف  بمل دا  وهع

 

 .(الباحثة/ إعداد) الفونولوجي الوعي لتنمية تدريبي برنامج
 

  :البرنامج أهداف
 

 جث  وذلثك الروضث   ألطفثل  الفعنعلثعي  عع الث تنميث  إلث  البرنثلج  يهدف   
  :يل  جل اإليرائي  األهداف خ  

 وحثثثدات    إلثث المقثثثلط  وتقسثثي  ألصثثثعات الكلمثث  تقسثثثي  اليفثث  يسثثتيي  أ  -
 .كلملت    إل الجمل  وتقسي   صعتي    جقلط     إل الكلم  وتقسي   صعتي   

 .صعت  جقي  لتكعب  آخر ج  صعت ج   اليف  يستيي  أ  -
 .المختلف  األصعات طبيع  اليف  يمي  أ  -
 .اآلخرب  ج  التعاص  جهليات اليف  يكتس  أ  -
   .والت كر االستمل  ينم  أ  -
 .الفعنعلعي  العع  عل  القدية اليف  لد  ينم  أ  -
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 (664)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 :البرنامج عليها ي  ُبن   التي األسس
 

 :ف  تتحدد  
 

 السثتخدا  التثديب  ف  األطفل  ح  بمراعلة االهتمل  ف  : العامة األسس 
 بثثثي  تفلعثثث  جحصثثثل  هثثثع وأنعاعثثث  وأسثثثلعب  والتفكيثثثر  صثثثحيح    بيربقثثث    اللغثثث 

  .عدة جتغيرات  
 أنث  علث  اليفث   إلث تنظر الت  األس  تلك وه  : الفسيولوجية األسس 

 . جمي  بيعلعي  كلئ 
 الفلسثفي  األصثع  علث  تسثتند التث  األسث  تلثك وهث  : الفلسفية األسس 

 ذاتهثثثل حثثثد فثثث  األحثثثدا  أ  علثثث  تقثثثع  والتثثث  والسثثثلع   ي الشخصثثث لنظربثثثلت
 تجثل  الفثرد بهثل يفكثر التث  اليربقث  وإنمثل االضثيرا  عث  المسثئعل  ه  ليس 
 .  اللغع   االضيرا  تسب  الت  ه  األحدا  تلك
 العمثثثث  بفلعليثثثث  تثثثثرج  التثثثث  األسثثثث  تلثثثثك وهثثثث  : الجتماعيررررة األسررررس 

 تحقيثث  فثث  فعثثل  دوي جثث  للهثث لمثثل  المنشثثعدة األهثثداف تحقيثث  فثث  الجمثثلع 
 .  النفسي  الصح  وتحقي  القبع  ج  جعتدل  جعدالت

 علثثث  أسلسثثثلا  تقثثع  التثثث  األسثث  تلثثثك وهثث  : والتربويرررة النفسرررية األسررس 
 وكث لك  عمربث  جرحلث  كث  فث  النمثع جيللث  جراعثلة ج  والتعل  التعلي  عملي 

 .جرحل  ك  خصلئ 
 

  :البرنامج في المستخدمة الفنيات
 

 الثثثثثثعع  لتنميثثثثث  التثثثثثديب  جثثثثث  وفنيلتثثثثثث  أسثثثثثلليب  التثثثثثديبب  البرنثثثثثلج  اسثثثثثتمد  
 ججمععث  علث  الحثلل  البرنثلج  اقتصثر وقثد الروض   أطفل  لد  الفعنعلعي 

 فنيثث  المن لثث   العايثث  فنيثث    النم يثث  فنيثث  التع بثث   فنيثث  وهثث  الفنيثثلت جثث 
 .التميي  فني  اإليقلع   الك   فني  الك ج   المض 
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 (667)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 : البرنامج تنفيذ اتإجراء
 

 .والمعنعب  الملدي  المنلسب  التع ب  أسللي  استخدا  -
 .الكمبيعتر استخدا  -
 .الحروف ني  ف  اليف  البلحث  جتلبع  -
 .اإلسترخل  تديببلت عم  -
 .البللعنلت ونفخ   ال يغعت لليف  الني  يهلز تديب  -
 

 : البرنامج محددات
 

  :يل  فيمل لل الح البح  ف  البرنلج  يتحدد
 

 الجلسثثث  جثثنه   يلسثث ا ( 05) البرنثثلج  يلسثثلت عثثثدد بلثث  :ال لسررات عرردد 
 الفعنعلثعي  الثعع  لتنميث  بلألطفثل  خلصث ا  يلسث ا ( 05) و( التعثليف) األول 
( 45-42) العاحثثثدة الجلسثثث  زجثثث  واسثثثتغر   للبرنثثثلج   ختلجيثثث  ويلسثثث  لثثثديه 
  .لعيا أسبع  يلسلت ة   بعاق  الجلسلت تيبي  وت   دقيق ا 
 التجرببي  البح  عين  ف  المتمثل  : التدريبية الم موعة . 
 الفصثثث  فثثث  الحثثثلل بحثثث  لل التيبيقيثثث  اإليثثثرا ات تمثثث  :الزمانيرررة الفتررررة 

 السثثثثب  يثثثثع  جثثثث  بثثثثدأا .  0209/0202 الدياسثثثث  العثثثثل  جثثثث  األو  الدياسثثثث 
( 05) المعافثثث  األيبعثثل  يثثع  حتثث   0202 أكتثثعبر شثثهر جثث ( 05) المعافثث 

  . 0202 نعفمبر شهر ج 
  بللروض  دياس  فص  ف  : المكا. 
 القبلي القياس أدوات:  
 .(البلحث / إعداد) الفعنعلعي  العع  اختبلي •
 خ   ج  تقعبم  ت  البرنلج  تيبي  ج  االنتهل  بعد :البرنامج تقويم:   
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 (667)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  :البعدي التقويم -أ
 

 لتعثثرف الفعنعلثثعي  الثثعع  الختبثثلي البعثثد  القيثثل  بثثإيرا  البلحثثث  قلجثث    
   .البح  ججمععت  عل  وذلك  البح  أهداف تحق  جد 

 

  :التتبعي التقويم-ب
 الفعنعلثعي  الثعع  اختبثلي تيبيث  تث  البعد   التقعب  ج  شهر جروي بعد    

 علثث  للعقثثعف وجقلينتهثثل البرنثثلج   تيبيثث  جثث  شثثهر جثثروي بعثثد لتتبعياثث تيبيقثثلا 
 .يبب التد البرنلج  فلعلي  استمراي جد 
 دقيق ( 45-42) تستغر   الجلس  :الزمن. 
 المشاركو   األفراد :  
 .البلحث  -
 .(التجرببي  المجمعع  أفراد) الروض  أطفل  -

 

  : البرنامج في المستخدمة واألدوات األنشطة
 

   لصثثث الو  والقثثث  األلثثثعا   جثثث  جختلفثثث  أنثثثعا  واألحبثثثلي  الرصثثثل   أقثثث  
   .والكمبيعتر

 البرنامج اتجلس ملخص( 6) جدول
تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

تعااااااااا     1

وتمهياااااااااا  
 للبرن مج

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  
( ماااا  11)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

تنميااث ة ااث ال  اا    -

 في أن سهم
التعاااااااا     ااااااااي   -

 الب حثث وال    

 

 -التعزيز 

 النمذجث

(  04-02) عروسث

 دقي ث

التاااااا  ي   0

علاااااااااااااااا  

 رخ ءاإلست

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( ماااا  11)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

تااااااااا  ي  أفاااااااااراد  -

المجموعااااااااث علاااااااا  

 اإلسترخ ء

 اإلساااترخ ء

 والتعزيز

 (02-04  )

 دقي ث
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 (666)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

تاااااا  يب    3

لجهااااااااااا   

 النط 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( ماااا  01)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااااااااا  التااااااااا  يب   

 الخ صث  جه   النط 

أن ياااات   ال  اااا    -

الخ صاااااث  التاااا  يب  

  جه   النط 
أن يت  ب ال  ا    -

علاا  تاا  يب   جهاا   

 النط 

التعزياااااز   

النمذجاااااااث  

الواجاااااااااا  

 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

جهاااااااااااااااا   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث

مخاااااااا     0-4

 الحرو 

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  00)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علاااااااااااا  مخاااااااااااا    

 الحرو 

أن يت  ب ال  ا    -

حاارو  علاا  نطاا  ال

مااااااااااا  مخ  جهااااااااااا  

 الصحيحث.

التعزياااااز   

الكااااااااااااااا م 

اإلي ااااا عي   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

جهاااااااااااااااا   

 كمبيوتر 

(02-04  )

 دقي ث

ت ساااااااااااااايم  6

الكلمث إل  

 حرو 

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( ماااا  06)
شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااا  الحااارو  التاااي 

 تكون الكلمث
أن يش  ك ال      -

 عضاااهم الااابع  فاااي 

 الجلسث

أن يت  ب ال  ا    -

عل  ت سيم الكلمث إل  

 حرو 

 -التعزياااااااز

 –النمذجااااث 

الواجاااااااااا  
 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

قااااااااااااااااااا  
 ولص 

(02-04  )

 دقي ث

حاااااااااااااذ   1

حر  ما  

الكلمااث ةااام 

 نط ه 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( ماااا  02)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

عل  نط  الكلماث  عا  

 حذ  حر  منه .

 اااا   أن يحااا  ال  -

  .المش  كث في الجلسث

أن يت  ب ال  ا    -

عل  نط  الكلماث  عا  
 حذ  الحر  منه .

 

 

 

التعزياااااز   

حااااااااااااااااااااا  

المشااااك   

  الواجااااا  

 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااااا   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث
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تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

ت ساااااااااااااايم  2-1

الكلمث إل  

 م   ع

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  31)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

 سيم الكلمث إل  عل  ت

 م   ع

أن ي طاااع ال  ااا    -

الكلماا   إلاا  م اا  ع 

 صوتيث
أن يااار أل ال  ااا    -

الم   ع الصاوتيث ماع 

  عضه  مكون  كلم  

أن يااار أل ال  ااا    -

الصاااوا    لم اااا  ع 

 الصوتيث

التعزياااااااز  

النمذجاااااث   

الواجاااااااااا  

المنزلاااااي   

حااااااااااااااااااااا  

 المشك  

 ط ق    ه  

كلمااااااااا     

أو اق   

أقااااااااااااا م   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث

 عااااز  12

 الصوا 

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااا  عاااز  الصاااو  

 م  الكلم  

أن يعاااز  ال  ااا    -

الصاااااو  الو  فاااااي 

 الكلمث

أن ينطااا  ال  ااا    -
  صحيح   الكلم   نط    

التعزياااااااز  

النمذجاااااث   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

 ط ق    ه  

كلمااااااااا     

أو اق   

أقااااااااااااا م   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث

نطااااااااااااااا   11

حاااااااااااار  

) ( 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااااا  شاااااك  حااااار  

 الجيم) (

أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

 الجيم ) (

أن ينطااا  ال  ااا    -

  حاااار  الجاااايم نط  اااا

  صحيح  

 –التمييااااااااز

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 -مااااااااااااااار  

 -  لوناااااا   

 مص صث

(02-04  )

 دقي ث

نطااااااااااااااا   10

حاااااااااااار  

 )ث(

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  31)
شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااااا  شاااااك  حااااار  

 الث ء)ث(
أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

 الث ء)ث(

أن ينطااا  ال  ااا    -

التعزياااااز   

الواجاااااااااا  

المنزلاااااااي  
المضااااااااااا  

 الك مي

 –مص صث 

 –ماااااااااااار   

   لون  

(02-04  )

 قي ثد
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تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

  حااااار  الثااااا ء نط  ااااا

 صحيح   

التاااااا  ي   13

علاااااااااااااااا  

اسااااااااتب ا  

صااااااااااو  

 مك ن  خر

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 
 م0202

أن يتعر  ال      -

علاا  اسااتب ا  صااو  

 مك ن صو   خر

أن يااا  ك ال  ااا    -

أهميث استب ا  صو  
 مك ن صو   خر

أن ينطااا  ال  ااا    -

    صحيح  الكلم   نط   

التعزياااااز   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

و ق 

وقااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

م   أقااااااااااااا 

 ألوان

(02-04  )

 دقي ث

ضااااااااااااااااام  10

الصااوا  

لتكااااااااااوي  

 كلم  

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علاا  ضاام الصااوا  

 لتكوي  الكلم  

أن يااا  ك ال  ااا    -

أهميااااث معرفااااث ضاااام 

الصااوا  فااي عمليااث 

 النط  الصحيح

أن ننمااااااااي لاااااااا    -

ال  اا   ال اا    علاا  
نطاااا  الكلماااا    عاااا  

 وا ضم الص

التعزياااااز   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

الكمبيوتر   

أو اق   

أقااااااااااااا م   

قااااااااااااااااااا  

 ولص 

(02-04  )

 دقي ث

التميز  ي   14

نطااااااااااااااا  

حاااااااااااار  

 )س  ش(

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( مااااااااا  1)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علاااا  نطاااا  مخاااار  

حااااار  س  مخااااار  

 حر  ش

أن ي ااارق ال  ااا    -

  ي  حر  )س ش(

 –التمييااااااااز

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

ي   الك ماااا

 النمذجث

قااااااااااااااااااا  

ولصااااااااااااا  

وأقاااااااااا م   

 كمبيوتر

 

 

 ( دقي ث 04)

التعااااااار    16

علاا  الماا   

   للف

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( مااااااااا  1)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال       -

 عل   الم     للف

أن يت  ب ال  ا    -

علااا  نطااا  الكلمااا   

 التي  ه  م    للف

 
 

 

 

 –التمييااااااااز

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 – اق أو

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

 كمبيوتر

 ( دقي ث 04)
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تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

حاااااااااااااذ   11

الحاااااااار  

الو  مااا  

الكلمااااااااااااث 

 ونط ه 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( ماااا  11)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااا  نطااا  الكلمااا   

 نط   صحيح 

أن يت  ب ال  ا    -

كت  اااث الكلمااا   التاااي 

 ينط ه 

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 –أو اق 

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

 يوتركمب

 ( دقي ث 04)

الساااااااااااااب   الم    لي ء 12
الموافااااااااا  

( ماااا  10)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال       -
 عل  الم    لي ء

أن ينطااا  ال  ااا    -

 صحيح   نط   الكلم   

التعزياااااااز  
المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 –أو اق 
قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

  كمبيوتر

(02-04  )
 دقي ث

 اإلةنااااااااااااي  الم    لواو 11

الموافااااااااا  

  ( ماااا16)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال       -

 عل  الم    لواو

أن ينطااا  ال  ااا    -

    صحيح  الكلم   نط   

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 –أو اق 

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

  كمبيوتر

(02-04 )

 دقي ث

التاااااا  ي   02

عل  نطا  
كلماااث فاااي 

 جملث

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  
( ماااا  12)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

عل  نطا  الكلماث فاي 
 جملث

أن يت  ب ال  ا    -

علا  النطا  الصاحيح 

 للكلمث

 –التعزيااااااز

 لع  ال و 

 –كمبياااوتر 

 -أقااااااااااااا م 
 ألوان

 ( دقي ث04)

01-

00 

نطااااااااااااااا  

حاااااااااااار  

 )ح(

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  01)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

 عل  شك  حر  )ح(

أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

 )ح(

   أن ينطااا  ال  ااا -

نط  اااا  حاااار  الحاااا ء 

 صحيح  

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 -مااااااااااااااار  

 -  لوناااااا   

 مص صث

 ( دقي ث04)

03-

00 

نطااااااااااااااا  

حاااااااااااار  
 )خ(

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  
( ماااا  03)

شاااااااااااااااااهر 

أن يتعر  ال      -

 عل  شك  حر  )خ(
أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  
الك مااااي   

 النمذجث

 -مااااااااااااااار  

 -  لوناااااا   
 مص صث

 ( دقي ث04)
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تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

 )خ(

أن ينطااا  ال  ااا    -

نط  اااا  حاااار  الخاااا ء 

  صحيح  

 ال  عااااااا ء الخت ميث 04

الموافااااااااا  

( ماااا  04)
شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

الثناااا ء علااااا  مااااا   -

التااازم   لجلسااا   ماااع 

ا إحارا  ت ا م   مساتمر  
وتو ياااااااع شاااااااه دا  

 الت  ير.

تطبياااااااا  اختباااااااا    -

الااااوعي ال ونولااااوجي 

 عاااااا ي   علاااااا  عينااااااث 

 .البحث

اختباااااااااااااا    زيزالتع

الاااااااااااااوعي 

 ال ونولوجي 

 ( دقي ث04)

 

 :البح  خيعات  
 

 البلحثثثثثث  تنلولثثثثث  التثثثثث  والنفسثثثثثي  التربعبثثثثث  األدبيثثثثثلت علثثثثث  طثثثثث  اإل بعثثثثثد   
 اإلطثلي وأيضثلا  السثلبق   والدياسثلت البحع  خ   ج  الحلل  البح  جتغيرات
 تنميث ل تثديبب  برنثلج  بنثل  ف  جنهل اإلفلدة بغر  الحلل  البح  ج  النظر  
 بمتغيثرات الخثل  النظثر   اإلطثلي وإعداد الروض  ألطفل  الفعنعلعي  العع 
  :ييت  بمل البلحث  وقلج . البح 
 األصثثثل  المجتمثثث  جثثث  للبحثثث  السثثيكعجترب  الكفثثثل ة حسثثثل  عينثثث  اختيثثلي •

 السثثثثيكعجترب  الكفثثثثل ة لحسثثثثل  وذلثثثثك  الفيثثثثع  بمحلفظثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  جثثثث 
  .أطفللهل عل  الفعنعلعي  العع  الختبلي

 بربثثثثل  األصثثثثل  المجتمثثثث  علثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  اختبثثثثلي تيبيثثثث  ةثثثث  •
 البحثث  عينثث  النتقثثل    وطفلثث ا  طفثث ا ( 29) وعثثدده  الفيثثع  بمحلفظثث  األطفثثل 

 " .الضلبي  والمجمعع  التجرببي  المجمعع  ج 
 األطفثثل  دييثثلت بلسثثتخدا  البحثث  عينثث  الروضثث  ألطفثثل  التكثثلفر حسثثل  •

 بثثثللتيبي  وذلثثثك الفعنعلثثثعي   والثثثعع  العمثثثر جثثث  كثثث    فثثث  المتمثلثثث  الروضثثث 
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  المرتبيث  غيثر للعينثلت "Test - Whitney Mann وبتنث  جثل  اختبثلي
 التجرببيثثثثثث  المجمععثثثثثث  بثثثثثثي  اإلحصثثثثثثلئي  الداللثثثثثث  وجسثثثثثثتع   الفثثثثثثرو   لحسثثثثثثل 

  .الضلبي  والمجمعع 
 قبثثث  ي والضثثثلب التجرببيثثث  العينثثث   لثثثد الفعنعلثثثعي  الثثثعع  دييثثثلت قيثثثل  •

 .البح  لعين  القبل  بللقيل   سمي   جل وهع التديبب   البرنلج  تيبي 
 المجمععثثثث  علثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  لتنميثثثث  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث   •

 .الضلبي  المجمعع  عل  البرنلج  ييب  ول  التجرببي  
 التجرببيثثثثث  المجمععثثثثث  العينثثثثث  لثثثثثد  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  دييثثثثثلت قيثثثثثل   •

 البعثثد  بللقيثثل  سثثم ي   جثثل وهثثع البرنثثلج   تيبيثث  بعثثد الضثثلبي  عثث والمجمع 
 .البح  لعين 
 البرنثثلج  تيبيثث  جثث  لتقربباثث شثثهر أ  أسثثلبي ( 4)  زجنيثث فتثثرة جثثروي وبعثثد •

  لثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  دييثثلت قيثثل  تثث  الفعنعلثثعي  الثثعع  لتنميثث  التثثديبب 
  .البح  لعين  التتبع  بللقيل  سم ي   جل وهع التجرببي   المجمعع 

 البحثثث   فثثثرو  يفثثث  أو قبثثثع  جثثث  والتحقثثث  وتفسثثثيرهل النتثثثلئ  جنلقشثثث  •
 نتثلئ  عنث  أسثفرت جثل ضثع  فث  التربعبث  والمقترحلت التعصيلت بع  وتقدي 
 .البح 

 

  :البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 

  :التلل  ف  وتتمث  المنلسب  اإلحصلئي  األسللي  البلحث  استخدج 
 

 .المعيليب  واالنحرافلت المتعسيلت ف  المتمث  العصف  اإلحصل  •
           Pearson Correlation .رسع  بيل االيتبل  جعلج  •
  Mann – Whitney .المرتبي  غير للعينلت وبتن  جل  اختبلي •
              Wilcoxon  .المرتبي  للعينلت لكعكس بو  اختبلي •

 ".االيتملعي  للعلع  اإلحصلئي  الحقيب ( "SPSS) برنلج  خ   ج  وذلك
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 عرض نتائج البحث :
 

 نتائج الفرض األول:عرض  .1
 

 بثثثثي  إحصثثثثلئي  داللثثثث  ذات فثثثثرو   تعيثثثثد" : أنرررر  علررررى الفرررررض هررررذا يررررنص
 جث  التجرببيث  المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي 
 ."البعد  القيل  لل لص التديبب  البرنلج  تيبي  وبعد قب  الروض  أطفل 

 

 جقيثثثثثثل  بلسثثثثثثتخدا  البلحثثثثثثث  قلجثثثثثث  الفثثثثثثر  هثثثثثث ا صثثثثثثح  جثثثثثث  وللتحقثثثثثث    
 بثثثي  الفثثثرو   داللثثث  لحسثثثل  ال بثثثلياجتر   Wilcoxon Testوبلكعكسثثثع  
 القيلسثثثي  فثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل  دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثيلت

 يثثثدو و   الروضثثث  ألطفثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جقيثثثل  علثثث  والبعثثثد  القبلثثث 
 .ذلك يعض ( 5)

 القياسين في الدرجات بين إحصائية دالة فرو   دللة( 2) جدول
 الروضة ألطفال الفونولوجي الوعي مقياس على والبعدي القبلي

 

نتائج  مقياس

 القياس

 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

قبلي/ 

 بعدي 

أصوات 

 الحروف

الرتب 

 السالبة

1 000111 10.0.25 1011 1011 80280 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 500111 

 

000.0.0 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

الرتب 

 السالبة

1 801111 1020511 1011 1011 80200 1010 

الرتب 

 وجبةالم

01 .01111 

 

0011010 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي
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نتائج  مقياس

 القياس

 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

قبلي/ 

 بعدي 

حذف حرف 

من الكلمات 

 ونطقها

الرتب 

 السالبة

1 002111 10.2220 1011 1011 80200 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 501111 

 

1020020 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

نطق كلمة 

 في الجملة

الرتب 

 السالبة

1 000111 10.0.25 1011 1011 80202 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 500111 

 

10.0.25 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

الرتب 

 السالبة

1 .05111 0008020 1011 1011 80208 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 8502111 

 

002.021 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

 
 الثثثعع  جقيثثثل  ألبعثثثلد المحسثثثعب  (Z) قثثثي  أ ( 5) يثثثدو  جثثث  اتضثثث    

  05250  05244  05200) بلغثثثثثثثث  الروضثثثثثثثث  أطفثثثثثثثثل  لثثثثثثثثد  الفعنعلثثثثثثثثعي 
  (2520) داللثث    جسثثتع  عنثثد إحصثثلئيلا  دالثث  قيمثث  وهثث   ( 05240  05242

 دييثلت يتث  جتعسثيلت بثي  إحصثلئي  داللث  ذات فرو   ويعد إل  يشير جمل
 والبعثثد  Prior القبلث  القيلسثثي  فثث  التجرببيث  المجمععثث  الروضثث  أطفثل 

Post    تيبيثث  بعثثد الروضثث  أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل  علثث 
( 2520) جسثتع   عنثد إحصثلئي  داللث  ذات فثرو   تعيد أن  وبتض  البرنلج  
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الثثثثثعع  جقيثثثثثل  علثثثثث  التجرببيثثثثث  المجمععثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  اسثثثثثتجلب  فثثثثث 
 البعثد   القيثل  جقلبث  فث  القبل  القيل  ف  الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي 

ثثثي   وهثثث ا البعثثثد   القيثثثل  إيثثثرا  بعثثثد الفعنعلثثثعي  الثثثعع  تنميثثث  يركثثثد جمثثثل  دع 
ل جرشثثثثثثراا  الثثثثثثعع  لتنميثثثثثث  تثثثثثثديبب ال البرنثثثثثثلج  وفلعليثثثثثث  نجثثثثثثل  علثثثثثث  واضثثثثثثحا

 تحقثث  يركثد وذلثك  أهدافث  تحقيث  فث  المسثتخد  الروضث  ألطفثل  الفعنعلثعي 
 .الفر  ه ا صح 

 

 الثثعع  دييثثلت جتعسثثي  لقثثي  البيثثلن  التمثيثث  تثث اآل( 0) الشثثك  وبعضثث    
 - القبلثثثث ) للقيلسثثثثي  التجرببيثثث  المجمععثثثث  الروضثثثث  أطفثثثل  لثثثثد  الفعنعلثثثعي 

 .الروض  ألطفل ( البعد 

0

5

10

15

20

25

30

أ وا  ال رو    سي  كلما   ل  م اط  
 و ية

     ر  من الكلما  
ونط  ا

نط  كلمة    الجملة الدرجة الكلية للوع  
الفونولوج 

1.9 ال بل  2 1.8 1.9 7.6

6.4 البعد  7 6.5 6.9 26.8

 

 درجات المجموعة التجريبية ( قيم متوسطات 0شكل )

 الوعي الفونولوجي على مقياس القبلي والبعدي في القياسين 
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 المجمععثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  أ ( 0) شثثثثثك  البيثثثثثلن  التمثيثثثثث  جثثثثث  اتضثثثثث    
ثث الفعنعلثثعي  الثثعع  لمقيثثل  القبلثث  القيثثل  فثث  كثثل  التجرببيثث   وفثث   لجنخفضا
 المجمععث  تحسث  أ  حي  ل جرتفعا  الفعنعلعي  العع  لمقيل  البعد  القيل 

 البرنثثلج  هثثل تنا بعثثد الفرعيثث  بيبعثثلد  المقيثثل  نفثث   علثث أدائهثث  فثث  التجرببيثث 
 المجمععثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  فثثثث  تثثثثيةير  وجثثثثد  البرنثثثثلج   فلعليثثثث   علثثثث يثثثثد 

 .لديه  الفعنعلعي  العع  بتنمي  التجرببي 
 

 :الثاني الفرض نتائج عرض-2
 

 بثثثي  إحصثثثلئي  داللثثث  ذات فثثثرو   تعيثثد" : أنررر  علرررى الفررررض هرررذا يرررنص    
 الروضث  أطفثل  جث  والضثلبي  التجرببيث  المجمثععتي  دييثلت يتث  جتعسي 

 المجمععثثثث  لصثثثثلل  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث  بعثثثثد الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  فثثثث 
 ."التجرببي 

 

   وبتنث جثل  جقيثل  البلحثث   اسثتخدج الفثر  هث ا صثح  جث  وللتحقث     

Mann-Whitney Test  جتعسثيلت بثي  الفثرو   داللث  لحسثل    ال بلياجتر 
 القيثثثل  فثثث  والضثثثلبي  التجرببيثثث  المجمثثثععتي  الروضثثث  أطفثثثل  دييثثثلت يتثثث 

  يثدو  وبعضث . الروضث  أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  العع  جقيل  عل  البعد 
 لثثثثدييلت  وبتنثثث جثثثثل  يثثثل جق بلسثثثثتخدا  الرتثثث  جتعسثثثثيلت بثثثي  الفثثثرو  ( 2)

 الثثثعع  جقيثثثل  علثثث  البعثثثد  القيثثثل  فثثث  والضثثثلبي  التجرببيثثث  المجمثثثععتي 
 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي 
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 الروضة أطفال درجات رتب متوسطات بين الفرو   دللة( 2) جدول
 الفونولوجي الوعي مقياس على البرنامج تطبيق بعد والضابطة الت ريبية بالم موعتين

متـوسط  ع م العدد المجموعة بعاداأل

 الـرتب

مجموع 

 الـرتب

معامل 

مان 

وتني 

U 

مستوى  Zقيمة 

 الداللة

أصوات 

 الحروف

 1010 00280 1011 01101 01011 000.0.0 500111 01 تجـريبية

 1101 1011 10.2220 002111 01 ضـابطة

 

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

 1010 00208 1011 01101 01011 0011010 01111. 01 تجـريبية

 1101 1011 10.2220 002111 01 ضـابطة

 

حذف حرف 

من الكلمات 

 ونطقها

 1010 00201 1011 01101 01011 1020020 501111 01 تجـريبية

 1101 1011 .102808 00.111 01 ضـابطة

 

نطق كلمة 

 في الجملة

 1010 002.0 1011 01101 01011 10.0.25 500111 01 تجـريبية

 11011 1011 10.1.00 001111 01 ضـابطة

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

 1010 00211 1011 01101 01011 002.021 8502111 01 تجـريبية

 000.1.0 502111 01 ضـابطة

 

1011 11011 

 

 الثثثعع  جقيثثل  ألبعثثثلد المحسثثعب  (Z) قثثي  أ ( 2) يثثثدو  جثث  اتضثث     
  55204  55204) بلغثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  الكليثثث  لدييثثث وا الفعنعلثثثعي 
 ذات فثرو   ويثعد إلث  يشثير جمثل الترتي   عل ( 55525  55202  55222
 دييثثثثلت يتثثث  جتعسثثثثيلت بثثثي ( 2012) داللثثثث  جسثثثتع   عنثثثثد إحصثثثلئي  داللثثث 
 فثثث  والضثثثلبي  التجرببيثثث  المجمثثثععتي  الروضثثث  ألطفثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع 
 كبيثثثثر تثثثثيةير ويثثثثعد وبتضثثثث  التجرببيثثثث   مجمععثثثث ال لصثثثثلل  البعثثثثد  القيثثثثل 
 ظهثعي فث  يتمثث  الفعنعلثعي  العع  لتنمي  التديبب  البرنلج  فنيلت الستخدا 
 أطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جقيثثثل  دييثثثلت جرشثثثر علثثث  جلحثثثع  ايتفثثل 

 Post البعثثد  القيثثل  إيثثرا  تثث  أ  بعثثد إحصثثلئيال  قيلسثث  يمكثث  الروضثث 

 المنخفضثثث  المرشثثثرات بقثثل  جقلبثثث  فثث  التجرببيثثث   المجمععثث الروضثثث  ألطفثثل 
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 لجلسثثثلت يخضثثثععا لثثث  الثثث ي  الضثثثلبي  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثدييلت
 دو   الروضث  أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  الثعع  جقيثل  عل  المستخد  البرنلج 

 الثثثعع  لتنميثثث  التثثثديبب  البرنثثثلج  فلعليثثث  علثثث  يثثثد  وهثثث ا جلحثثثع   تغييثثثر أ 
 هثثثث ا صثثثثح  تحقثثثث  يركثثثثد وذلثثثثك  الحثثثثلل  البحثثثث  فثثثث  المسثثثثتخد  الفعنعلثثثثعي 

 .الفر 
 أطفثثثثثل  أدا  دييثثثثثلت جتعسثثثثثيلت لقثثثثثي  البيثثثثثلن  التمثيثثثثث ( 0) شثثثثثك  وبعضثثثثث 
 جقيثثل   علثث البعثثد  القيثثل  فثث  والضثثلبي  التجرببيثث  المجمثثععتي  الروضثث 
 -:يل  كمل  الفعنعلعي  العع 

  

 توسطات المجموعتين( التمثيل البياني لم8شكل )

 التجريبية والضابطة على مقياس الوعي الفونولوجي في القياس البعدي
 

 المجمععثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  أ ( 0) شثثثثثك  البيثثثثثلن  التمثيثثثثث  جثثثثث  اتضثثثثث    
ثث الفعنعلثثعي  الثثعع  لمقيثثل  البعثثد  القيثثل  فثث  كثثل  التجرببيثث   وتعنثث  لجرتفعا
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  كثل  الضثلبي  المجمععث  أجثل الفعنعلثعي   الثعع  فث  جرتفعث  ديي  لديه  أ 
ثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  لمقيثثثل  البعثثثد  القيثثثل  فثثث   تحسثثث    نثثثر  كمثثثل جنخفضا

 البرنثثثلج   إنهثثثل  بعثثثد المقيثثثل  نفثثث   علثثث البرنثثثلج  فثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث 
 الروضثث  أطفثثل  فثث  تثثيةير  وجثثد  البرنثثلج  بفعثث  الحثثلد  التحسثث  يركثثد وهثث ا

 .لديه  عنعلعي الف العع  تنمي  ف  التجرببي  المجمعع 
 

 :الثالث الفرض نتائج عرض-3
 

 بثثي  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   تعيثثد ال":  أنثث  علثث  الفثثر  هثث ا يثثن    
 جث  التجرببيث  المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي 
 ."التديبب  البرنلج  تيبي  ج  والتتبع  البعد  القيلسي  ف  الروض  أطفل 

 

 جقيثثثثثثل  بلسثثثثثثتخدا  البلحثثثثثثث  قلجثثثثثث  الفثثثثثثر  هثثثثثث ا صثثثثثثح  جثثثثثث  وللتحقثثثثثث    
 بثثثي  الفثثثرو   داللثثث  لحسثثثل  ال بثثثلياجتر   Wilcoxon Testوبلكعكسثثثع  
 القيلسثثثي  فثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل  دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثيلت
  الروضثثثث  أطفثثثثل  لثثثثد  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  جقيثثثثل  علثثثث  والتتبعثثثث  البعثثثثد 
 .ذلك يعض ( 9) ويدو 

 

 على والتتبعي البعدي القياسين في الدرجات بين إحصائية دالة فرو   دللة(  9) جدول
 الت ريبية الم موعة الروضة أطفال لدى الفونولوجي الوعي مقياس

 المتوسط العدد نتائج القياس مقياس

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

 بعدي / تتبعي

وات أص

 الحروف

غير  10.00 0011 0011 000.0.0 500111 8 الرتب السالبة

 دالة
 505111 8 الرتب الموجبة

 

1050080 

 

0011 .011 

 

     5 الرتب المتعادلة

 اإلجمالي

 

01     
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 المتوسط العدد نتائج القياس مقياس

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

 بعدي / تتبعي

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

غير  ..101 0011 8011 0011010 01111. 8 الرتب السالبة

 دالة
 500111 0 لموجبةالرتب ا

 

1000000 

 

8011 8011 

 

     . الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي

حذف حرف 

من الكلمات 

 ونطقها

غير  10011 08011 0011 1020020 501111 0 الرتب السالبة

 دالة
 502111 1 الرتب الموجبة

 

1050805 

 

0021 80011 

 

     8 الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي

نطق كلمة 

 في الجملة

غير  10000 0011 0011 10.0.25 500111 8 الرتب السالبة

 01111. 0 الرتب الموجبة دالة

 

1020511 

 

0011 08011 

 

     0 الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

غير  10500 0.011 0011 002.021 8502111 1 الرتب السالبة

 8.00111 0 الرتب الموجبة دالة

 

1000252 

 

5022 8.011 

 

     0 الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي
 

 الثثثعع  جقيثثل  ألبعثثثلد المحسثثعب  (Z) قثثي  أ ( 9) يثثثدو  جثث  اتضثث     
  25925  25555  25545) بلغثثثثثثثث  الروضثثثثثثثث  أطفثثثثثثثثل  لثثثثثثثثد  الفعنعلثثثثثثثثعي 

 عثثثد  إلثثث  يشثثثير جمثثثل إحصثثثلئيلا  الثثث د غيثثثر قيمثثث  وهثثث   ( 25600  25555
 أطفثثثثثل  دييثثثثثلت يتثثثثث  جتعسثثثثثيلت بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو   ويثثثثثعد

 Follow  والتتبعث  Post البعثد  القيلسثي  فث  التجرببيث  المجمعع  الروض 

up   شثثهر جثثروي بعثثد الروضثث  أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل  علثث 
 فثث  إحصثثلئي  داللثث  ذات   فثثرو  تعيثثد ال أنثث  وبتضثث    البرنثثلج  تيبيثث  جثث 
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 الفعنعلثعي  الثعع  جقيثل  علث  التجرببيث  المجمععث  الروض  أطفل  استجلب 
 يركثد جمثل البعثد   القيثل  جقلبث  فث  التتبعث  القيل  ف  الروض  أطفل  لد 

 القيثل  إيثرا  بعثد الفعنعلثعي  الثعع  علث  ظهثرت الت  التنمي  حلل  استمراي
ل جرشثثراا يعثثد وهثث ا للبرنثثلج   المحثثددة يثث ال جن المثثدة انتهثثل  إلثث  البعثثد   واضثثحا
 ألطفثثثثثل  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  بعثثثثث  لتنميثثثثث  البرنثثثثثلج  وفلعليثثثثث  نجثثثثثل  علثثثثث 

  .الفر  ه ا صح  تحق  يركد وذلك. أهداف  تحقي  ف  المستخد  الروض 
 

 الثثعع  جقيثثل  دييثلت جتعسثثي  لقثي  البيثثلن  التمثيث ( 5) الشثثك  وبعضث    
 – البعثثثد ) للقيلسثثثي  التجرببيثثث  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل   لثثثد الفعنعلثثثعي 

   (.التتبع 
 

 

 
 

 

الت ريبية الم موعة درجات متوسطات قيم( 3) شكل     

 الفونولوجي الوعي مقياس على والتتبعي البعدي القياسيين في
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  ( أ  أطفثثثثثل  الروضثثثثث  المجمععثثثثث5اتضثثثثث  جثثثثث  التمثيثثثثث  البيثثثثثلن  شثثثثثك  )   
ث ثالتجرببي  كل   ف  القيل  البعثد  لمقيثل  الثعع  الفعنعلثعي  جرتفعا ل  ل  وأيضا

ثثثث ل  حيثثثث  أ  تحسثثثث  فثثثث  القيثثثثل  التتبعثثثث  لمقيثثثثل  الثثثثعع  الفعنعلثثثثعي  جرتفعا
نفثث  المقيثثل  بيبعثثلد  الفرعيثث  بعثثد إنهثثل  البرنثثلج    المجمععثث  التجرببيثث  علثث

  أطفثثثثل  الروضثثثث  اسثثثثتمرايب  فلعليثثثث  البرنثثثثلج   وجثثثثد  تثثثثيةير  فثثثث  يثثثثد  علثثثث
 المجمعع  التجرببي  بتنمي  العع  الفعنعلعي  لديه .

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) شكل  
 للمقياس البعدي التطبيق في والضابطة الت ريبية الم موعتين ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح

 .ككل
 

 

 :الفروض نتائج مناقشة
  

 الثثثثثعع  يثثثثث لتنم التثثثثثديبب  البرنثثثثثلج  أهثثثثثداف لتحقيثثثثث  البحثثثثث  نتثثثثثلئ  تتفثثثثث    
 البرنثثلج  نجثثل  اسثثتمراي وكثث لك   الروضثث  أطفثثل  جثث  عينثث  لثثد  الفعنعلثثعي 

    .البح  عين  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  ف 
 

 & ,McKnight, Lee دياسثثثث  نتثثثثلئ  جثثثث  النتثثثثلئ  تلثثثثك وتتفثثثث    

Showengerdt (2017)  أدا  فثثثث  تحسثثثث  حثثثثدو  الثثثث  تعصثثثثل  التثثثث 
 بلسثثثتثنل  المسثثتخدج  االختبثثثليات علثث  يثث التجربب المجمععثثث  أعضثثل  األطفثثل 
 الفثثرو   تكثث  فلثث  الهجلئيثث  الحثثروف تسثثمي  فثث  الي قثث  اختبثثلي علثث  أدائهثث 
 التث ( 0205) سثليمل  ودياسث . دالث  الضلبي  المجمعع  أعضل  وبي  بينه 

 جث  كث    دييثلت جتعسثي  بثي  إحصلئي  دالل  ذات فرو   ويعد ل إ تعصل 
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 جقيثل  علث  المعرفث  والنمثع اللغثع   النمع ف  ي والتجربب الضلبي  المجمعع 
 كشثثف  كمثثل التجرببيثث   المجمععثث  لصثثلل  القرائثث  واالسثثتعداد المعرفثث  النمثثع
 والتجرببيثث  الضثثلبي  المجمثثععتي  بثثي  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   ويثثعد عثث 
 لصثثلل  القرائثث  واالسثثتعداد المعرفثث  النمثثع لمقيثثل  الكليثث  الدييثث  جتعسثث  فثث 

 .لتجرببي ا المجمعع 
 

 التجرببيث  المجمععث  بثي  الفعنعلثعي  الثعع  تنميث  فث  فثرو   ويعد وبري    
 المجمععثث  علثث  البرنثثلج  تيبيثث  إلثث  التجرببيثث  المجمععثث  لصثثلل  والضثثلبي 
 المجمععث  بثي  الفعنعلثعي  العع  تنمي  ف  فرو   ويعد يري  كمل  التجرببي 
 الروضثثثث  أطفثثثثل  لثثثثد  ديبب التثثثث البرنثثثثلج  فلعليثثثث  إلثثثث  والضثثثثلبي  التجرببيثثثث 
 العايثث  وفنيثث  النم يثث   وفنيثث  التع بثث   فنيثث  وجنهثثل جنلسثثب  فنيثثلت واسثثتخدا 
  .التميي  وفني  اإليقلع   الك   وفني  الك ج   المض  وفني    المن ل 

 

 إلثث  الروضثث  ألطفثثل  الفعنعلثثعي  الثثعع  تنميثث  فثث  البرنثثلج  نجثثل  وبريثث    
 فث  اليفث  حث  جثث : العلجث  األسث  فمثث ا  برنثلج ال إليهثل اسثتند التث  األس 
 الفعنعلثثعي  الثثعع  لتنميثث  التثثديب  فثث  حقثث  لكوكثث   شثثر    أو قيثثد   دو   التقبث 
 يقثثع  التثث  الهلجثث  األسثث  حثثدأ جراعثثلة وكثث لك التثثديبب   البرنثثلج  خثث   جثث 

 األسثث  وكثث لك  لثثديه  والتغييثثر للتعثثدي  السثثلع  قلبليثث  وهثث  البرنثثلج  عليهثثل
 يلنثث  إلثث  السثثلعكي  النظربثث  جثث  الفلسثثفي  أصثثعل  البرنثثلج  اسثثتمد: ي الفلسثثف
 التثديب  أخ قيثلت جراعثلة تتضثم  التث  العلجث  الفلسثفي  األسث  عل  اعتملد 
ثثثثث. البيلنثثثثثلت وسثثثثثرب  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  تنميثثثثث  فثثثثث   النفسثثثثثي  األسثثثثث  لوأيضا

 لكوكثثثثث    اليفعلثثثثث  جرحلثثثثث  فثثثثث  للنمثثثثثع العلجثثثثث  الخصثثثثثلئ  جثثثثثث : والتربعبثثثثث 
 عينثثثث  األطفثثثل  بثثثي  الفرديثثث  والفثثثرو   الروضثثث   لمرحلثثث  المميثثث ة الخصثثثلئ 

 أكثثثر ةمثثلي   يثثرت الجمثثلع  التثثديب  أ  حيثث : االيتملعيثث  واألسثث . البحثث 
 وضثع  اللغثع   خيل واأل التلعث  حلالت جث  ف  خلص ا  الفرد  التديب  ج 
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 قليثثثدبللت الفعنعلثثعي  الثثعع  جثثث  اليفثث  عثث   يثثثت  حيثث  الفعنعلثثعي   الثثعع 
 عمثثر  جثثث  فثث  كثثل  إذا خلصثث ا  يثثرا   الثث   للنمثثعذ  يمتثثث  أنثث  كمثثل والمحلكثثلة 

 صثثعاتواأل والجمثث  الكلمثثلت نيثث  علثث  اليفثث  تثثديب  يثثت  حيثث . يفلقثث  جثث 
 جثث  فث  كثل  إذا خلصث ا  يثرا   الث   للنمثعذ  يمتثث  أنث  كمل والمحلكلة  بللتقليد
  .يفلق  ج  عمر 

 

 Goldstein et al (2017) دياسث  لئ نتث جث  البحث  هث ا نتثلئ  وتتفث    

 يثثثثدع  األطفثثثثل  اسثثثثتجلبلت لحثثثث  التثثثثديبج  التثثثثيخير وقثثثث  أ  شثثثثليتأ التثثثث 
 الهجلئيث  األحثرف جهليات لنم ي  فعلل  كإستراتيجي  التعليمي  الرايع  التغ ي 

 تثيةير لهثل المعسثيق  أ علث   أكثدت التث  Patscheke  (2018) ودياسث . 
 Sergers&Verhoeven ودياسث . لفعنعلثعي ا العع  جهليات عل  إيجلب 

 علث  داللث  ذات جبلشثرة تثيةيرات أظهثر التدخ  أ  إل  أشليت لت ا (2019) 
 .واإليقل  بلألحرف المعرف 

 

 المجمععثث  فثث  الروضثث  أطفثثل  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   ظهثثعي وبريثث    
 يبب التثثثد البرنثثثلج  تركثثث  الثثث   األةثثثر نتيجثثث  البعثثثد   القيثثثل  علثثث  التجرببيثثث 
 أنثثثث  إذ المختلفثثثث   وجكعنلتثثثث  إيرا اتثثثث  خثثثث   جثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  لتنميثثثث 
 الثثعع  فثث  جهثثلياته  تحسثثي  علثث  المجمععثث  تلثثك فثث  الروضثث  أطفثثل  سثثلعد

 تقسثثثثي  الحثثثثروف  أصثثثثعات وهثثثث  الرئيسثثثثي  وجكعنلتثثثث  أبعثثثثلد  فثثثث  الفعنعلثثثثعي 
 كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف حثث ف صثثعتي   جقثثلط  إلثث  كلمثثلت
 البرنثثثثلج  أويثثثدهل والتثثثث  النتثثثلئ  هثثث   البلحثثثثث  تفسثثثر سثثثب  جمثثثثل الجملثثث   فثثث 

 :  إل    التديبب 
 أطفثثثثل  انتبثثثثل  يثثثث   فثثثث  الكمبيثثثثعتر يلعبثثثث  الثثثث   والحلسثثثث  المهثثثث  الثثثثدوي :أولا 

 .   عليه  المعروض  والتديببلت للمهليات دافعيته  واستثلية الروض 
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 وجثثث   وجتسلسثثثل    جنظمثثث    يببلت  وتثثثد يثثثرا ات  إ جثثث  البرنثثثلج  قدجثثث  بمثثثل :اثانياررر
 علث  طفث  كث  جث  فثرد    بشثك    تيبث  وجسثتمرة جكثفث  تديببيث  يلسلت خ  
 فيث  المسثتخدج  التديبسثي  األسثللي  واستخدا  للجلسلت  اليف  وتهيئ    حد

 والتثثدي  الثث هن   والتصثثعي والنقثثلش  والحثثعاي التلقثثي   يثثرا اتإ علثث  والمبنيثث 
 اإليقلعثثلت علثث  التثثديب  جثث  كلالنتقثثل  الصثثع  إلثث  السثثه  جثث  التثثديب  فثث 

 علثث  التثثديب  إلثث  البرنثثلج  فثث  والسثثه  البسثثي  الجثث   يمثثث  الثث   واألنلشثثيد
 وغيرهثثل  األصثثعات واسثثتبدا  وحثث ف  ضثثلف  إ حيثث  جثث  القصثثيرة األصثثعات

 جث  ال اتيث  التع بث  يرا اتإ إل  بلإلضلف   صععب ا  األكثر الج   تمث  والت 
 لهث  تعثر  التث  والصثعي كلألصثعات المشثليكي  انتبل  تج   الت  الحلسع 
 الثثث   الخثثثليي  التع بثثث  وكثث لك هثثثدف  وكثثث  تثثثديب  كثث  فثثث  نجثثثلحه  نتيجثث 
 والتع بث  االيتمثلع   كثللتع ب  البرنثلج  جيبقث  جث  المشثليكي  عليث  يحص 
 والمكعنثثلت المحتعبثلت علثث  التثديب  نععيث  كثث لك وغيرهثل  حلثثع   جث  المثلد 
 يقلعثثلت واإل بلألصثعات  الت عث  اسثتخدا  خثث   جث  البرنثلج  هليشثتمل التث 

 الثثعع  جهثثليات وتيثثعبر تحسثثي  جثث  عثث ز ذلثثك كثث  الصثثعتي   والمقيععثثلت
 يمكثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  فثثثإ  وعليثثث . المشثثثليكي  األطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي 
 التديببيثثثثثثث  واألنشثثثثثثثي  البثثثثثثثراج  تخيثثثثثثثي  خثثثثثثث   جثثثثثثث  اليفثثثثثثث  لثثثثثثثد  تيثثثثثثثعبر 

  . (Heuvel, 2019) والمكثف  ظم والمن المتخصص 
 

 جكعنثلت جث  عليث  اشثتم  بمل التديبب  للبرنلج  النتيج  ه   البلحث  وتع و   
 لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  قثثدية جثث  الرفثث  فثث  سثثلعدت تيبيقيثث  وأنشثثي  فرعيثث 
: وهثث  الروضثث  أطفثثل  تثثديب  جراحثث  البرنثثلج   ياعثث حيثث    الروضثث  أطفثثل 
 علثثث  التعثثثرف جرحلثثث  وهثثث  لليفثثث  المسثثثبق  لتهيئثثث ا جرحلثثث :  األولثثث  المرحلثث 

 والمرحلثث .  للكلمثث  األو  الحثثرف صثثعت وجعرفثث  وأنعاعهثثل المختلفثث  األصثثعات
 الكلمثثلت تحليث  اليفثث  يثتعل  المرحلثث  هث   وفثث  المقثلط  تعلثث  جرحلث :  الثلنيث 
 جنهثثل تتكثثع   التثث  الصثثعتي  العحثثدات تحليثث :  الثللثثث  والمرحلثث .  جقثثلط  إلثث 
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ثثث دججهثثثل أو الكلمثث   تمييثثث  اليفثثث  يثثثتعل  المرحلثثث  هثثث   وفثث  كلمثثث   لتكثثثعب  لجعا
ثث الكلمثث  تحليثث  ةثث  وجثث  صثثعتهل حسثث  الحثثروف  المهثثلية هثث   ألصثثعاتهل  لوفقا
  . والرج  الصعت بي  الع ق  فه  ف  اليف  تسلعد

 

 تبثدأ التمثليب  وجنهثل التربعبث    للمبثلد لوفقاث يسثير المقتثر  البرنثلج  أ  كمل   
 وتععيثثث   األصثثثعات علثثث  لليفثثث  جسثثثبق  وتهيئثثث   األصثثثع  إلثثث  ه السثثث جثثث 

 المقيثثث  بثثثي  والتمييثثث  المقثثثلط  أصثثعات وتعلثثثي   المتشثثثلبه  لألصثثثعات اليفثث 
 فثث  والشثثلذ واألخيثثر األو  الحثثرف صثثعت وتمييثث   القصثثير والمقيثث  اليعبثث 
  الكلمث  جنهثل تتكثع   التث  األصثعات وتحليث   سثكع   جث  الحركث  بثدو   الكلم 
 .والحرف الصعت بي  والرب  للحرف البصر   يي والتم

 

 الكلمثثثثلت يقسثثثث  أ  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  عليهثثثل اشثثثثتم  التثثثث  األنشثثثثي  وجثثث    
 إلثثث  يسثثثتم  وأ   (للفظياثثث )لشثثثفعبا  جقثثثلط  أيبعثثث  حتثثث  جقيعثثثي  جثثث  المكعنثثث 
 كثث  يقسثث  أ  إليثث  ييلثث  ةثث  جقثثلط   أيبعثث  حتثث  جقيعثثي  جثث  جكعنثث  كلمثثلت
 التثثثث  األصثثثثعات أو الحثثثثروف علثثثث  يتعثثثثرف وأ   لظياثثثثلف جقلطعهثثثثل إلثثثث  كلمثثثث 
 صثعيتهل  يشثلهد هثع بينمثل للكلمث  يسثتم  وأ   لنغمياث جتشلبه  الكلملت يعل 

 أصثثعات اليفثث  يلفثث  وأ   سثمعهل التثث  الكلمثث  نغمثث  نفث  لهثثل بكلمثث    يثثيت  ةث 
 الصثثعت اليفثث  يحثثدد وأ   أيبعثث  أو أصثثعات ة ةثث  جثث  جكعنثث  جكتعبثث  كلمثث 
 .الصعية إل  ينظر بينمل كلم    ك  ج  رواألخي األو 

 

 أطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  تنميثثث  فثثث  البرنثثثلج  نجثثثل  يريثثث  وكثثث لك   
 تنميثث  علثث  تعمثث  التثث  التديببيثث  األنشثثي  اسثثتخدا  إلثث  التجرببيثث  المجمععثث 
 األنشثثثثي  السثثثثتخدا  وذلثثثثك  التجرببيثثثث  العينثثثث  أفثثثثراد  لثثثثد الفعنعلثثثثعي  الثثثعع 

 جثث  جختلفثث  أنثعا  واألحبثثلي  الرصثل   أقثث   بلسثثتخدا   وتثت عليهثثل والتثديب 
  .والكمبيعتر   ولص  والق  األلعا  
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 فثثثرو   كلنثثث  التجرببيثث  للعينثثث  والتتبعثث  البعثثثد  ي القيلسثثث بثثي  الفثثثرو   أجثثل   
 لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  تنميثث  اسثثتمراي إلثث  يريثث  وذلثثك إحصثثلئيال  دالثث  غيثثر

 علثثث  البرنثثثلج  تثثثيةير اسثثثتمراي ذلثثثك يركثثثدف التجرببيثثث   العينثثث  الروضثثث  أطفثثثل 
 فث  المسثتخد  البرنثلج  كفثل ة إلث  يري  وذلك  بلإليجل  التجرببي  المجمعع 

 سثلعد الروضث  أطفثل  وتفلعث  إيثرا ات  جث  علي  اعتمد وجل الحلل   البح 
 فتثثثثرة بعثثثثد جثثثثل إلثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  فثثثث  التحسثثثث  ةثثثثرأ اسثثثثتمراي فثثثث  ذلثثثثك

 الثلبتثث   الصثثعي جثثث  البصثثرب  المثيثثرات جثث  العديثثد  اسثثتخدا وكثث لك. المتلبعث 
 وتركيثث  يثث   علثث  تعمثث  التثث  العنلصثثر جثث  ذلثثك وغيثثر المتحركثث   والرسثثع 
 فثث  ةبلتثثلا  أكثثثر المعلعجثث  تجعثث  البرنثثلج   جحتثثع   نحثثع الروضثث  أطفثثل  انتبثثل 
  .أطع  لمدة   الروض  األطفل  ذه 

 

 :النتائج ملخص
 

( 2520) جسثتع   عنثد إحصثلئي  داللث  ذات فثرو   ويثعد ع  النتلئ  أسفرت  
 التجرببيث  المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي  بي 
 القيثثثثل  لصثثثثلل  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث  وبعثثثثد قبثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  جثثثث 

( 2520) جسثثثثثتع   عنثثثثثد بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو   وويثثثثثعد البعثثثثثد  
 الروضث  أطفثل  جث  والضثلبي  ببيث التجر  المجمثععتي  دييثلت يتث  جتعسي 

 المجمععثثثث  لصثثثثلل  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث  بعثثثثد الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  فثثثث 
 دييثلت يتث  جتعسي  بي  إحصلئي  دالل  ذات فرو   ويعد وعد  التجرببي  
 فثثث  الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  أفثثثراد لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع 
 .التديبب  البرنلج  تيبي  ج  والتتبع  البعد  القيلسي 
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 :للبحث التربوية التوصيات
 

 : يل  بمل البلحث  تعص  الحلل  البح  نتلئ  عن  أسفرت جل ضع  ف 
 

 بمثثثل الروضثثث  بيطفثثثل  الخلصثثث  والتثثثديب  التيهيثثث  بثثثراج  بلختيثثثلي االهتمثثثل  .0
 .األطفل  حلي  ج  يت ئ 

 .الروض  ل ألطف اللغعب  التديببي  الخدجلت ج  ج بد تعفير ضروية .0
 بمرحلثث  لألطفثثل  خلصثث ا  اللغعبثث  التديببيثث  البثثراج  جثث  الم بثثد عثثدادإ  أهميثث  .5

 .المبكر للتدخ  الروض 
 الروضثث  أطفثثل   لثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  اضثثيرابلت عثث  المبكثثر الكشثث  .4

 سثثربع  حلثع  وتقثدي   المنلسث  العث    إلثث التعصث  فث  كبيثرة   بصثعية   يسثلعد
 .الروض  ألطفل 

 كيسثلع  الروضث  أطفثل  تعلي  ف  الفعنعلعي  العع   عل  التديب إدخل  .5
 الثث اكرة جثث  كثث    علثث  إيجثثلب  أةثثر لثث  لمثثل وذلثثك  تعلثثيمه  عمليثث  فثث  أسلسثث 
 علثثثث  المترتثثثث  األةثثثثر وكثثثث لك  لثثثثديه  أسلسثثثثي ا  جشثثثثكل ا  تشثثثثك  والتثثثث  العلجلثثثث 
 .والتعبير الفه  ف  الضرويب  األجعي ج  تعتبر والت  اللغعب  المهليات

 

    :مقترحةال ثبحو ال
 

 القيثثثل  تقتثثثر  البلحثثثث  فثثثإ  النتثثثلئ   جثثث  البحثثث  عنثثث  أسثثثفر جثثثل علثثث  ابنثثثل ا   
 :التللي  والبحع  بللدياسلت

 

 الكفثثل ة لتنميثث  اإلةرائيثث  الفنيثث  األنشثثي  بلسثثتخدا  إيشثثلد  برنثثلج  فلعليثث  .0
 .الروض  أطفل  ج  عين  لد  اللغعب 

    المعرفيث األسثللي ) ونفسثي  جعرفيث  بمتغيرات وع قت  الفعنعلعي  العع  .0
 .الروض  أطفل  لد ( المشك ت ح  االنتبل    تشت العلجل   ال اكرة



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 وأةثثر  االنجثثلز دافعيثث  لتنميثث  الفعنعلثثعي  الثثعع  علثث  قثثلئ  برنثثلج  فلعليثث  .5
 .الروض  أطفل  لد  والعدوان  الشغ  السلع  عل 
 لتنميث  اإلةرائيث  يث الفن األنشثي  علث  قثلئ  برنثلج  بلسثتخدا  برنثلج  فلعلي  .4

    .الروض  أطفل  لد  األكلديمي  الكفل ة ف  وأةر  االنجلز دافعي 
 االيتملعيثثثث  المتغيثثثثرات وبعثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  بثثثثي  الع قثثثث  دياسثثثث  .5

 .الروض  أطفل  لد  والنفسي 
 فثثث  اإلةرائيثثث  الفنيثث  األنشثثثي  علثث  قثثثلئ  برنثثثلج  بلسثثتخدا  برنثثثلج  فلعليثث  .6

 .  الروض  أطفل  لد  والنفسي  االيتملعي  بلتاالضيرا بع  تعدي 
 

 المراج 
 أولا : المراج  العربية :

 

 الصثثثثعية -بينيثثثث  سثثثثتلنفعيد جقيثثثثل (. 0200) السثثثثيد جحمثثثثعد النيثثثث   أبثثثثع -
 .المصرب  األنجلع جكتب : القلهرة. الخلجس 

 التخلطثثثثثثث  أخصثثثثثثثلئ  دليثثثثثثث (. 0202) الع بثثثثثثث  عبثثثثثثثد إيهثثثثثثثل  البثثثثثثثب و   -
 .المصرب  النهض  جكتب : القلهرة.  العالدي أو والمعلمي 

.  الثتعل  صثععبلت ذو   األطفثل  تثديب (. 0200) حثلف  بير  بير   -
 .المسيرة داي:  عمل 

 قبثث  جثثل أطفثثل  تربيثث   بثثراج  فثث  المريثث (. 0206) جحمثثد سثثعدي  بهثثلدي  -
 .السععدي  المدن  جيبع : القلهرة. المديس 

   علثث  جحمثثد   عالثثدةالخ   أحمثثد جحمثثد جثثرجن     جحمثثعد يائثثد خضثثير  -
 طلبثث  لثثد  القرائثث  االسثثتعداد جسثثتع  (. 0202) المثثنع  عبثثد أيو     الرفثلع 
 العلثثثثع  دياسثثثثلت ججلثثثث  . األي  فثثثث  األطفثثثثل  يبثثثثل  فثثثث  الثثثثثلن  التمهيثثثثد 
 .095 -025      ( 4)العدد  ( 44)المجلد   التربعب 
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 : الكعبثث .  اإلنسثثلن  السثثلع  تعثثدي ( . 0205) جحمثثد يمثثل  الخييثث   -
 .الف   جكتب 

 الكتثث  عثثلل : القثثلهرة. األطفثثل  يبثثل  إلثث  جثثدخ (. 0205) أجثث  خلثث   -
 . والتعزب  للنشر

 بلسثثتخدا  الفعنعلثعي  للثعع  برنثلج  فلعليثث (. 0200) السثيد وليثد خليفث   -
 المعهثثثعبي  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  القرائيثثث  قبثثث  المهثثثليات تنميثثث  فثثث  الحلسثثثع 
 ججلثثد  العثثر  التربثثعبي  يابيثث  ججلثث  .بلليثثلئ  الدسلكسثثيل لخيثثر المعرضثثي 

 .002-62      (50) العدد  (0)
 .الفكر داي: عمل . السمعي  اإلعلق (. 0205) فر   إبراهي  ال يبقلت  -
 البنلئيثث  العحثدات يواب  إستراتيجي  فلعلي (. 0205) جحمد وفل  سليمل   -

لقثثرا ة االسثثتعداد تنميثث  فثث  للغثث   الروضثث  مرحلثث ل المعرفثثث  بثثللن مع وع قتهثثل ل 
 .شم  عي  يلجع  - التربي  كلي ( . دكتعيا   يسلل ) بللس ععدي 

 الثعع  لتحسثي  تثديبب  برنثلج (. 0205) أحمثد عثلط  سثلع   السنعس   -
 يسثثلل ) القثثرا ة صثثععبلت ذو   األطفثثل  لثثد  اللغعبثث  الكفثثل ة لرفثث  الفعنعلثثعي 

 .شم  عي  يلجع - البنلت كلي (.  دكتعيا  
 خلفيتهثل والكث   الني  اضيرابلت(. 0205) السيد  الع ب عبد الشخ   -

 .ال هبي  الصفحلت جكتب : الربل . ع يهل أنعاعهل تشخيصهل
 – األسثثثثثثثبل "  العقلثثثثثثث  التخلثثثثثثث (. 0206) جحثثثثثثثرو  جحمثثثثثثثد الشثثثثثثثنلو   -

  .والتعزب  والنشر لليبلع  غرب  داي: القلهرة. "البراج  – التشخي 
 الثثثثثعع  لتنميثثثثث  برنثثثثثلج  فلعليثثثثث (. 0202) أحمثثثثثد يعسثثثثث  وفثثثثثل  صثثثثثلد   -

 الصثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  عينثث  لثثد  للقثثرا ة االسثثتعداد لتحسثثي  الفعنعلثثعي 
 العليثثل الدياسثثلت كليث . شثثم  عثي  يلجعثث (. دكتثثعيا    يسثلل )  القعقعثث  زايعث 
 .لليفعل 
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: الربثثل . المديسثث  قبثث  جثثل طفثث  بثثراج (. 0202) جحمثثعد ابتهثثل  طلبثث   -
 .والتعزب  للنشر ال هرا  داي

. النفسثث  والتحليثث  الثثنف  علثث  جعسثثعع (. 0205) القثثلدي عبثثد فثثر  طثث   -
 .للنشر غرب  داي: القلهرة

 فثثث  التروبحيثثث  األلعثثثل  اسثثثتخدا  أةثثثر(. 0205) إسثثثملعي  جثثثروة عثثثلجر  -
   التربيث  فث  العلمث  البحث  ججلث .  الروضث  ليفث  االيتملع  التعاف  تنمي 
 .059- 056      4 المجلد  04 العدد

 علثثث  قثثثلئ  تثثثديبب  برنثثثلج  فلعليثثث (. 0202) جحمثثثد أحمثثثد  العظثثثي  عبثثثد -
 لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جهثثثليات قصثثثعي لعثثث   الثثث ات  الثثثتعل  اسثثثتراتيجيلت

  الخلصثثث  االحتيليثثثلت ذو   وتيهيثثث  لعلثثثع  الدوليثثث  المجلثثث . الروضثثث  أطفثثثل 
 .000-054      (0)العدد  (0) المجلد

 الثثعع  جهثثليات نميثث لت برنثثلج  فلعليثث (. 0209) جصثثيف  جديحثث  علثث   -
 ججلثث . الروضثث  أطفثثل  لثثد  اللغثثع   التعبيثثر علثث  وأةثثر  البصثثر   الفعنعلثثعي 

 .005-65      (2) العدد  (0) ججلد  والتربي  اليفعل  ف  دياسلت
 جقيثثثثثثثثثثل  فعلليثثثثثثثثثث (. 0206) فثثثثثثثثثثليو   والروسثثثثثثثثثثل     إينثثثثثثثثثثل  عليمثثثثثثثثثلت  -

 ألطفثثثل ا تشثثثخي  فثثث  األيدنيثثث  بصثثثعيت  والفعنعلعييثثث  النيقيثثث  االضثثثيرابلت
 العثثدد  (45) المجل ثثد  التربعبثث  العلثثع  دياسثثلت. التعاصثثلي  االضثثيرابلت ذو  
(0)      409- 445. 
 إشثثبل  فثث  تثثديبب  برنثثلج  فلعليثث (. 0222) الحميثثد عبثثد حنثثل  العنثثلن   -

 كليثثث    والنفسثثثي  التربعبثثث  العلثثثع  ججلثثث .  الروضثثث  ألطفثثثل  النفسثثثي  الحليثثثلت
 . 022 -025     4 العدد  9جلد الم البحرب  يلجع    التربي 

 الثثثتعل  علثثث  قثثثلئ  تثثثديبب  برنثثثلج  فعلليثثث (. 0205) أحمثثثد يسثثثر   عيسثثث   -
 لثد  السثمعي  الث اكرة علث  وأةثر  الفعنعلعي  العع  لتنمي  الدجلغ إل  المستند



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (720)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 داي   المتخصصثثثثث  الدوليثثثثث  التربعبثثثثث  المجلثثثثث .القرائثثثثث  العسثثثثثر ذو   الت جيثثثثث 
 .006-022    ( 0)العدد  ( 6)جلدالم واألبحل   للدياسلت سملت

:  القثثلهرة.  "عمثث  دليثث "  االيتملعيثث  المسثثئعلي (.0202) غنيم  حسثثين  -
 .العرب  الفكر داي

 – النيثثث  – الكثثث  ) التخلطثثث  اضثثثيرابلت(. 0229) حمثثثد  الفرجثثثلو   -
 .والتعزب  للنشر صفل  داي:  عمل . (الصعت – اللغ 

 جعجثثثثثثثثث (. 0205) أحمثثثثثثثثثد علثثثثثثثثث  الجمثثثثثثثثث     حسثثثثثثثثثي  أحمثثثثثثثثثد اللقثثثثثثثثثلن   -
 عثثلل : القثثلهرة.  التثثديب  وطثثر   المنثثله  فثث  المعرفثث  التربعبثث  المصثثيلحلت

 .الكت 
 القصثثعي جثث  الحثثد فثث  برنثثلج  فعلليثث (. 0222) سثثلل  علثث  هثثد  جحمثثد  -

(. دكتثثثثعيا   يسثثثثلل )  الروضثثثث  أطفثثثثل  لثثثد  الثثثثتعل  لصثثثثععبلت كمرشثثثثر اللغثثثع  
 .شم  عي  يلجع    لليفعل  العليل الدياسلت جعهد

 يشثثل   اللييثث  عبثثد   عثثلد  أسثثلج  والنبثثراو     السثثعيد جحمثثد لمصثثر  ا -
 لخفثثثثثثث  الحلسثثثثثثثع  بلسثثثثثثثتخدا  تثثثثثثثديبب  برنثثثثثثثلج  فعلليثثثثثثث (. 0206) إبثثثثثثثراهي 

 كليثث  ججلثث . الثتعل  صثثععبلت ذو   األطفثثل  لثد  السثثمعي  المعللجثث  اضثيرا 
 .55 -55      (025)العدد  (05) المجلد بنهل  يلجع   التربي 

 فعلليثثثثث (. 0200) جحمثثثثد واصثثثث    العليثثثثد   ييثثثث  تثثثثل الف عبثثثثد جيثثثثر  -
 الثث اكرة علثث  وأةثثر  الفعنعلثثعي  الثثعع  تنميثث  فثث  الحلسثثع  بلسثثتخدا  برنثثلج 
 التربيث  كليث  ججلث . القثرا ة تعل  صععبلت ذو   لد  اللغعب  والمهليات العلجل 

 .005 -065    ينلير  0العدد   5 المجلد  ال قلزب  يلجع  –
 اليفعلثث  فثث  والثثتعل  التعلثثي  إسثثتراتيجيلت(.0205( عدجحمثث هثثد  النلشثث   -

 .الفكر داي: القلهرة. المبكرة
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 مسلم. ىمصطف محمد مي*** 
 : ملخص البحث

 

 الثقافددد  تنميددد  فدد  إلكترونددد  امجبرندد ليددد اعف مدد  التأكددد  إلدد  البحددد  هدد    
 طفدد ا ( 021) مدد  البحدد  عيندد  تكوندد  وقدد  الروضدد   طفدد  لدد   الصددحي 
 الباحثدددددد  واسددددددت  م  األطفددددددال  ريددددددا  بمرحلدددددد  األول بالمسددددددتو   وطفلدددددد ا 
 مقيددددا  الروضدددد   لطفدددد  المناسددددب  الصددددحي  الثقافدددد  قائمدددد : التاليددد  األدوات
 الصدددحي  الثقافددد  لتنميددد  نددد إلكترو  برندددامج الروضددد   لطفددد  الصدددحي  الثقافددد 
 باسدددت  ا  التجريبدد  التصددمي  ذي المددن ج البحددد  واسددت    الروضدد   لطفدد 

 كأسددلو (   (T-Testاختبددار واسددت  ا  والضددابط  التجريبيدد  المجمددوعتي 
 لعينددد  والبعددد ي القبلددد  التطبيقدددي  متوسدددط  بدددي  الفدددرو   لحسدددا  إحصدددائ 
 متوسدددطات بدددي  صدددائياا إح دالددد  فدددرو   وجدددود إلددد  النتدددائج وأشدددارت. البحددد 
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 الثقافد  مقيدا  فد  والضابط  التجريبي  للمجموعتي  البع ي التطبيق درجات
 دالدد  فددرو   يوجدد  أندد  كمددا   التجريبيدد  المجموعدد  لصددال  المصددور الصددحي 
 للمجموعددددد  والبعددددد ي القبلددددد  التطبيقدددددي  درجدددددات متوسدددددطات بدددددي  إحصدددددائياا 
   البعددد ي التطبيدددق ل لصدددا المصدددور الصدددحي  الثقافددد  مقيدددا  فددد  التجريبيددد 
 ممدددا  (1.17) ال اللددد  مسدددتو   عنددد ( 77.52) الج وليددد " ت" قيمددد  وبلغددد 
 البحددد  أوصددد  النتدددائج  هددد   إلددد  واسدددتناداا  إحصدددائياا  دالددد  أن دددا علددد  يددد ل

 البدددددددرامج وتقددددددد     الروضدددددددات  داخددددددد  البرندددددددامج تطبيدددددددق بتعمدددددددي  الحدددددددال 
 فد  تمثلد  إ جابيد  آثدار مد  ل ا لما التعليمي  المجاالت كاف  ف  اإللكتروني 

 .الصحي  الثقاف  تنمي 
 

An electronic program for the development of health 
education for kindergarten children 

 

Prof. Dr / Abeer Mahmoud Mansi. * 
Prof. Dr / Iman Jamal Fikry. ** 

Mai Mohammad Mustafa Mosallam. *** 
 
 

Abstract: 
 

  The research aims at investigating the effectiveness of 

an electronic program in developing some of Healthy 

culture for kindergarten children. The sample consists of 
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(120) children of the first level of kindergarten. The 

researcher used picture healthy culture scale. The results 

revealed that there is a statistically significance difference 

between the mean scores of the post application of the 

control and experimental group picture healthy culture 

scale in favor of the experimental group. There is a 

statistically significance difference between the mean 

scores of pre and post application of the experimental 

group picture healthy culture scale in favor of the post 

application at the 0.05 level and T value was (55.72). The 

research recommended of the necessity of applying 

economic concepts them in kindergarten. Also Submit 

electronic programs should be activated in all fields for 

the most important effects on children’s mental 

capabilities. 
 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Electronic program                .إلكترون  برنامج -

                  Healthy Culture .الصحي  الثقاف  -

                                Kindergarten child                    .طف  الروض  -
 

 مقدمة:
 

  مددر التدد  والتعليميدد  التربويدد  مراحدد ال أهدد  مدد  المبكددر  الطفولدد  مرحلدد  تعدد   
 ويكتسدد  ميولدد   وتتفددت  اتجاهاتدد  في ددا تتشددك  حيدد  حياتدد   فدد  اإلنسددا  ب ددا
 والسدلو،  والمبدادي،  التفكيدر  وأسدالي  والقدي   والمفداهي   المعرفد   م  ألواناا 
 .تكويند  فد  العميق  آثارها مستقبل  وتظ  ف  حاسم ا  المرحل  تلك  جع  مما
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 واآلخدددري  نفسددد  إزا، الطفددد  وعدددادات سدددلوتيات تتحددد د المرحلددد  هددد   وفددد    
 بكافدددد  المتعلقدددد  لألمدددور نظرتدددد  فدددد  وتددد ثر حياتدددد  طددددوال معددد  سددددتظ  والتددد 

 عبدد )  سددمع  أو يددرا   مدا نتيجدد  الصددحي  الثقافد و  والنظافدد  كالصددح  المجداالت
 .)52ص  2100   الجواد

 

 وظ ددور ج يدد   صددحي  شدداك م تطددور  ثنا ددا فدد   حمدد  اليددو  عددال  كددا  وإذا  
 بصددددح  االهتمددددا   جدددد  فإندددد  سدددداري   وغيددددر مسددددتح ث  وفيروسددددات أمددددرا 
  شدددار،  أ الطفددد   علددد ووجددد  م ططددد   صدددحي  تربيددد  ل ددد  ونقددد   أطفالندددا
 لحدددد  الحقيقدددد  فالنجددددا  بيئتدددد   وصددددح  صددددحت  علدددد  المحافظدددد  فدددد  بنفسدددد 

 مفيدددد ال تبدددا ا علدددد  أنفسددد   األطفدددال تدددد ري  فددد   كمدددد  الصدددحي  المشدددك ت
 محمدددد  ) لددد ي   الصددددحي  الثقافددد  تنمدددد   أ  جددد  لدددد لك  الضدددار عدددد  عددد والب  

  .(060ص  2101
 

 المصددريي  كافدد  يتمتدد  أ  علدد  للصددح  2101 مصددر رؤيدد  ت تدد   مددا وهدد ا 
 يتميددد  متكامددد  صدددح  نظدددا  تطبيدددق خددد ل مددد  آمنددد    سدددليم    صدددحي    بحيدددا   

 عدد  الصدحي  م شدراتال تحسدي   علد وقدادر التمييد   وعد   والجدود  باإلتاحد 
 لكافدددد  المبكددددر والتدددد خ  الشددددامل  والوقائيدددد  الصددددحي  التغطيدددد  تحقيددددق طريددددق

 ال د مات مجدال فد  رائد  ا  مصدر ولتكدو   والرفاهيد   الرخدا، لتحقيق المواطني 
  .http://sdsegypt2030.com وافريقياا  عربياا  والوقائي  الصحي  والبحوث

 

 مواهبدد  وتظ ددر نشدداط  وي يدد  لعبدد   كثددر جيدد  ا  الطفدد  صددح  تكددو   فعندد ما   
 امواطنادد مندد    لددق ممددا  أفضدد  بشددك    وتطويرهددا تنميت ددا ويسددتطي  ب اعاتدد إو 

 نحدددو بواجباتددد  والقيدددا  المسدددتقب  وبندددا، بدددالمجتم  الن دددو  علددد  اقدددادرا  اسدددويا 
 .عنا، دو   وطن 

 

  جدد  سددلوتيات بدد   حفظ ددا معلومددات مجددرد ليسدد  للطفدد  الصددحي  الثقافدد ف 
 .ل    عاد ا  وتصب  اليومي  حيات  م  اج ،ا  لتكو   ويمارس ا  كتسب ا  أ
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 مندد  الصددحي  الثقافدد ب االهتمددا  بضدرور  ال راسددات مدد  الع يدد  أوصدد  لد لك   
 علدد  أكدد تالتدد  و  (Pippi et al, 2020) ك راسدد  المبكددر  الطفولدد  سدد 

 ودعدد  ف دد  حيدد  وخارج ددا  الروضدد  داخدد  للطفدد  الصددحي  بالحيددا  االهتمددا 
 الصدح   علد األثدر كبدرأ لد   كدو    أ  مكد  مبكدراا  لألطفدال الصحي  ي المفاه

 .الطفول  فتر  طوال والمعرفي  والعاطفي  واالجتماعي  الجس   
 

 الصدددح  ومنظمددد  اليونيسدددي  منظمددد  مثددد  ال وليددد  المنظمدددات أوصددد  كمددا   
 ونبد  األطفدال  بدي  الصحي  الثقاف  بنشر االهتما  بضرور ( 2121) العالمي 

-Covid)  كوروندا فيدرو  جائحد  حد وث بعد  وخاصد ا  صدحي   الغير ثقاف ال

 فضدول وأثدارت والصدغار  الكبدار نفدو  فد  الرعد  بثد  والتد  العالميد  (19
 صددحي  بمشددك ت تسددبب  التدد  الصددحي  األزمدد  تلددك عدد  الصددغار وتسدداؤالت
 طدددر   إلدد  نلجددأ قدد  لدد لك  .العددال  أنحددا، كافدد  فدد  األطفددال لمعظدد  ونفسددي 
    آمندددد بطريقدددد    للطفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  لتقدددد    عدددد  ب   عدددد  تعلدددد  راتيجياتوإسددددت

  .وبسيط   
 

 فيددد ع  دائمددداا  والمتطدددور  الح يثددد  األسدددالي  مددد  اإللكترونددد  الدددتعل  ويعتبددر   
 التقليدددد ي الدددتعل  علددد   قضدددد  ممدددا التفاعليددد   بالتكنولوجيددددا التعليميددد  العمليددد 
 قصدددور إلددد  ويددد دي المتعلمدددي   يلددد واالبتكدددار إلبددد ا ا علددد   سددداع  ال الددد ي
 .ل ي   ال ات  التعل 

 

 االتجاهدددات أهددد  مددد  اإللكترونددد   يالتعلددد أ ( 2101) عجيددد   دراسددد  وت تددد   
 لمواكبدددد  فعالدددد    تعليميدددد    بيئدددد    مدددد  يددددوفر  لمددددا ؛التعليميدددد  العمليدددد  فدددد  الح يثدددد 
 .السريع  التطورات

 

 أثنددددا، الم ددددارات  م تلدددد تحسددددي  علددد   عمدددد   اإللكتروندددد  التعلددددي  أ  كمدددا  
 وأكثدر تعلمداا  أكثدر الطفد  جعد  عل   اإللكترون  التعلي  وسائ  وتعم  التعل  
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  2106أحمددددد  ) الددددد ات  الدددددتعل   حقدددددق ممدددددا والف ددددد   االسدددددتيعا  علددددد  قددددد ر ا 
 .(262ص

 

 العمليددد  فددد  الحاسدددو  اسدددت  ا  فعاليددد ( 2106) أحمددد  دراسددد  أثبتددد  ولقددد   
 .كثير  بمراح  التقلي ي  التعل عل  يتفو   وأن  التعليمي  

 

 الصددحي  الثقافدد  لتنميدد  اإللكتروندد  البرنددامج اسددت  ا  إلدد  الباحثدد  دعددا ممددا 
 .الروض  طف   ل 
 

 مشكلة:اإلحساس بال
 

 التعليميد  العمليد  لتطدوير والعالميد  المحليد  المعاصدر  التوج ات ضو، ف    
 جميد  فد  يد    ج بصدح    الطفد  تمتد  حتميد  تبي  الطف   صح  عل  والحفاظ
 المحليدد  والمدد تمرات المنظمددات مدد  الع يدد  تأكيدد  مدد  وبددالرغ  التعلددي   مراحدد 

 :من ا والت  الصحي  الثقاف  تنمي  أهمي  عل  والعالمي 
 أعلد  فد  الحدق للطف  أ (: 22 الماد ) ف  0191 اإلنسا  حقو   اتفاقي  -

 بتقددد       خاصددد بصدددف    مل مددد  والددد ول الطبيددد   والرعا ددد  الصدددح  مددد  مسدددتو  
 .العا  الصح  التثقي  ونشر والوقائي  األولي  الصحي  الرعا  

 

 www.ohchr.org 
    

 وج  دا رسدال  فد : 2110( عندا  كوف ) المتح   لألم  العا  األمي  دعو  -
 طفددد  كددد  صدددح  حما ددد  علددد  العمددد  إلددد  " العدددالم  الصدددح  يدددو "  بمناسدددب 

 التنميدددد  لتحقيددددق ات اذهددددا الدددد ز   ولدددداأل ال طددددو  هدددد  تلددددك  أ اعتبددددار  علدددد
 والمجتمد  والم رسد  المند ل حدول يتمرتد  الطفد  عدال   أ قال كما المست ام  
 طبيعيدداا  نمددواا  ينمددو وأ   األمدداك  هدد   فدد  اللعدد   سددتطي   أ ويجدد   المحلدد 

  .األمرا  م  الحما   ل  تتوفر وأ 
 

News.un.org/er/story/2003/04/5512  

http://www.ohchr.org/
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 الثقافددد  اتبدددا  بضدددرور  2121 العالميددد  الصدددح  منظمددد  بددد  أوصددد  مدددا -
            نسدددددددب  تقليددددددد  علددددددد   سددددددداع  ممدددددددا  الحيدددددددا  مجددددددداالت كافددددددد  فددددددد  الصدددددددحي 
 المسددتج  كورونددا فيددرو : مثدد  المسددتج   والفيروسددات بدداألمرا  اإلصدداب 

(Covid-19)                          .http:// www.Who.int                    

 العددالم  اليددو "  بمناسددب  صددادر بيددا  فدد  العالميدد  الصددح  منظمدد  دعددو  -
 ضدد  العدال    مسدتو  علد  عاجلد    حملدد    تنسديق إلد  2110 أبريد  5"  للصدح 
 وفدا  إلد  تد دي الت  والحوادث المع    واالمرا  منع ا  مك  الت  األمرا 
 .سنوياا  طف  م يي  خمس 

 

 News.un.org/er/story/2003/04/5522  
 

 اإللكترونيدد  البددرامج دور حددول ال راسددات نتددائج مدد  الع يدد  إليدد  توصددل  مددا-
  (2107) ع مدد  دراسد  :مثدد  الدتعل  بم رجددات واالرتقدا، الددتعل   إحد اث فد 

 بددددرامجال اسددددت  ا  أهميدددد  علدددد  ال راسددددات تلددددك أكدددد تحيدددد  ( 2106) عدددد  
 مرنددد ا  الدددتعل  عمليددد   جعددد  ممدددا ل  الدددتع مجددداالت م تلددد  لتنميددد  لكترونيددد اإل

 .المستمر ال ات  التعل  ويحقق وممتع ا  وس ل ا 
 

 والتدد  بالروضدد  عمل دا أثنددا، الم شدرات بعدد  الحظدد  قد  الباحثدد  أ  إال -
 هدد ا  سدد   قدد  والتدد   الصددحي  الثقافدد  تنميدد  فدد  مشددكل  هنددا، أ  علدد  تدد ل

 :وه  حل ا ف  البح 
 

 :لألطفال بالنسبة -أ
 

 :الكورونا فيروس جائحة ظهور قبل الطفل وعادات لوكياتس: أولا 
 

 اليددو  خدد ل الصددحي  الثقافدد ب وعدد  دو   األطفددال مدد  كبيددر عدد د تصددر     
 :التصرفات ه   أبرز م  وتا   ال راس 
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 إلدد  الجددراثي  انتقددال فدد  تسددب ت قدد   تددوال المنضدد   نظافدد  مدد  التأكدد  عدد   .0
  .وطعام  ي   
 فد  يتسدب  قد  والد ي الطعدا  تنداول وبعد  قبد  األي ي بغس  االهتما  ع   .2

 الطفدد  نشدا  علد  تدد ثر ممدا والتد   المع  د  األمددرا  لدبع  الطفد  تعدر 
 .وترتي  

دددد  سددددب  ممددددا  والشددددعر األظددددافر بنظافدددد  العنا دددد  قلدددد  .0  مدددد  م تلفدددد ا  اأنواعا
 .والجراثي  واألوبئ  األمرا 

 حد وث  فد تتسدب  والتد  صحي ال غير المأكوالت األطفال بع  حضارإ .2
 بدألوا    الملوند  الحلو  : مث  الش ي  وفق ا  الغ ائ  والتسم  المعوي  األمرا 
 .وغيرها الغازي   الميا    الشيبس  صناعي   

 عندد  ينددتج ممددا  اإلفطددار وجبدد  بتندداول ي تمددو   ال األطفددال بعدد  أ  كمددا .7
  .النشا  وضع  الترتي   وقل  باألنيميا  وإصابت  الطف   ضع 

 .وتسوس ا ضعف ا  سب  وال ي ونظافت ا األسنا  بصح  العنا   قل  .6
 

 : الكورونا فيروس جائحة ظهور منذ الطفل وعادات سلوكيات: ثانيا   
 

 :يل  ما الكورونا جائح  ظ ور ب ا   من  الباحث  الحظ  
 

 لتجند  ؛االحترازيد  واإلجدرا،ات الوقائي  الصحي  الثقاف ب األطفال خبر  قل  .0
 .المستج  الكورونا فيرو  وخاص ا  بالفيروسات اإلصاب 

 للوجدد  الكامدد  الددواق  المسددك تبددادل الش صددي   أغراضدد   األطفددال تبددادل .2
 .بين   فيما
 .ال ارجي  األسط  لمس بع  األي ي تط ير مراعا  ع   .0
 بسدب  وذلدك ؛الكمامد  أو الواق  الماسك است  ا  ف  األطفال خبر  انع ا  .2

 ال زمدددد  والصددددحي  الوقائيدددد  عدددداداتلل األطفددددال وتوجيدددد  وإرشدددداد  نصدددد   قلدددد 
 .   آمن بطريق    صحت   عل  للحفاظ
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 : الروضة ىلمبن بالنسبة -ب
 

 مددد  وأ ضدددا   بيدددن   فيمدددا الصدددحي  الثقافددد و  للسدددلوتيات العمالددد  مراعدددا  عددد   .0
 .األطفال

 ووسدددائ    وأدوات   أثددداث   مددد  بددد  ومدددا  المبنددد وتعقدددي  بنظافددد  االهتمدددا  عددد   .2
  .وأج   

 .األطفال بع   ب  ق   م  األر   عل القمام  إلقا، .0
 الثقافدد  تدد عي  لدد إ ت دد   بالروضدد  وتوعويدد  إرشدداد   لوحددات وجددود عدد   .2

 .الصحي 
 ونقددد  والمدددراحي   الم تلفددد  والحجدددرات القاعدددات نظافددد  العمالددد  همدددالإ  .7

 .العمال  ع د
 وإهمدددال  دائددد    بشدددك    الصدددحي  الثقافدد  بممارسددد  الروضددد  إدار  التددد ا  عدد   .6

 .آلخر وق    م  ب ا المعلماتو  العمال ت تير
 األمدددددددرا  مددددددد  للوقا ددددددد  ال زمددددددد  والمعقمدددددددات المط دددددددرات وجدددددددود عددددددد   .5

 . بالمبن والفيروسات
 

 :للمنهج بالنسبة -ج
 

 ودليدد   2101/2121 ال راسدد  للعددا    2.1 مددن ج علدد  الباحثدد  إطدد   .0
 .الروض  لطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  قصور وجود للباحث  وتبي   المعل 

 ممددا للتأكدد  ؛ 2109/2101 السدابق للعددا  السددنوي  ال طد  علدد    طداإل .2
 عدددددا  خطددددد  علددددد  طددددد  اإل ثددددد  المجدددددال  هددددد ا فددددد  للمسدددددتويي  ت ريسددددد  تددددد 

 .الصحي  الثقاف ب ال اص  الج ي   األج ا، لتح ي   2101/2121
 بريددددا  والثددددان  األول المسددددتو   مدددد  لكدددد    الددددوزار  كتدددد  محتددددو   تحليدددد  .0

 الصددحي  الثقافد ب االهتمدا  قلد  وتبددي   والثدان  األول ال راسد  للفصد  األطفدال
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 وممارسددد  النباتدددات وزراعددد  واألسدددنا  األيدد ي نظافددد : مثددد  من دددا القليددد  وذتددر
 .(2 رق  ملحق. )فقط الرياض 

 

 : للمعلمات بالنسبة -د
 

 اللغدد : )مثدد  األخددر   والمجدداالت المفدداهي  بتقدد    المعلمددات غلدد أ  انشددغال .0
  .الصحي  الثقاف  معظ  همالإ و ( لعلو ا الرياضيات  العربي  

وبالتدال  عد    ال زمد   الصدحي  والتوجي دات النصدائ  المعلمدات تقد    قل  .2
 .الصحي  السلوتيات الطف  ت تر
 تسددداع  التددد  الوقائيددد  واإلجدددرا،ات الثقافددد ب المعلمدددات بعددد  اهتمدددا  عددد   .0

 .والفيروسات األمرا  بم تل  اإلصاب  تجن  عل 
 وقلدد  ح يثدد ال غيددر التقلي  دد  اإلسددتراتيجيات علدد  مدداتالمعل بعدد  اعتمدداد .2

 أنشددط : مثدد  األنشددط  تقدد    فدد  الح يثدد  والبددرامج لإلسددتراتيجيات اسددت  ام  
 .للطف  والممتع  الفعال   اإللكتروني التعلي 

 

 مدد  عدد د رأي السددتط   اسددتمار  بإعدد اد الباحثدد  قامدد  ذلددك مدد  وللتأكدد    
 يدت  وهد   أهميت دا ولتح يد  الصدحي  الثقافد ب ا االهتمد  مد  لمعرف  ؛المعلمات
 بالروضدددات معلمددد ا ( 21) وعددد ده    األخدددر   المفددداهي  مددد  بالمثددد  تقددد  م ا
( حسدددن  جدددواد التيموريددد   الواصدددفي  ) بمددد ار  والتعلدددي  التربيددد  لدددوزار  التابعددد 

 .(0 رق  ملحق)
 

  :نتائجها وأوضحت -
 

 نتددددائج أظ ددددرت وقدددد  الروضدددد  لطفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  بتقدددد    االهتمددددا  مدددد ي
  :إل  االستط  

 

 الددد لي  إلي دددا   التددد  الصدددحي  الثقافددد  بتقددد    ت دددت  المعلمدددات مددد  % 21 •
 .الطف  إل  أخر   صحي  عادات  ق مت وال  فقط
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 بتقددددد     وتكتفدددددي علي ددددا   ترتددددد   ال  أن ددددد المعلمددددات مددددد  % 21 وذتددددرت •
 .األساسي  األنشط 

 أحيانددداا  ولكددد  أخدددر   مفددداهي   قددد مت  أن ددد  أوضدددح المعلمدددات مددد  01% •
 .النشا  فترات خ ل وق  ل ا  تح د ال ولك  الصحي  الثقاف  إل    تشر 

 األهميددد  فدد  المتدددأخر  المراكدد  تحتددد  الصددحي  الثقافددد  أ   أوضددح 71% •
 .(...علمي   رياضي   لغوي  ) المفاهي  بباق  مقارن ا 

( الكورونددددا ئحدددد جا ظ ددددور ب ا دددد  مندددد ) مدددد خراا  م اهددددتم المعلمددددات بعدددد  •
 بشدددددك    ممارسدددددت ا عددددد   الباحثددددد  الحظددددد  ولكددددد  الوقائيددددد  الصدددددحي  الثقافددددد ب

 .صحي   
 

 مدددد  تسددددت    التدددد  الددددتعل  وبددددرامج إسددددتراتيجيات عدددد  المعلمددددات وبسدددد ال -
 تواكدد  ومتطددور  ح يثدد   تعل دد أسددالي  المعلمددات اسددت  ا  عدد  تبددي   األطفددال
ددا وتراعدد   العالميدد  التكنولوجيدد  التطددورات  ال زمدد  االحترازيدد  اإلجددرا،ات أ ضا
 . (Covid-19 )الكورونا فيرو  العصر جائح  لتجن 

 

 الصددحي  الثقافدد  تنميدد  أهميدد  الباحثدد  استشددعرت فقدد  سددبق مددا علدد  اوبنددا،ا    
 الد ات  للدتعل  الطفد  ت هد  والتد   اإللكتروند  التعلي  باست  ا  الروض  لطف 
 .مكتسب ال الج ي   بال برات السابق  خبرات  وربط

 

 :البحث مشكلة
 

 الصدحي  الثقافد  تنميد  أهميد  إلد  تشدير والتد  السدابق  الم شدرات ضدو، ف    
 :كالتال  وه  الحالي  البح  مشكل  تتض  الروض  لطف 

 

 علي دا الترتيد  وعد   الروضد  لطفد  الصدحي  الثقاف  تنمي  ف  ضع  وجود -
 .المعلمات  ب  ق   م 
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 الكورونا فيرو  أزم : مث  مستح ث  بئ وأو  ج ي   صحي  مشك ت ظ ور- 

 (Covid-19)  الكبددار مدد  كدد    لصددح  كبيددراا  ت  يدد اا  تشددك  زالدد  مددا والتدد 
 سدري    بشدك    وانتشدار  العدال  دول أغلد  فد  تفشدي  أجمد   العدال  ف  واألطفال
 االحترازيدد   واإلجددرا،ات الوقائيد  الصددحي  الثقافد ب االهتمددا  قلد  بسددب   وهائد   
 كد  الطفد  صدح  وخاص ا  العال  دول جمي  ف  بالصح  االهتما   ج  ل لك

 الصدحي  الثقافد  أهميد  علد  والتأكي  الصحي   األزمات جمي  ت ط  نستطي 
 .للطف  تنميت ا وضرور 

 

 تطدورات تناسد  األنشدط  لتقد    ح يثد  برامج تست    ال المعلمات أ  كما - 
 .اإللكترون  التعلي : مث  العصر

 

 الدرئيس التسداؤل عد  اإلجابد  فد  البحد  مشدكل  تبلدورت سبق ما خ ل وم  
 :التال 
 الروضة؟ طفل ىلد الصحية الثقافة تنمية في إلكتروني برنامج ليةاعف ما

 

 :الفرعي  األسئل  م  اع دا  التساؤل ه ا م   ويتفر 
 

 الروض   لطف  تنميت ا  ج  الت  الصحي  الثقاف  ما -
 طفد  لد   الصدحي  الثقافد  لتنميد  لكتروند اإل للبرندامج التصور المقتدر  ما -

 الروض  
 طفدددد  لدددد   الصددددحي  الثقافدددد  تنميدددد  فدددد  اإللكتروندددد  البرنددددامج يدددد اعلف مددددا -

 الروض  
 

 

 :البحث هدف
 
 

 .الروض  لطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  اإللكترون  البرنامج فاعلي  قيا 
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 :بحثأهمية ال
 

 طف  مساع   أي الصحي  قاف الث أهمي  ف  الحال  البح  أهمي  تكم   
 . " اإللكترون  البرنامج" است  ا  خ ل م  تنميت ا ف  الروض 

 

 :في التطبيقية األهمية تبرز: أولا 
 

 الصحي  الثقاف  بتنمي  الروض  معلمات إفاد  ف  البح  ه ا  ج ي ق  -
 .الطف  ومستقب  صح  عل  تأثيرها بم   والشعور

 للطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  المعلمات  ساع  برنامج تق    -
 .اليومي  حيات  ف  وممارست ا

 ؛ال زم  االحترازي  واإلجرا،ات الوقائي  الصحي  الثقاف  عل  التأكي  -
 ال ي (Covid-19) المستج  الكورونا فيرو  جائح  ت ط ف   للمساع  

 .العال  ي  د
 القائمي  – الباحثي  - المعلم  – الطف ) م  ك ا  البح  ه ا  في  ق  -

 نظري  أسس ضو، ف  مصم    ببرنامج   بإم اده ( التعليمي  العملي  عل 
 .ح يث  تقني  واست  ا 

 

 :في النظرية األهمية تبرز: ثانياا 
 

 برامج است  ا  بأهمي  األطفال تربي  عل  القائمي  تبصير محاول  -
 .الصحي  الثقاف  تنمي  عل  تعم  وح يث  متنوع 

 تنميت ا وأهمي  الصحي   الثقاف  همالإ   ب طور  المعلمات تبصير -
 تعلم ا ليس  ؛اإللكترون  التعلي :مث  وشيق  ح يث  ستراتيجياتإ باست  ا 
 .ويسر   بس ول    وممارست ا

 .السابق  وال راسات البحوث أظ رت  ال ي والكيف  الكم  القصور معالج  -
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 :حدود البحث
 

 :البشرية الحدود-1
 

 بطريقدد    اختيدداره  تدد   سددنوات( 7:2) مدد  األول   تو المسدد أطفددال فدد  تتمثدد   
 61"  وطفلدد    طفدد ا ( 021) وعدد ده  بالروضددات القاعددات قددوائ  مدد  عشددوائي   

 األطفددددال بريددددا  الملتحقددددي تمجموعدددد  ضددددابط  "  61كمجموعدددد  تجريبيدددد   
 والتددد   بورسددعي  بمحافظدد  والتعلددي  التربيدد  لددوزار  التابعدد  بالمدد ار  الموجددود 

 .البح  عين  مجتم  تمث 
 

 :المكانية الحدود-2
 

  سدبع فد  حكوميد  لمد ار  تابعد  روضدات( 2) عد د ف  البح  تطبيقت     
 التدددددددال  والجدددددد ول  بورسددددددعي  بمحافظدددددد  األصددددددل  للمجتمدددددد  وممثلدددددد  حيددددددا،أ

 .يوضح ا
                                       ( 1) جدول  

 البحث طبيقلت المكانية الحدود يوضح                     
 الحي الروضة م
 بورف اد جواد عل  حسن  0
 ال هور عل  سليما  2
 الضواح  اليرمو، 0
 الشر   التيموري  2

 

 :الزمنية الحدود-3
 

 ال راسددددددددد  للعدددددددددا  األول ال راسددددددددد  الفصددددددددد  خددددددددد ل البحددددددددد  تطبيدددددددددق تددددددددد  
2121/2120 . 
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 :الموضوعية الحدود -4
 

 الثقافد فد   الروضد  لطفد  الصدحي  ثقافد ال لتنميد  لكتروند اإل برنامجويتمث  ال
 ذترهدددددا وتدددد   (البيئيدددد  الوقائيدددد   الرياضددددي   الغ ائيدددد   الش صددددي  ) الصددددحي 
 (.0 ملحق) الصحي  الثقاف  بقائم  بالتفصي 

 

 :البحث وعينة مجتمع
 

 سددنوات( 2-7) األول   بالمسددتو  األطفددال ريددا  أطفددال :البحععث مجتمععع -
 بجم وريد  بورسدعي  بمحافظد  والتعلدي  تربيد ال لوزار  التابع  الم ار  بروضات
 .العربي  مصر

 قددددوائ  مدددد  عشددددوائي    مت رجدددد    بطريقدددد    العيندددد  اختيددددار تدددد  :البحععععث عينععععة -
( 61) األطفدال عد د حي  م  روض    بك  مجموعتي  ال  وتقسيم   القاعات

 لم يريدد  تابعدد  روضدد    كدد  فدد  ضددابط  كمجموعدد ( 61) تجريبيدد   كمجموعدد 
 .بورسعي  بمحافظ  ي والتعل التربي 

 

 :مصطلحات البحث
 

 :  Program برنامج-
 

 والمفاهي  التربوي  ال برات م  مجموع  :أن ( 2101) جاد عرفت تو   
 لجمي  والشامل  المتكامل  الوح ات إطار ف  تنظيم ا يت  الت  والم ارات
 تنمي  ب    ؛الروض  طف  ومتطلبات خصائ  م  تتناس  الت  األنشط 
 .تنميت ا رادالم   الجوان  م  جان 

 

 : Electronic program  إلكتروني برنامج-
 

 والممارسات واألنشط  األلعا  م  مجموع  :أن ( 2106) أحم   عرف    
 طريق ع  المعلم  وتوجي  إشرا  تح  الطف  ب ا  قو  الت  العملي 
 .المنشود التعل  إلح اث اآلل  الحاس 
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 إل صال مبتكر  طريق  اإللكترون  التعلي   أ( 2102) ال اح  وتعرف       
 حول والتمرت  والتفاعلي  الجي  بالتصمي  تتص  والت  الميسر  التعل  بيئات
 والمصادر بال صائ  االنتفا  طريق ع  وزما    مكا    أي ف  الطف 
 .ب  المتوفر  والمواد

 

 :إجرائياا  الباحثة وتعرفه  
 

 م  للطف   ق   ت   الت  التفاعلي  ي اإللكترون األنشط  م  مجموع  أن    
 م تل  لتق    المعلم  إشرا  تح  الم تلف   الحاسو  أج    خ ل

 الفعال التعل  إلح اث ؛للطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  تساع  الت  األنشط 
 صحي    بشك    الصحي  الثقاف  وممارس  ال ات  للتعل  والوصول والمستمر
  .ومستمر  

 

 : Healthy culture يةالصح الثقافة -
 

 مفي  سلو، ك  ه : الطب  سيج  قامو  ف  Farlex, 2012)) عرف ا    
 عال     بمستو  األحيا  م  كثير   ف  يرتبط العقلي   أو الب ني  الفرد لصح 
-http://medical .النفس ف  والتحك  االنضبا  م 

dictionary.thefreedictionary.com 
 

 :اا جرائيإ الباحثة عرفهاتو   
 

 الطف   كررها الت   جابي اإل والسلوتيات الصحي  المفاهي  م  مجموع   
 الطبيعي  والبيئ  عام ا  البيئ  م  تفاعل  خ ل م  ويكتسب ا  وتلقائي    بس ول   
 والمبادي، القي  تنمي  ف  تساه  والت  المتنوع   األنشط  خ ل م  خاص ا 

 سوياا  ابنا،ا  جس   وبنا، صحت   عل الطف   حافظ خ ل ا م  والت  السامي  
 صحت  عل  الحفاظ بكيفي  وتبصير   نافع    حياتي    بم ارات   وتسليح 
 الش صي   الصحي  الثقاف : كالتال  وه  واألوبئ   األمرا  م  ووقايت ا
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 الوقائي   الصحي  الثقاف  الرياضي   الصحي  الثقاف  الغ ائي   الصحي  الثقاف 
 .ئي البي الصحي  الثقاف 

 

 اإلطار النظري:
 

  Electronic program : اإللكتروني البرنامج
 

 اإللكتروني البرنامج تعريف: 
 

 وبرمجت دا إعد ادها يدت  الت  التعليمي  المواد :بأن ( 2109العتيب  )  عرف     
 مبددد أ علددد  المبنيددد " سدددكنر" نظريددد  علددد  معتمددد  ا  لتعلم دددا  الحاسدددو  بواسدددط 
 المدتعل  مد  اإل جابيد  االستجاب  عل  ترت  حي   ي  والتع واالستجاب  المثير
 الحقائدد  أو الدد رو  هدد  أن ددا كمددا الحاسددو   أو المعلدد  مدد  إ جدداب    بتع يدد   

 لغدددات إحددد   باسدددت  ا  وحوسدددبت ا وإنتاج ددا تنظيم دددا جدددر   التددد  األنشددط  أو
 موصدددددو    تعليمددددد    موقدددد    فددددد  محدددد د    أهددددد ا    لتحقيددددق الكمبيدددددوتر  برمجدددد 
 .ل   التفاع  فرص توفير م  المتعلمي   م  مح د   لجم ور  

 

 اإللكترونية األنشطة تعريف:  
 

 بواسددددط  م صددددم  الم   األنشددددط  مجموعدددد  :أن ددددا( 2101الموسددددوي )  عرف ددددا   
 التكامد  مبد أ علد  تقدو   امحد دا  اهد فا  من ا نشا  لك   كو   الكمبيوتر  برامج

 لل بددر  مكملدد ا  بددر خ كدد  تكددو   بحيدد  ال بددرات إعطددا، فدد  والتسلسدد  والتتدداب 
 .السابق 

 

 اإللكترونية البرامج خصائص: 
 

 اإللكترونيدد  التعليميدد  البددرامج أ ( 2107ع مدد  )  (2105محمدد  ) يدد تر   
 لألهددد ا  وفقددداا  آلخدددر برندددامج   مددد  ت تلددد  محددد د ا  اأهددد افا  وفدددق تصدددميم ا يدددت 

 فد  من دا  سدتفاد التد  المشدترت  ال صدائ  تل دي  ويمكد  المرجو   العلمي 
 :التال  النحو عل  عا    بشك    اإللكتروني  التعليمي  لبرامجا
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 قد رات   مد  يتناسد  ما باختيار المتعلمي  بي  الفرد   الفرو   عل  التغل  .0
 .وميول  

 وخصدائ  حاجدات وتلبيد  المرجدو  التعليمي  األه ا  تحقيق عل  تساع  .2
 .المتعلمي 

 وسددددائط اسددددت  ا ب التعليميددد  المدددداد  عددددر  طريقددد  فدددد  والتشددددويق المتعددد  .0
 .ومتنوع  متع د 

 .المتعلمي  ل   التعل  دافعي  عل  تحف  .2
 الددد ات  الدددتعل  يددد ع  ممدددا  الدددتعل  أثدددر وبقدددا، التددد تر علددد  المدددتعل  تسددداع  .7

 .استمرار  ويضم 

 .الراجع  التغ    .6
 

 اإللكتروني التعليم فوائد : 
 

  مكد  لكد و  لكثرت دا  التعلدي  مد  الندو  هد ا وفوائد  ممي ات حصر  مك  ال   
 :تتمث  ف  اإللكترون  التعلي  وفوائ  م ا ا أه  بأ  القول
 .ويسر س ول ا  أكثر التعل  عملي   جع  .0
 .التعل  نحو إ جابي  اتجاهات تنمي  .2
 .المستق  والتعل  البصري  التفكير تنمي  عل   ساع  .0
 المتعلمدددددي  وبدددددي  بيدددددن    فيمدددددا المتعلمدددددي  بدددددي  االتصدددددال إمكانيددددد  زيددددداد  .2

 عدد   فدد  األطددرا  هدد   بددي  مددا االتصددال سدد ول  خدد ل مدد  وذلددك  والم رسدد 
 .النقاش مجالس مث  اتجاهات

 .والمعل  المتعل  بي  اللغوي  االتصال صعوبات م   قل  .7
 .المطروح  المواضي  م  والتفاع  المشارت  عل  المتعلمي  تحف  .6

  https://sites.google.com/site/tamer900home/home/altlm-

alalktrwny  
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 اإللكتروني البرنامج مميزات : 
 

 والفدددددرو   المتعلمدددددي  وخصدددددائ  حاجدددددات ومراعدددددا  بالمسددددداوا   اإلحسدددددا  .0
 .بين   الفرد  

 .والمتعل  المعل  بي  التواص  س ول  .2
 وتكدرار الت ريبيد   المداد  ف د  فد  المتنوع  التعليمي  الوسائط م  االستفاد  .0

  2116   مدددان ) هدددامحتوا  ف ددد  مددد  يدددتمك  حتددد  ع يددد     لمدددرات   اسدددت  ام ا
 .(6ص
 .وتوظيف ا المعرف  انتقا، م ارات تنمي  .2
  متعدد د  بطددر   المعلومددات وتوضددي  المعددار  مدد  المددتعل  حصدديل  زيدداد  .7
 البصدري  المد ثرات اسدت  ا  خد ل مد  وذلدك فاعليد ا  أكثدر ال رو   جع  مما

 .(209ص  2101  إبراهي ) والتفاعلي  والحرتي  الصوتي  والم ثرات
 
 اإللكترونية األنشطة تصميم أبعاد: 
 

 علي ددددا االعتمدددداد  مكدددد  واحدددد   تعلدددد  نظريدددد  توجدددد  ال أندددد  بدددد  المسددددل  مدددد    
 الم تلفدددد   الددددتعل  أهدددد ا  وتحقيددددق التعليميدددد   ال بددددرات تصددددمي  فدددد  حصددددرياا 

   ضددد  والددد ي للمدددتعل   الظددداهري  السدددلو، مددد  تتعامددد  السدددلوتي  فالنظريدددات
 هدددددد ا حدددددد وث ورا، العقليدددددد  مليددددداتالع إلدددددد  النظددددددر دو   والقيددددددا  للم حظددددد 
 تحدد ث التد  العقليد  بالعمليدات المعرفيد  النظريد  أصدحا  ي دت  بينمدا السدلو، 
 أ  علدددد  البنائيدددد  النظريدددد  وتقددددو  سددددلوت   عن ددددا وينددددتج المددددتعل  عقدددد  داخدددد 

 ال بددددرات بنددددا، االتصددددالي  النظريدددد  وتشددددج  المددددتعل   بواسددددط  بندددد ت   المعرفدددد 
 فدد  القددو  جواندد  مدد  االسددتفاد  ويمكدد . بكاتالشدد عبددر االجتمدداع  والتفاعدد 

 .اإللكتروني  األنشط  تصمي  جود  إل  للوصول نظري  ك 
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 البنائيددددد  نظريددددد  إلددددد   سدددددتن  اإللكترونيددددد  التعليميددددد  األنشدددددط  تصدددددمي  إ     
 ,Bonk, C. J., & Zhang, K)  مد   كد    ويد تر واالتصدالي   والمعرفيد 

2008)  (Conrad, R., & Donaldson, 2011   تصددمي  أبعدداد 
 :(0 شك ) ويوضح ا اإللكتروني  األنشط 

 

 
(1) شكل     

 اإللكترونية األنشطة تصميم أبعاد يوضح
 

 :المعرفي عدالب   -1
 

 تحويددد  علددد  ق رتددد  وتددوافر للمدددتعل  المعرفيددد  البنيددد  عدد  عددد الب   هددد ا ويعبددر   
 المعلومدددات مددد  الج يددد   المعلومدددات وتنظدددي  الحاليددد  المعرفيددد  البنددد  وتغييدددر
 رؤيد  وتكدوي  اسدتنبا  علد  المدتعل  قد ر  خ ل م  ال هن  النمو أي السابق  
 والتكامدد  التددرابط إحدد اث شددأن ا مدد  الددتعل   محتددو   وأبعدداد لمجدداالت معرفيدد 
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 لف دد  االنطدد   نقطد    عدد  المعرفد  الددوع  وهد ا. المحتددو   أبعداد بددي  والتمداي 
 البنائيدددد  النظريدددد  إليدددد  دعدددد  مددددا وهدددد ا. المعندددد  وبنددددا، الددددتعل  المحتددددو  

Constructivism  رؤيتددد  المدددتعل  بندددا، أسدددالي  دراسددد  إلددد  تسدددع  التددد 
 .المتع د  وأنشطت  السابق   خبرات  إل  باالستناد حول  م  للعال  الش صي 

 

 :الجتماعي عدالب   -2
 

 األنشددط  جددود  لضددما  الضددروري  االعتبددارات بددي  مدد  االجتمدداع  عدد الب     
 الجمددداع  البندددا، تددد عي  بددد  قصددد وي     اإللكترونددد  الدددتعل  بيئدددات فددد   التعليميددد
 بعضد   األطفدال بدي  التنافس وليس االجتماع   التفاو  خ ل م  للمعرف 
 الجمعدد  االستقصددا، علدد  القائمدد  الددتعل  مجتمعددات بنددا، فدد  ويتمثدد  الدبع  
 بددددددالتطور ارتبطدددددد  التدددددد  الح يثدددددد  النظريددددددات ومدددددد  الددددددتعل   لتوتيدددددد  الدددددد ز 

 عبددددر الددددتعل  لوضدددد  تسددددع  التدددد  االتصددددالي  النظريدددد  المعاصددددر التكنولددددوج 
 ؛التفاعليدد  الددتعل  نشدداطات علدد  والترتيدد  فعددال   اجتمدداع    إطددار   فدد  الشددبكات
 ألطفددددالل االجتمدددداع  التفاعدددد  تددددوفير مدددد  العليددددا التفكيددددر مسددددتويات لتشددددجي 
 .م تلف  بصور   والمعل 

 

 :العقلي عدالب  -3
 

 نمددداذ  بندددا، خدد ل مددد  المعرفدد  بندددا، فددد  بالغدد ا  أهميددد ا  لعقلدد ا عددد الب    مثدد    
 مواقدد  علدد  وتعميم ددا الددتعل   أنشددط  اسددت  ا  فدد  تسدداع  عقليدد  وتصددورات
  المعرفيد  النظريد  أطدر تظ در وهندا التعل   أثر وتوسي  انتقال ب    مشاب  

 Cognitivism  الد السدلو،  عن دا يندتج التد  العقليد  العمليدات ب راسد  فت ت  
 والتعدد ي  والتنويدد  واالكتشدا  بالتجريدد  تسدم  إلكترونيدد  تعليميد  أنشددط  ت قد  
 .المتعل  سلو، ف 
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 :الذاتي/  الشخصي عدالب   -4
 

 ويعبددر الش صدد   عدد الب   االعتبددار فدد  أخدد ها ينبغدد  التدد  األبعدداد بددي  مدد    
 مدا اوهد  وتطورهدا  الد ات مد  والتفاعد  للمدتعل  النفسد  الجاند  عد  ع الب   ه ا

 لد ا الش صد   والتطدور الد ات   الدوع  بد  قصد وي   البنائي   النظري  ب  تنادي
 واكتسددددا  للمدددتعل  الددد ات  والتفاعددد  النفسدددد   الحضدددور جانددد  مراعدددا  ينبغددد 
 علددددد  التغلددددد  -بدددددالنفس الثقددددد  -المثدددددابر : من دددددا ش صدددددي  وم دددددارات قددددد رات

 – االسدتق لي  – الدنفس علد  االعتمداد – المبادر  -الوق  إدار  – الصعوبات
 .ال ات دافعي  – ال ات إدار  – الرأي ع  التعبير

 

 المعرفددد  اسدددتقبال كيفيددد  عددد  التربويددد  النظريدددات اخدددت   فددد  نجددد  وختامدداا    
 تحكمدد  يتضدم  المدتعل  عقدد  فد  المعرفد  بندا، أ  المددتعل   عقد  فد  والمعند 
 الدتعل  وهدو يد  اجتماع تفاوضدي  عمليد  المعرفد  بندا، وأ  يتعلمد   فيمدا وتأملد 

 أ  كمددا وتعدداون   وأصددي  ومقصددود وبنددائ  نشددط بأندد  يتميدد  والدد ي ال دداد  
 للدددددددددددددددددتعل  صدددددددددددددددددالح  واالفتراضدددددددددددددددددي  اإللكترونيددددددددددددددددد  التعليميددددددددددددددددد  البيئدددددددددددددددددات

 . https://www.neweduc.comالبنا،
 

 

  األنشعععععطة تقعععععديم عنعععععد مراعاتهعععععا يجععععع  التعععععي واألسععععع  المبعععععادي 
 :اإللكترونية

 

 :أن ا( 2101مصري )  (2101لباق  ا عب ) م  ك    ي ترها  
 

 القدد ر  للمددتعل  يتددي  الدد ي المتعدد د  الوسددائط نشددا  جددوهر وهددو: التفاعليدد -0
 . اإللكترون  التعل  عل 
 بدي  وقصراا  طوالا  للمتعل  الم ص  الوق  باخت   تسم  حي : الفرد  -2

 .السابق  وخبرات  واستع ادات  لق رات  تبعاا  وآخر متعل   
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 بم تلدد  المعلومددات عناصددر عددر  اإللكترونيدد  البددرامج تتددي :  التكامليدد-0
 ممدا  (ومتحرتد  ثابتد  ورسدو  صدوت  وثابتد   متحرتد  صدور  ن  ) أنماط ا
  .ومتكامل ا  متفاعل ا   جعل ا

 والمدداد  األطفددال بددي  الجيد  التفاعدد  فدد  أساسد  دور لدد : والتشددويق اإلثدار -2
 .العلمي 

 اإلضداف  أو بالحد   تعد ي ت إجدرا، علد   سداع  ممدا: والجاذبي  المرون -7
 .المشارت  ف  والرغب  جاذبي   ح ث مما والتغيير

 وال يدددارات البددد ائ  يدددوفر ممدددا متنوعددد  تعلددد  بيئددد  تقددد   يدددت   حيددد : التندددو -6
 .أمام 

 

 الصحية الثقافة مفهوم Healthy culture: 
 

 التدددد  خاصددد ا  الصدددح  الجانددد  فددد  األفددددراد تميددد  التددد  السدددلوتيات جملددد "  
 السدددددلوتيات جانددددد  إلددددد  األمدددددرا  مددددد  والوقائيددددد  الغ ائيددددد  بدددددالنواح  تتعلدددددق
 .(99ص   2109سعي  ")بالنو  المتعلق 

 

  الصحية الثقافة ومعايير أس: 
 

 الصدحي  للعدادات األسدس مد  مجموعد  0110 اليونيسكو منظم  وضع    
 :لف الم ت الحياتي  المواق  ف  ممارست ا الطف  عل  ينبغ  الت  الجي  

 

 .بالصح  االهتما -0
 .حيات  ف   شاه   بما يتعلم  ما ربط-2
 بممارسددت   صددح  حيددا  نمددط  عيشددوا أ  وأصدد قائ  العائلدد  أفددراد  مسدداع -0

 .الصحي  الثقاف  لتلك
 .الصح  ع  أساسي  حقائق ف  -2
 .(200ص  2102ببلوش ) جي     بصح    للبقا، تعلم  ما تطبيق-7
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 الصحية الثقافةب الهتمام دواعي: 
 

 وسدددائ  مددد  حيويددد  ووسددديل  التربيددد  عمليددد  فددد  هدددا  جددد ، الصدددحي  الثقافددد -0
 .كك  والمجتم  الطف  بصح  الن و 

 نصدد  ال ولدد  تضددع  التدد  الكبددر   األهدد ا  مدد  الطفدد  بصددح  االهتمددا -2
 لألمدد  الحضدداري  والتقدد   الطبيعدد  للنمددو الصددحي  الطريددق أ  حيدد   عيني ددا
 الضددع   عددوق   وال األمددرا  تمددنع   ال ا،أصددح مددواطني  خدد ل مدد  يبندد 
  .(05ص   2106 النجا  أبوو  ريا ) واجبات   دا،أ ع 
   دراسددد  وت تددد  المرحلددد  تلدددك فددد  الطفددد  بصدددح  االهتمدددا  ضدددرور -0

(Tingting,X,U.et al, 2017) لممارسددد  الطفددد  توجيددد  ضدددرور   علددد 
 غيدددر مشددداك وال السدددلوتيات مددد  تحميددد  والتددد  لددد  المناسدددب  الصدددحي  الثقافددد 

  .صحي ال
: مثددد  األطفددال بددي  بالتغ  دد  بسددو، ال اصددد  األمددرا  مدد  الع يدد  ظ ددور-2

 ليددد إ  شدددير مدددا وذلدددك.....  السدددكري  الشددد ي    النحافددد  السدددمن   األنيميدددا 

Aldeman,H,2016)  ) السياسددددددات لبحددددددوث الدددددد ول  المع دددددد  مدددددد تمر فدددددد 
 واحددد    شدددك    مددد  تعدددان  البلددد ا  جميددد  أ  علددد  ي تددد  حيددد  2106 الغ ائيددد 

 .التغ    سو، أمرا  م  األق  عل 
    

 للطفل الصحية الثقافة أهمية: 
 

 صدحت  علد  الحفداظ  علد الطفد   سداع  حيدا  سلو أ هو الصحي  الثقاف  -
 قدادراا   كدو   النفسد   االسدتقرار بدالنفس  الثقد  وتمنح  النفسي  العقلي   الب ني  
 صددحت   حفددظ بمددا سددلوتيات  تحسددي   علدد وتعمدد  اآلخددري  مدد  التعامدد  علدد 
  .(2106الضب  ) دراس  ذلك عل  وأك ت

 الطفد   لد  تنمد  الصدحي  الثقافد  أ  (Krause, 2010)دراسد   ت وأكد -
 التعلددي  الصددحي   األكدد  عددادات تطددوير الش صددي   النظافدد : التاليدد  الجواندد 
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 العوامدد  وتع يدد  اليوميدد  الضددغو  مدد  التعامدد   علدد القدد ر  صددحي   بيئدد  فدد 
  .صحي ال
 بالتعليمدات يلتد   عند ما والجدراثي  األمرا  م  الع ي  م  تحمي  أن ا كما -

 مط ددددر اسدددت  ا  األكدددد   وبعددد  قبددد  وخاصدددد ا  باسدددتمرار   األيدددد ي غسددد : مثددد 
 نظافد  مد  التأكد  أحد   مد  تبادل دا وعد   الش صدي  األدوات اسدت  ا  للي ي  

 المناديددد  اسدددت  ا  ا  المكددد األثددداث  المحيطددد   األشددديا، األدوات  الم بدددس 
  .(29ص  2100فاي  ) وغير  العطس عن  باستمرار الورقي 

 األطفددددال أ  حيدددد  لألمددددرا   المبكددددر االكتشددددا  فدددد  تسدددداع  أن ددددا كمددددا -
 علد  توأكد   سداري ال وغيدر السداري  األمدرا  مد  بكثيدر   لإلصداب  معرضدو  

 بعندوا  2101 السيسد  الفتدا  عبد  العربي  مصر جم وري  رئيس مبادر  ذلك
 واألمدرا  التغ  د  سدو، أمدرا  عد  المبكدر للكشد " بصح   كبر بكر  جي "

" صددح  مليددو   011" شددعار تحدد  والجامعددات المدد ار  لطدد   السدداري  غيددر
 أ  حسددان   محمدد . د الصددحي  المبددادرات لشددئو   الصددح  وزيددر مسدداع  وأكدد 
 مضداعفات مد  المسدتقب  فد  األطفدال حما د  فد  كبيدر تدأثير ل ا المبادر  تلك
    https://akhbarelyom.com .الساري  غير واألمرا " س  فيرو "
 

 للطفل الصحية الثقافة أهداف: 
 

 ورفد  السدليم  الصدحي  الثقافد   عل الطف  وتعوي  صحي  الغير الثقاف  نب -0
 العالميد  الصدح  منظمد ) توصديات فد  جا، ما وه ا  الصحي  الثقاف    مستو 

2100). 
 ونظدددا  بصدددح  يتمتددد  عقليددداا  نفسدددياا  جسدددمياا  متدددواز  و  صدددح  جيددد  خلدددق-2

 السدوي  النمدو شدرو  أهد  فمد  .األمدرا  مد  نفسد  حما د  علد  قادراا  وسعاد 
 عثمدددددددددا ) دراسددددددددد  ذلدددددددددك علددددددددد  وأكددددددددد ت الصدددددددددحي  سددددددددد مت  هددددددددد  للطفددددددددد 
  .(52ص  2102وآخرو  
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 مدددد  والوقا دددد  الطفدددد  بتغ  دددد  واالهتمددددا  الصددددحي  الم رسددددي  البيئدددد  تددددوفير-0
 بوال د  اإلنسداني  وال د مات الصح  وزار ) ذلك عل  وأك ت الصحي  األخطار
  .(2105  فكتوريا

 األخطدددار مدد  نفسدد  ووقا ددد  الصددحي  الثقافدد  ممارسددد   علدد الطفدد  تدد ري -2
  قدد م ا التدد  الطبيدد  ال دد مات والمددا،  الغدد ا، إلدد  بحاجتدد  الطفدد  وعدد  وإثددار 

 وت تدد  الصددحي  الحالدد  تحسددي  شددأن ا مدد  التدد  السددلوتيات وإكسدداب  المجتمدد 
 (.091ص  2101 محم ) دراس  ذلك عل 

 

 الصحية الثقافة أنواع: 
 

 : الشخصية الصحية الثقافة: أولا 
 

 الم نيددددد  للحما ددددد  الثدددددان  اللددددد  عبدددد  بددددد  الحسدددددي  األميدددددر أكاد ميددددد  تعرف ددددا  
 والمرتبطد  اليوميد  بأعمالندا المترافقد  الممارسدات مد  مجموع  أن ا(: 2109)

 علدددد  للحفدددداظ الحيددددا  نددددواح  بمعظدددد  المتصددددل  الش صددددي  والعنا دددد  بالنظافدددد 
 .الصحي  والمعيش  الصح 

 نظافدد  الشددعر  نظافدد  األسددنا   نظافدد ) الش صددي  النظافدد  -: فدد  وتتمثدد   
 .الصحي  النو  وعادات( الم بس نظاف  الجس   نظاف  األظافر 

 

 : الغذائية الصحية الثقافة: ثانياا 
 

 تحسد  أ  شدأن ا مد  والتد  الصدحيح  والتغ    بالغ ا، خاص  عادات ه "  
 الصدددح  علددد   حدددافظ ممدددا  األمدددرا  مددد  وتصدددون  والمجتمددد  الفدددرد صدددح 
 . www.who.int  "تنميت ا عل  ويعم  العام 

 

  أطعمددد مددد   أكددد  ومددداذا صدددحيح    بطريقددد     أكددد  كيددد  الطفددد  من دددا ويدددتعل   
 .اليومي  وجبات  وتنظي  صحت  عل  الحفاظ  عل تساع  

 

http://www.who.int/
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 فيتتمثل  السليم الغذا  تناول عادات: 
 

 الضددروري  الغ ائيدد  العناصددر جميدد  علدد   حتددوي  بحيدد  الغدد ا، فدد  التنددو -0
  .متوازن  بنس  للجس 

 الج داز وسد م  ال ض  عملي  لتيسير ج اا  م   وذلك الطعا  فترات تنظي -2
 .ال ضم 

  جدددد  كمددددا الطعددددا   لتندددداول مدددد    حدددد د أ   جدددد  لطعددددا ا تندددداول طريقدددد -0
  جدد  وال تناولد  عندد  الوقدو  وعدد   الطعدا  تندداول عند  الجلددو  فد  االعتد ال

 .الطعا  م  االنت ا، بع  اال الما، شر 
  .اليو  م  متباع     فترات   عل  الما، م  كافي    كميات   شر  عل  الحفاظ-2

 )25 ص  2109الحسي                                                     (
 

  الوقائية الصحية الثقافة: رابعاا : 
 

 الطفد  واكسدا  الصدح  علد  والحفداظ األمدرا  مد  الوقا   وف  عل  ه     
 اإلصدددداب  وتجنبدددد  صددددحت  وسدددد م  سدددد مت  علدددد  تحددددافظ صددددحي  سددددلوتيات
 كمدا خدري  اآل وعلد  علي  ت ثر الت  الصحي  والم اطر واألمرا  باألضرار
 الصددحي  المشددك ت مواج دد  فدد  تسدداع   التدد  المعلومددات مدد  الع يدد  تكسددب 
 .(76 ص   2101 مرس  ) ل ا يتعر  ق  الت 

 

 2121 العالميدددد  الصددددح  ومنظمدددد  اليونيسددددي  منظمدددد  مدددد  كدددد    وتوصدددد    
 األمدددرا  مددد  حمايتندددا علددد  تسددداع  التددد  الوقائيددد  الثقافددد ب االلتددد ا  بضدددرور 
  . https://www.unicef.org       المستج   والفيروسات واألوبئ 

    

 انتشددار طددر    معرفدد  جدد  من ددا والوقا دد  بدداألمرا  اإلصدداب  نتجندد  لكدد    
 والشددرا   الطعددا  الم مسدد   الدد    الددرذاذ ) طريددق عدد  تكددو   والتدد    العدد و 

 باألطعمدد  المناعدد  ج دداز نقددوي  كيد  تجنب ددا  ونحدداول( الغيددر أدوات اسدت  ا 
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 حالددد  فددد  للطبيددد  والددد ها  والتطعيمدددات الددد وا، أخددد  أهميددد  فددد ومعر  المفيددد  
 .(50 ص   2100حنا ) المر 

 

ا  : البيئية الصحية الثقافة: خامسا
 

 الطبيعيد  البيئدات علد  وترتد  العامد  الصح  فرو  أح  ه  البيئي  الصح    
 https://ar.wikipedia.org .اإلنسا  صح  لصال  والصناعي 

 

 أجدددد  مدددد  الصددددحيح  السددددلوتيات الطفدددد  تكسدددد  البيئيدددد  الصددددحي  الثقافدددد و    
 اإلمكددا  بقدد ر والقضددا، مع ددا التعامدد  وتيفيدد   وحمايت ددا البيئدد  علدد  الحفدداظ
 الطفددد  صددح  علدد  إ جابيددد    ثددار  آب  عددود ممددا  بالبيئددد  المضددر  األسددبا  علدد 
 .حول  وم 

 

 نظافدددد  مددد  التأكدددد ) يتضدددم  التلدددوث مدددد  وحمايت دددا البيئدددد  نظافددد  أ  كمدددا   
 نقيددد  شدددر  ميدددا  تدددوفير إليددد   نددد ه  مكدددا  وأي والروضددد  المسدددك  وصدددح 
  صدددح    بشدددك    الطعدددا  وبقا دددا النفا دددات مددد  الدددت ل  نظافت دددا  مددد  والتأكددد 
 الحددرص ب ددا  واالهتمدا  والنباتددات األشددجار زراعد  الضددار   الحشددرات مكافحد 
 (.202 ص   2106صليح  ( )،ال وا ونظاف  نقا، عل 

 

 فعي السعابقة والدراسعات النظعري  اإلطعار اسعتعرا  معن خلعصن أن يمكن 
 :التالية النقاط إلى الحالي البحث

 

 فدددد  أساسدددد  هدددد   وجعل ددددا الصددددحي  الثقافدددد  بتدددد ريس االهتمددددا  ضددددرور -0
 الطددددر   وأفضدددد  أ سدددر مدددد  فالروضددد  اسددددتمرارها  لضدددما  ال راسددددي  المنددداهج
 .صح  الغير السلو، وتع ي  الصحي  الثقاف  وغر  لتع ي  التربوي 

 رياضددي   غ ائيدد   ش صددي  : )جواندد  عدد   علدد  الصددحي  الثقافدد  تشددتم -2
 .وثيقاا  ارتباطا معاا  وترتبط البع  بعض    كم  وجميع ا( بيئي  وقائي  

https://ar.wikipedia.org/
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 المجتمعددددات صددددح  علدددد   حددددافظ الصددددغر مندددد  الصددددحي  الثقافدددد ب االلتدددد ا -0
 .ساري ال وغير الساري  والفيروسات مرا باأل اإلصاب  ويجنب ا

 القصدد   سددت    حيدد  الم تلفدد  والددتعل  التعلددي  مدد اخ  وتبايندد  تنوعدد -2
 تشددددج  والتددد  التكنولوجيدددا اسدددت  ا  وتددد لك  واأللعدددا  والمجسدددمات والصدددور

 .المتنوع  التعليمي  األنشط  است  ا  ف   في  ما وهو الجماع  العم  عل 
 

 برندددامج إعددد اد فددد  االعتبدددار بعدددي  خدد  أو  بمراعاتددد  ثددد الباح قامددد  مدددا وهددو   
 .الحال  بالبح  المتنوع  التعليمي  األنشط 

 

 وأسدددالي  بطدددر   للطفددد  الصدددحي  الثقافددد  تنميددد  ضدددرور  سدددبق لمدددا وإجمددداالا    
 .ومستقبل  الطف  صح  عل  حفاظاا  تعليم ا ف  التبكير وضرور   ممتع 

 

 : إجرا ات البحث
 

 :البحث ةوعين مجتمع: أولا 
 

 :البحث مجتمع -أ
 

 والتعلددددي  التربيدددد  لددددوزار  التابعدددد  بالمدددد ار  الملتحقددددي  األول المسددددتو   أطفددددال
 .بورسعي  بمحافظ  بم يريت ا

 

 :البحث عينة-ب
 

 األول   المسدددددتو  أطفدددددال مددددد  العشدددددوائي  بالطريقددددد  البحددددد  عينددددد  اختيدددددار تددددد 
 سددليما   علدد  اليرمددو،  حسددن    علدد جددواد) المدد را  بروضددات الملتحقددي 
 المسددتو   قاعددات مدد  الروضددات هدد   مدد  العيندد  أفددراد اختيددار وتدد   (التيموريدد 
 مجمدددوعتي  إلددد  تقسدديم   تددد  وطفلددد ا  طفدد ا ( 021) فددد  العينددد  وتمثلدد  األول

 عدد د حيدد  مدد  متسدداويتي  والمجمددوعتي  ضددابط   واألخددر   تجريبيدد  إحدد اهما
 للمجموعد طف ا وطفلد ا  61)  (التجريبي  للمجموع طف ا وطفل ا 61) األطفال
 (.الضابط 
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 : الزمني العمر تحديد -ج
 

 فدد ( البحدد  عيندد ) الروضددات بأطفددال ال اصدد  السددج ت علدد  بدداالط     
 سددنوات أربدد  بددي  يتددراو  األطفدال ل دد ال، ال مندد  العمددر أ  وجدد   المجمدوعتي 

 وتدد   ذلددك عدد  أعمدداره  ي يدد  الدد ي  األطفددال بعدد  واسددتثنا، سددنوات وخمددس
 .البح  عين  م  تبعاده اس

 

 :البحث منهج: اثانيا 
 

 فددد  إلكترونددد  برندددامج ليددد اعف"  لتح يددد  التجريبددد  المدددن ج البحددد  اسدددت      
 ذي التجريبدددددددد  التصددددددددمي  ذات"  الروضدددددددد  لطفددددددد  الصددددددددحي  الثقافدددددددد  تنميددددددد 

 كأسدددددلو ( T-Test) اختبددددار واسددددت  ا   والضدددددابط  التجريبيدددد  المجمددددوعتي 
 لعيندددد  والبعدددد ي القبلدددد  التطبيقددددي  متوسددددط   بددددي الفددددرو   لحسددددا  إحصددددائ 
 .البح 

 

 :التالية المتغيرات على التجريبي المنهج وشمل
 

 طفددد  لددد   الصدددحي  الثقافددد  لتنميددد "  إلكترونددد  برندددامج"  المسدددتق  المتغيدددر-
 .الروض 

 .( الصحي  الثقاف ) التاب  المتغير-
 

 (2) جدول

 للبحث التجريبي التصميم يوضح
 

 التطبيق البعدي المعالجة بيق القبليالتط المجموعات
المجموعة 
 الضابطة

 الثقاف مقيا  
 الصحي  المصور

الطريق  المعتاد  ف  
 الروض 

الصحي   الثقاف مقيا  
 المصور

المجموعة 
 التجريبية

 الثقاف مقيا  
 الصحي  المصور

تطبيق البرنامج 
اإللكترون   لتنمي  

الصحي  لطف   الثقاف 
 الروض 

 ف الثقامقيا  
 الصحي  المصور 
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 :البحث أدوات: اثالثا 
 

 :التالي  األدوات الباحث  است  م 
 

 .األطفال ريا  معلمات رأي استط   استمار  -
 )الباحث  إع اد ()0رق  ملحق)                                            

       .                      الروض  لطف  المناسب  الصحي  الثقاف  قائم  -
 )الباحث  إع اد) (0 رق  ملحق)                                                     

  .                           الروض  لطف  المصور الصحي  الثقاف  مقيا  -
  )الباحث  إع اد ((7 رق  ملحق)                                          

  .الروض  لطف  الصحي  لثقاف ا لتنمي  إلكترون  برنامج -
    (الباحث  إع اد) )1 رق  ملحق                                                  (

  
 )1) ملحق: األطفال ريا  معلمات رأي استطالع استمارة-1

 

 مددد   علددد  للتعدددر  وذلدددك ؛المعلمدددات رأي اسدددتط   اسدددتمار  تطبيدددق تددد    
 بدرامج بتقد    االهتمدا  ومد    الروضد  لطفد   الصدحي الثقافد  بتق    االهتما 
 .الروض  لطف  الصحي  الثقاف  لتعلي  إلكتروني 

 

 الستمارة من الهدف: 
 

 لطفد  وتنميت دا ممارسدت ا  ومد  الصدحي  الثقافد  أهميد   م  عل  التعر -0
 بددداق  مثددد  مثل دددا ب دددا وي تمدددو    قددد مون ا المعلمدددات كانددد  إذا ومدددا  الروضددد 
 .هي والمفا المجاالت

 الثقافدددد  لتعلدددي  ح يثدددد  تعلددد  أسدددالي  بتقدددد    االهتمدددا  مدددد   علددد  التعدددر -2
 . اإللكترون  البرنامج: مث  الروض  ألطفال الصحي 

 

 الستمارة وصف: 
 (.ال) أو( نع )   عن   جا     س االا  06 م  مكون 
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 الستمارة مفردات كتابة: 
 

 :االستمار  إع اد عن  نقا  ع   الباحث  راع 
  .األسئل  وضو  -
 (.ال أو نع ) اإلجاب  نمط تح ي  -
 

 األهمية درجات: 
 

 مد ار  فد  األطفدال ريدا  معلمات م  معلم ا  21 عل  االستمار  طبق    
 اختيددداري  علددد  قاصدددر  اإلجابددد  وتانددد   والتعلدددي  التربيددد  لدددوزار  تابعددد  م تلفدد 

 أهميددد  لتقددد ير المئويددد  النسددد  حسدددا  وتددد  اإلجابددد  لتح يددد  وذلدددك ؛(ال نعددد  )
 .الروض  داخ  وممارست ا الصحي  الثقاف 

 

 الستمارة صدق: 
 

 والمت صصدددي  المحكمددي  السدداد  مدد  مجموعددد  علدد  االسددتمار  عددر  تدد   
 صدددد  ) مدددد  للتأكدددد  وذلددددك ؛الطفدددد  مندددداهج ت صدددد  األطفددددال  ريددددا  فدددد 

 .(األسئل  ووضو  ومناسب  االستمار   مفردات
 

 الستمارة ثبات: 
 

 .إحصائياا   دال ن اأ أي 911=  وق رت خكرونبا لفاأ معادل  است  ا  ت 
 

 إلى الستمارة نتائج أشارت وقد:  
 

  :الصحية الثقافة هميةأو  المعلمة: أولا 
 

 نتددائج أظ ددرت وقدد  الروضدد   لطفدد  الصددحي  الثقافدد  بتقدد    االهتمددا   مدد -0
  :ما يل  االستط  

 إلي دددا أشدددار التددد  الصدددحي  الثقافددد  بتقددد    اهدددتمم  المعلمدددات مددد  % 21 -
 .الطف  إل  أخر   صحي  عادات  تق م وال فقط ال لي 
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 بتقددددد     وتكتفدددددي علي ددددا  ترتددددد   ال  أن ددددد المعلمددددات مددددد  % 21 وذتددددرت -
 .األساسي  نشط األ
 أحيانددداا  ولكددد  أخددر   مفددداهي   قدد م   أن ددد  أوضددح المعلمدددات مدد  % 01 -

 .شا الن فترات خ ل وق  ل ا  ح د  ال ولك  الصحي  الثقاف  إل   شير  
 األهميدد  فدد  المتددأخر  المراكدد  تحتدد  الصددحي  الثقافدد  أ   أوضددح % 71 -

 . (...علمي   رياضي   لغوي  ) المفاهي  بباق  مقارن ا 
 أزمدددد  بسدددب  الوقائيددد  الصدددحي  الثقافدددد ب مددد خراا  م اهدددتم المعلمدددات بعددد  -

 .صحي    بشك    تمارس ا ال ولك  الكورونا
 

 :الصحية الثقافة تعليمل جديدة برامج وتقديم المعلمة: ثانياا 
 

 األطفدددال مددد  تسدددت    التددد  الدددتعل  وأسدددالي  بدددرامج عددد  المعلمدددات وبسددد ال-  
 معظدد  تسددت  م ا التدد  الطددر   أكثددر مدد  والمناقشدد  الحددوار طريقدد  أ  تبددي 

 ال المعلمددات فأغلدد  اإللكترونيدد   البددرامج  سددت  م  مددن   وقليدد    المعلمددات 
  األطفال  م   طبق وتي    اإللكترون  البرنامج هو ما  عرفو  

 

 ( 3) رقم ملحق .الروضة لطفل الصحية الثقافة قائمة-2
 

 الثقافد  مدا " علد  يدن  والد ي البحد  أسدئل  مد  األول الس ال ع  لإلجاب   
 قائمد  تح يد  ذلدك وتطلد  "  الروضد   طفد   لد  تنميت دا  ج  الت  الصحي 

 .الروض  لطف  المناسب  الصحي  الثقاف ب
 

 :يل  فيما نح دها ال طوات م  بع د   االختيار عملي  مرت وق 
 

 التعليميددد  والمواقددد  واألجنبيددد  العربيددد  والبحدددوث ال راسدددات علددد  طددد  اإل 
 طفد   لد  الصدحي  الثقافد  بتنميد  والمناسب  المتعلق  السابق  واألجنبي  العربي 
 .الروض 
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 نظمدد م: مثدد  الطفد  بصددح  ت دت  التدد  العالميدد  المنظمدات علدد  طد  اإل •
 .واليونيسي  الصح 

 .2119 لعا  األطفال لريا  القومي  المعايير وثيق  عل  ط  اإل •
 معلمددات علدد  االسددتمار  تطبيددق بعدد  الصددحي  الثقافدد ب مب ئيدد  قائمدد  عمدد  •

 الثقافدد  أغلدد  تطبيددق فدد  القصددور مدد   وبيددا   الروضددات بعدد  وموج ددات
 .للطف  الصحي 

 2101 ال راسدددددد  للعددددددا  2.1  األطفددددددال ريددددددا  مددددددن ج  علدددددد االطدددددد   •
 األول  ال راسدددد  للصدددد  والثددددان    األول   للمسددددتو  الددددوزار  كتدددد  و 2121/

 .الثان 
 عددددادات خمددددس إلدددد  تقسدددديم ا وتدددد  الصددددحي  الثقافدددد ب ن ائيدددد  قائمدددد  عمدددد  •

 عدددادات غ ائيددد   صدددحي  عدددادات ش صدددي   صدددحي  عدددادات) رئيسدددي  صدددحي 
 واشددددتمل ( بيئيدددد  صددددحي عددددادات  وقائيدددد   صددددحي  عددددادات رياضددددي   صددددحي 
   ث للطف  مناسب ا  فرعي ا  صحي ا  عاد ا ( 00) عل  ال مس  الصحي  الثقاف 

 لطفدد  مناسددبت ا  مدد  مدد  للتأكدد  ؛المحكمددي  السدداد  مدد  عدد د   علدد  عرضدد ا
 التوصد  ثد  المحكمدو   ب دا  أوصد التد  ال زمد  التعد ي ت إجرا، ث  الروض 

 .ن ائي ال قائم ال إل 
 المدددراد الصدددحي  الثقافددد ب ال اصددد  القائمددد  إعددد اد تددد  سدددبق مدددا ضدددو، وفددد     

 .)0 رق  ملحق) ن ائ  بشك  الروض  لطف  تنميت ا
 

 (5) رقم ملحق .الروضة لطفل المصور الصحية الثقافة مقياس-3
 

 ال طدوات ضدو، فد  المصدور الصدحي  الثقافد  مقيدا  بإعد اد الباحثد  قامد   
 :اآلتي 

 المقياس من الهدف تحديد: 
 فدد  والمتضددمن  الروضدد  طفدد  لدد ي الصددحي  الثقافدد  ا قيدد إلدد  ي دد         

 برنددامج اسددت  ا  علدد  قائمداا  الثقافدد  تلددك التدد ري  ألثدر تدداب  كمتغيددر البرندامج 
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 عد  الكشد  فد  المقيدا   سد   حي  المتنوع   األنشط  خ ل م  إلكترون 
 البرندددامج ليددد اعف علددد  كم شددر البحددد  وبعددد  قبددد  الطفدد  تحصدددي  تقددد    مدد 

  .المح د تقا اإل   مستو  حت  وذلك الصحي  الثقاف  تلك تنمي  ف  اإللكترون 
 

 المواصفات جدول وإعداد البرنامج ى محتو  تحليل: 
 

 المعرفيدد   األهدد ا  مدد  مجموعدد  بتحقيددق ي ددت  الحددال  البحدد  أل  نظددراا      
 إعدددد اد فدددد  البحدددد  عليدددد   قتصددددر الدددد ي المجددددال هددددو المعرفدددد  المجددددال فددددإ 

 المعرفدد  المجددال مسددتويات علدد  الحددال  البحدد  ويقتصددر  المصددور المقيددا 
 :وه  بلو  لتصني  اطبقا  لأله ا 

 والمعدددددار  الحقدددددائق اسدددددت عا، علددددد  المدددددتعل  قددددد ر  بددددد  ويقصددددد : التددددد تر •
  .الصحي  الثقاف ب المرتبط 

 الحقدددائق بدددي  الع قدددات إدرا، علددد  المدددتعل  قددد ر  بددد   قصددد : االسدددتيعا  •
 .ي الصح الثقاف ب المرتبط  والمعار 

 ومدددا والمعدددار  الحقدددائق اسدددت  ا  علددد  المدددتعل  قددد ر  بددد   قصددد : التطبيدددق •
 الثقافدد ب المرتبطد  الم تلفد  األنشدط  وتطبيدق ممارسد  فد  ع قدات مد  بين مدا

 .الصحي 
 

 تضدددمن ا  التددد  الصدددحي  الثقافددد  بتح يددد  الباحثددد  قامددد  ذلدددك علددد  اوبندددا،ا     
دددد  – االسددددتيعا  – التدددد تر) مسددددتويات فدددد  السددددلوتي  األهدددد ا  تح يدددد  اوأ ضا

 الكمدد  التح يدد  تل ددي  ويمكدد   (1 ملحددق) فدد  كمددا ولفظيدداا  كميدداا ( التطبيددق
 :التال  الج ول ف  لأله ا 

 
 
 

 

 الصحية الثقافة برنامج ألهداف الكمي التحليل( 3) جدول
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  مستوي األهداف
 
 التذكر

 
 الستيعاب

 
 التطبيق

 
 الصحية الثقافة المجموع

 22 00 6 5 حي  الش صي الص الثقاف  
 26 02 5 5 الصحي  الغ ائي  الثقاف 
 07 5 6 2 الصحي  الرياضي  الثقاف 
 22 00 9 7 الصحي  الوقائي  الثقاف 
 21 9 7 5 الصحي  البيئي  الثقاف 

 104 44 32 22 المجموع
 

 لكددد  الفرعيدد  الصدددحي  للعددادات النسدددبي  األهميدد  بحسدددا  الباحثدد  قامددد  ثدد     
 :التالي  األبعاد عل  االعتماد خ ل م  وذلك  بالبرنامج رئيسي  صحي  عاد 
 .بالبرنامج للطف  مق م  صحي  عاد  ك  أنشط  ع د •
 .األهمي  متوسط وحسا  المق م  الصحي  الثقاف  ألهمي  ال برا، آرا، •

 

 هددد  كمدددا صدددحي  عددداد  لكددد  النسدددبي  األهميددد  تحددد دت ذلدددك علددد  اوبندددا،ا    
   : اآلت بالج ول

 المصور الصحية الثقافة لمقياس النسبية األوزان خاليا( 4) جدول
 

 الصحية الثقافة
عدد 
 الصفحات
% 

عدد 
 األنشطة
% 

آرا  
 الخبرا 
% 

 

متوسط األهمية 
 النسبية %

الصحي   الثقاف  
 الش صي 

21% 20.2% 21% 21% 

الصحي   الثقاف 
 الغ ائي 

21% 02.2% 01% 01% 

 %01 %01 %20.2 %21الصحي   الثقاف 
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 الصحية الثقافة

عدد 
 الصفحات
% 

عدد 
 األنشطة
% 

آرا  
 الخبرا 
% 

 

متوسط األهمية 
 النسبية %

 ضي الريا
الصحي   الثقاف 

 الوقائي 
21% 20.2% 21% 21% 

الصحي   الثقاف 
 البيئي 

21% 20.2% 21% 21% 

 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 مفرداته : وتحديد المقياس بنا 
 

 :يل  ما ال طو  تلك وتتضم 
 

 :األسئلة عدد تحديد. أ
 

 الصحي  الثقاف  جمي  عل  قسماا م س االا ( 60) األسئل  ع د تح ي  ت    
 اإلجرا،ات ماع ا س الي  فرعي  صحي  عاد  لك  حي  للطف   تنميت ا المراد

 صحي  عاد  لك  األسئل  ع د ليصب   أسئل  ث ث  الكورونا لفيرو  الوقائي 
 :كالتال  الج ول يوضح ا رئيسي 

 
 
 
 
 
 

 ورالمص الصحية الثقافة مقياس وأسئلة صفحات عدد( 5) جدول
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 األسئلة
 
 المحاور

 
 عدد الصفحات      

 
 عدد األسئلة             

 02 0 عادات صحي  ش صي 
 00 0 عادات صحي  غ ائي 
 00 0 عادات صحي  رياضي 
 07 2 عادات صحي  وقائي 
 02 0 عادات صحي  بيئي 
 11 11 المجموع

 

 :األسئلة نوع تحديد. ب
 

 : عل المقيا  ل أسئ نو  تح ي  ف  الباحث  اعتم ت
 

 .قياس ا المراد المعرفي  والمستويات المقاس  األه ا -0
 .الروض  أطفال خصائ -2
 علد  ليسد   ؛(الصدحيح  اإلجابد  حدول دائدر  ض ) س ال است  ا  ت  وق -0

 .الصورتي  بي  م  الصحيح  الصور  اختيار الطف 
 مددد  وضددد الر  طفددد  تمكددد  لعددد   وذلدددك؛  الشدددف ي  باللغددد  المقيدددا  تطبيدددق-2

 .القرا، 
 التصدددحي   وسددد ول  االسدددتجاب   سدددرع ) األسدددئل  مددد  الندددو  هددد ا مميددد ات-7

 .(عالي  وثبات ص   بمع الت تتمت  أن ا إل  باإلضاف 
 وبالتددال  وضددوح ا   علدد الطفدد  تسدداع  التدد  بالصددور األسددئل  تلددك دعدد -6

  .عن ا اإلجاب  س ول 
 ؛محد د   بد م    الطفد   قيد  ال حتد  ا؛مفتوحا  المقيا  زم  تر، األفض  م -5

 الطفدد  إحسددا  أ  كمددا آلخددر  طفدد    مدد  ت تلدد  المقيددا  إجابدد  توقيدد  أل 
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 األسدئل  علد  لإلجابد  الد ز  الوقد  طفد  لك  أعط  ل لك كبيراا  ليس بال م 
 .الترتي  عل  ق رت  وحس  لق رات   تبعاا 

 

 :المقياس أسئلة كتابة – ج 
 

 : المقياس أسئلة صياغة: أولا  
 

 :التالي  النقا  بع  المقيا  أسئل  صياغ  عن  روع 
 

  .للطف  مناسب  مواق  صور  ف  األسئل  صياغ  ت -0
 .ف م ا الروض  طف  ليستطي  صياغت ا وبساط  س ول -2
 .البرنامج   محتو  ضم  ب ا المتضمن  المعرف  تكو   أ -0
 .فقط واح   صحيح  إجاب  بالمقيا  س ال لك   كو   أ -2
 .الصحيح  اإلجاب  الختيار تل م  الت  المعلومات للطف  توفر أ -7
 

 : الستجابات: اثانيا 
 

 والصددور  للسد ال  وفقداا  الصدحيح  اإلجابد  عد  فقدط واحد   صدور  تعبدر أ -0
 .الصحيح  اإلجاب  ع  تعبر ال األخر  

 .ولغوياا  علمياا  الس ال مق م  م  متجانس ا  تكو   أ -2
 .للطف  ومناسب ا  وواضح ا  وبسيط ا  مصور ا  تكو   أ -0
 

 :المقياس درجات تقدير. د
 

 الصددددحيح   لإلجابددد   واحدددد  درجددد  بت صددددي  المقيدددا  درجددددات تقددد ير تددد   
  .ال اطئ  لإلجاب  وصفر

 
 السععععادة مععععن مجموعععععة علععععى ىاألولعععع صععععورته فععععي المقيععععاس عععععر -4

 : )المقياس صدق من للتأكد)  المحكمين
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 السددداد  مددد  مجموعددد   علددد لمصدددورا الصدددحي  الثقافددد  مقيدددا  عدددر  تددد     
 األطفددددال  وريددددا  التددد ريس  وطددددر   المندددداهج فددد  المت صصددددي  المحكمدددي 

دد  ريددا  مجددال فدد  والموج ددات المعلمددات مدد  مجموعدد  علدد  عرضدد ا اوأ ضا
ددد والددد ي المقيدددا  صددد   مددد  للتأكددد  ؛األطفدددال  مدددا المقيدددا   قددديس أ "   ر   ع 
 :م   حول آرائ   إب ا، خ ل م  وذلك"  لقياس  وض 
 .المصاغ  التعليمات وضو  •
 .المست  م  الصور مناسب  •
 .لقياس     ض  و   ما لقيا  المقيا  أسئل  ص   •
 .س ال   ك  ف  المتاح  الب ائ  مناسب  •
 .مسبقاا  الموضوع  األه ا  لقيا  المقيا  مناسب  •
 .األطفال ريا  لمعلم  الصياغ  وضو  •

 

 :امنه المالحظات بعض المحكمون  أبدي وقد
 

 .للطف  بالنسب  الواضح  غير األسئل  بع  صياغ  إعاد -0
 حيددددد  مددددد  لألخدددددر   مناسدددددبت ا لعددددد   الموضدددددوع  البددددد ائ  بعددددد  تعددددد ي -2

 .اختيارها احتمالي 
 .واضح ال غير الصور بع  تغيير-0
 

 :للمقياس الستطالعية التجربة .أ
 

 صددد    مددد والتأكددد  المحكمدددو   السددداد  رآهدددا التددد  التعددد ي ت إجدددرا، بعددد       
 عينددد  علددد  للمقيدددا  االسدددتط عي  التجربددد  بدددإجرا، الباحثددد  قامددد   المقيدددا 

 جددواد م رسد  بروضدات األول   بالمسدتو  أطفداالا ( 01) مد  مكوند  اسدتط عي 
 .ببورسعي  بمحافظ  والتعلي  التربي  لم يري  والتابع  حسن   عل
 عدد    مدد للتحقددق للمقيددا  االسددتط عي  التجربدد  إجددرا، مدد  البحدد  وهدد  - 

 :يل  فيما تتمث  جوان 
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 .المقيا  ثبات معام  تح ي -0
 .المقيا  تطبيق زم  تح ي -2
 

 :الجوان  تلك م  التحقق لكيفي  عر  يل  وفيما
 

 : الصحية الثقافة مقياس وصدق ثبات من التحقق -
 

 المقياس ثبات معامل : 
 

  طبدق التد  د المتعد  المدرات فد  نتائجد  بدي  الكاملد  المطابقد "  بأن   عر    
 مدد  ألن ددا كرونبدداخ ألفددا طريقدد  وباسددت  ا ". األفددراد نفددس علدد  المقيددا  في ددا
 الثبددات  معامدد  لحسددا  المقدداييس لكدد  تصددل  أن ددا كمددا الطددر   وأشددم  أعدد 
  طمدددئ  ممدددا مرتفعددد  ثبدددات نسدددب  وهددد   (1.17= ) المقيدددا  ثبدددات أ  وجددد 

 .المقيا  تطبيق لنتائج الباحث 
 

 للمقياس الداخلي التساق صدق نتائج : 
 

 معددددام ت بحسددددا  الباحثدددد  قامدددد  الددد اخل  االتسددددا  صدددد   مدددد  وللتحقدددق  
 للمحددور الكليدد  والدد رجات المقيددا  أسددئل  مدد  سدد ال   كدد  درجددات بددي  االرتبدا 
 ( .6) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت الس ال  إلي  ينتم  ال ي
 
 
 
 

 

 الكلية والدرجات المقياس أسئلة من سؤال كل اتدرج بين الرتباط معامالت يوضح( 1) جدول
 السؤال إليه ينتمي الذي للمحور

 الدللة اإلحصائية مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال المحاور

افة
لثق
ا

صحي 
ال

ة  شخ
ال

 صية

 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.10 1.61 2
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 الدللة اإلحصائية مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال المحاور
 دال 1.10 1.60 3
 دال 1.10 1.50 4
 دال 1.10 1.61 5
 دال 1.10 1.21 1
 دال 1.10 1.76 7
 دال 1.102 1.27 2
 دال 1.120 1.22 4
 دال 1.10 1.76 10
 دال 1.10 1.60 11
12 1.61 1.10 

 
 دال
 
 

افة
لثق
ا

 
ئية
غذا
ة ال
صحي
ال

 

 دال 1.10 1.61 1
 دال 1.10 1.71 2
 دال 1.10 1.65 3
 دال 1.10 1.72 4
 دال 1.10 1.60 5
 دال 1.10 1.71 1
 دال 1.10 1.61 7
 دال 1.10 1.52 2
 دال 1.10 1.56 4
 دال 1.10 1.65 10
 دال 1.10 1.72 11

افة
لثق
ا

 
ضية
ريا
ة ال
صحي
ال

 

 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.10 1.62 2
 دال 1.10 1.72 3
 دال 1.10 1.60 4
 دال 1.10 1.25 5
 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.100 1.27 7
 دال 1.10 1.57 2
 دال 1.10 1.71 4
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 الدللة اإلحصائية مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال المحاور
 دال 1.10 1.29 10
 دال 1.10 1.72 11

افة
لثق
ا

 
ئية
وقا
ة ال
صحي
ال

 

 دال 1.10 1.56 1
 دال 1.10 1.92 2
 دال 1.10 1.91 3
 دال 1.10 1.29 4
 دال 1.10 1.71 5
 دال 1.10 1.60 1
 دال 1.10 1.71 7
 دال 1.10 1.55 2
 دال 1.10 1.62 4
 دال 1.10 1.67 10
 دال 1.10 1.92 11
 دال 1.10 1.50 12
 دال 1.10 1.55 13
 دال 1.10 1.57 14
 دال 1.10 1.79 15

افة
لثق
ا

 
ئية
البي
ية 
صح
ال

 
 دال 1.10 1.72 1
 دال 1.10 1.50 2
 دال 1.10 1.67 3
 دال 1.10 1.61 4
 دال 1.10 1.61 5
 دال 1.10 1.75 1
 دال 1.10 1.77 7
 دال 1.10 1.29 2
 دال 1.10 1.75 4
 دال 1.10 1.77 10
 دال 1.10 1.50 11
 دال 1.10 1.71 12
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 أسدددئل  مددد  لسددد ا   كددد  درجدددات بدددي  االرتبدددا  معدددام ت( 6) الجددد ول يبدددي    
 مدا تراوحد  حيد  السد ال  إليد  ينتمد  الد ي للمحدور الكلي  وال رجات المقيا 

 المقيددا  أسددئل  تعتبددر وبد لك إحصددائياا  لدد دا وجميع ددا( 1.92 – 1.22) بدي 
 .لقياس   ع  ض  و   لما صادق ا 

 

 للمقياس البنائي الصدق نتائج : 
 

 معامددددد  بحسدددددا  الباحثددددد  قامددددد  للمقيدددددا  البندددددائ  الصددددد   مددددد  وللتحقدددددق  
 الكليد  والد رجات المقيا  محاور م  محور   لك  الكلي  ال رجات بي  االرتبا 
 (.5) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت للمقيا  

 

 المقياس محاور من محور لكل الكلية الدرجات بين الرتباط معامالت يوضح( 7) جدول
 .للمقياس الكلية والدرجات

معامل  المحاور
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

الصحي   الثقاف 
 الش صي 

 دال 1.10 1.52
 دال 1.10 1.51 الصحي  الغ ائي  الثقاف 
الصحي   الثقاف 

 الرياضي 
 دال 1.10 1.56

 دال 1.10 1.92 الصحي  الوقا   الثقاف 
 دال 1.10 1.92 الصحي  البيئي  الثقاف 

 
 
 مدد  محدور لكد  الكليدد  الد رجات بدي  االرتبددا  معدام ت( 5) الجد ول يبدي    

 – 1.52) بددي  مددا تراوحدد  حيدد  للمقيددا   الكليدد  والدد رجات المقيددا  محدداور
 محدددداور وتجددددانس صدددد   علدددد  يدددد ل ممددددا إحصددددائياا  دالدددد  وجميع ددددا (1.92
 .لقياس   ع  ض  و   لما  صادق وأن ا المقيا 
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 ومحاوره المقياس ثبات نتائج: 
 

 معامدد  طريقدد  خدد ل مدد  ومحدداور  المقيددا  ثبددات مدد  الباحثدد  تحققدد  وقدد    
 (.9) الج ول ف  مبين  ه  كما النتائج وجا،ت  كرونباخ ألفا

 

 ومحاوره للمقياس كرونباخ ألفا معامل ضحيو ( 2) جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة المحاور
 1.92 02 الصحي  الش صي  الثقاف 
 1.97 00 الصحي  الغ ائي  الثقاف 
 1.51 00 الصحي  الرياضي  الثقاف 
 1.12 07 الصحي  الوقا   الثقاف 
 1.97 02 الصحي  البيئي  الثقاف 
 0945 11 صحيةال الثقافةمقياس 

 

 مدددا تراوحددد  حيددد  ومحددداور   للمقيدددا  الثبدددات معدددام ت( 9) الجددد ول يبدددي   
 ثبددات نسددب  وهدد  للمقيددا  ( 1.17) وبلغدد  للمحدداور( 1.12 – 1.51) بددي 

 .المقيا  تطبيق لنتائج الباحث   طمئ  مما مرتفع 
 
 
 
 

 

 (4) الجدول يبينها المقياس ألسئلة التمييزية القدرة: 
 

 المقياس ألسئلة التمييز معامالت ضحيو ( 4) جدول
 معامل التمييز رقم السؤال المحاور

لثقا
ا ال فة صح ية  لش
ا خ  1.50 1 صية
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 معامل التمييز رقم السؤال المحاور
2 1.95 
3 1.65 
4 1.91 
5 1.70 
1 1.95 
7 1.25 
2 1.91 
4 1.50 
10 1.95 
11 1.61 
12 1.91 

افة
لثق
ا

 
ئية
غذا
ة ال
صحي
ال

 
1 1.91 
2 1.50 
3 1.95 
4 1.25 
5 1.65 
1 1.61 
7 1.65 
2 1.70 
4 1.25 
10 1.65 
11 1.61 

لثقا
ا ال فة صح ية  لريا
ا

 1.61 1 ضية
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 معامل التمييز رقم السؤال المحاور
2 1.91 
3 1.61 
4 1.70 
5 1.25 
1 1.70 
7 1.965 
2 1.95 
4 1.91 
10 1.50 
11 1.91 

افة
لثق
ا

 
اية
لوق
ة ا
صحي
ال

 

1 1.50 
2 1.50 
3 1.95 
4 1.91 
5 1.91 
1 1.70 
7 1.70 
2 1.65 
4 1.95 
10 1.61 
11 1.61 
12 1.50 
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 معامل التمييز رقم السؤال المحاور
13 1.91 
14 1.65 
15 1.50 

افة
لثق
ا

 
ئية
البي
ية 
صح
ال

 

1 1.50 
2 1.50 
3 1.91 
4 1.95 
5 1.91 
1 1.95 
7 1.65 
2 1.91 
4 1.95 
10 1.95 
11 1.91 
12 1.65 

 

 :ت آلا يتبي ( 1) الج ول م 
( 1.95 – 1.25) بدددددي  مدددددا المقيدددددا  ألسدددددئل  التمييددددد  معدددددام ت تراوحددددد  -

 كددو   إلدد   شددير ممددا  (1.01) التميي يدد  قوت ددا كاندد  إذا جيدد  ا  الفقددر  وتكددو  
 الفقددر  تمييد  معامدد  زاد وتلمدا  (1.01) التميي يدد  قوت دا كاندد  إذا جيد   الفقدر 

 ألسددددئل  التميي يدددد  القدددد ر  أ  علدددد  يدددد ل ممددددا أفضدددد   الفقددددر  كاندددد  الموجدددد 
  .مناسب  المقيا 
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 المقياس : تطبيق زمن 
 

 الدد ي الدد م  متوسددط بحسددا  الباحثدد  قامدد  المقيددا  تطبيددق زمدد  لحسددا    
 .   دقيق ا  61 وتا  المقيا  أسئل  ع  اإلجاب  ف  األطفال استغرق 

 

          ملحعععق الروضعععة. طفعععل لعععدى الصعععحية الثقافعععة فعععي  إلكترونعععي برنعععامج-5
 (7) رقم

 

 الصددحي  الثقافد  تقد    فدد power point برنددامج باسدت  ا  الباحثد  قامد   
  .الروض  طف  ل   تنميت ا ف  ليس  

 

 ضدو، فد  البرندامج لتصدمي  التاليد  ال طدوات الباحث  أجرت ذلك م  وللتأك   
 وه  :   علي ا المحكمي  الساد  واتفا  تح ي ها السابق المجاالت

 البدددددددرامج اسدددددددت  ا  تناولددددددد  التددددددد  األدبيددددددداتو  البحدددددددوث علددددددد  طددددددد  اإل-0
 .الروض  لطف  الم تلف  المجاالت وتعل  ت ري  ف  اإللكتروني 

 إلدد  ي دد   والدد ي power point باسددت  ا  للبرنددامج المبدد ئ  اإلعدد اد-2
 .الروض  طف  ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 المت صصدددددي  المحكمدددددي  السددددداد  مددددد  مجموعددددد  علددددد  البرندددددامج عددددر -0

 الم دددددارات وتحسدددددي  اكتشدددددا  فددددد  م ،مت دددددا مددددد   لتح يددددد  ؛(01) وعدددد ده 
  .وتع يل ا استط عياا  وتجريب ا    ع  والم   المح د 

 .للبرنامج الن ائي  الصور  إل  الوصول-2
 

 مدددا"  علددد  يدددن  والددد ي البحددد  أسدددئل  مددد  الدددرئيس التسددداؤل علددد  ولإلجابددد 
  " الروض  لطف  الصحي  الثقاف  تنمي  ف  إلكترون  برنامج فاعلي 

 وفقدا الروضد  طفد  لد   الصدحي  الثقاف  لتنمي  لكترون اإل برنامجال إع اد ت  
 :التالي  لل طواتًا 

 

  :للبرنامج العام الهدف. أ
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 .سنوات( 7:2) س  م  الروض  طف  ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 

 .(9) رق  ملحق ف  وت تر للبرنامج السلوتي  األه ا  صياغ .  
 

 :اإللكترونية نشطةاأل  تصميم. ج
 

 اإللكترونيد  األنشدط  تقد    فد power point برندامج الباحثد  اسدت  م    
           النظددددري  اإلطددددار فدددد  من ددددا كدددد  تندددداول تدددد  التدددد  الصددددحي  الثقافدددد ب ال اصدددد 
 : التالي  للمراح  اوفقا  البرنامج وح ات بإع اد الباحث  وقام 

    

 :الروض  طف   ل  الصحي  قاف الث لتنمي  إلكترون  برنامج إع اد-2
 

  :للبرنامج العام الهدف. أ
 

 باسددددت  ا  سددددنوات( 7:2) سدددد  مدددد  الروضدددد  لطفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  تنميدددد 
 . اإللكترون  البرنامج

 

 :البرنامج أنشطة تصميم .ب
 

 علدد  وقيامدد  المتنوعدد  األنشددط  اسددت  ا  بأسددس البرنددامج تصددمي  ويددرتبط   
 الثقافددد  تنميددد  علددد  تعمددد  التددد  اإللكترونيددد  البدددرامج مثددد  ح يثددد  اسدددتراتيجي 
 النظددددري  اإلطددددار فدددد  من ددددا كدددد  تندددداول تدددد  والدددد ي الروضدددد  لطفدددد  الصددددحي 
 للمراحد  وفقداا  البرندامج أنشدط  بإعد اد الباحثد  قامد  األسس ه   م  وانط قاا 
 :التالي 

 .صحي  عاد  لك  وت ريبات أنشط    محتو  تح ي -0
 .الصحي  للعاد  العام  األه ا  صياغ -2
 .صحي  عاد  لك  السلوتي  األه ا  صياغ -0
 .البرنامج ألنشط  زمن  ج ول إع اد-2
 .الصحي  الثقاف  أنشط  تصمي -7
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 .المتنوع  األنشط  برنامج تصمي -6
 .صحي  عاد  لك  البنائي  التقويمات تصمي -5
 .البرنامج موضوعات ضبط-9

 

 :بالتفصي  المراح  ه   نتناول يل  وفيما
 

 :البرنامج في صحية عادة كل وتدريبات أنشطة ى محتو  يدتحد .1
 

 الصدددحي  الثقافددد ب قائمددد  عمددد  خددد ل مددد  البرندددامج موضدددوعات تح يددد  تددد    
دد  الروضدد  لطفدد  المناسددب     نشددا  لكدد  مناسددب  سددتراتيجياتإ تح يدد  تدد  اوأ ضا
  . اإللكترون  البرنامج يتضمن ا والت 

 

 )2) رقم ملحق .صحية عادة لكل العامة األهداف صياغة.2
 

 إبدددراز ب ددد   ؛صدددحي  عددداد  لكددد  العامددد  األهددد ا  مددد  عددد د صدددياغ  تددد     
  .الروض  طف   ل  تنميت ا إل  البرنامج   سع الت  الموضوعات

 

 :للبرنامج السلوكية األهداف.3
 

 باإلضددداف    حدد  علدد  صددحي  عدداد  لكددد  السددلوتي  األهدد ا  صددياغ  تدد    
 وقددد  البرنددامج  أنشددط  مددد  نشددا  لكدد   صدديغ التددد  السددلوتي  األهدد ا  إلدد 
 .نقا  ع   صياغت ا ف  الباحث  راع 

 

  وقدددداب ا  ومحدددد داا  واضددددحاا   كددددو   بحيدددد  السددددلوت  ال دددد   صددددياغ  شددددرو 
 :للقيا 

 ف م دددا  المعلمددد  تسدددتطي  كددد  وسددد ل    مبسدددط    بصدددور    األهددد ا  صدددياغ  -
 .األدا، م  األدن  الح  وتشتم  السلوت  بالفع  تب أ حي 

 – التدد تر) م ددارات لتنميدد  المعرفيدد  الجواندد  علدد  األهدد ا  هدد   مالاشددت -
 نحدددو إ جابيددد  اتجاهدددات) لتنميددد  الوج انيددد  والجوانددد ( التطبيدددق – االسدددتيعا 
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 الم اريدد  والجواند   (اإلنسدا  وبقدا، لصددح  وأهميت دا الصدحي  الثقافد  ممارسد 
 .الم تلف  األنشط  بممارس  ال اص  وتنميت ا( الصحي  الثقاف ) لممارس 

 هدددد   وتحقيددددق ممارسددددت ا للطفدددد   مكدددد  متنوعدددد  أنشددددط  تصددددمي  إمكانيدددد  -
  .السلوتي  األه ا 

 

 :البرنامج ألنشطة زمني جدول إعداد.4
 

 الفرعيد  الصدحي  الثقافد  توضد  رئيسدي  صدحي  عاد  لك  ج ول إع اد ت      
 حيددد  صدددحي   عددداد  بكددد  ال اصددد  األنشدددط  وعددد د األنشدددط  تحتوي دددا التددد 
 الوقدد  تنظددي  فدد  الجدد ول هدد ا ويفيدد   دقيقدد ا  01 الواحدد  النشددا  زمدد  راو يتدد

 .خاص  صحي  عاد  وت ًا  عام  البرنامج بتق    ال اص
 

 مقيدا  لتطبيدق استقطع  يومي  بين   م  يوماا  01 البرنامج م   وتان     
دد 29 قسدددم  بينمددا وبعددد  اا  قبليددداا  المصددور الصدددحي  الثقافدد   أنشدددط  علددد  ايوما
 0 إلددد  مقسدددم  يوميددداا  ونصددد  سددداع  بواقددد  ا أسدددبوعيا  أ دددا  2 بواقددد  ندددامجالبر 

 اليدددو  ن ا ددد  فددد  دقدددائق 01 وتددد لك للراحددد  دقدددائق 01 فتدددر  كددد  بدددي  فتدددرات
 .والضع  القو  مواط  وإ ضا  للمناقش 

دالمدد  مباشددر  األطفددال مد  التطبيددق تدد  وقدد  -   فدد  أسددبوعياا  أ ددا  2 بواقدد    يوما
  .2120/ 00/ 27 إل  2121/ 21/01م  ال مني  الفتر 

 

 :الصحية الثقافة أنشطة تصميم .5
 

  برنددامج اإللكتروني بواسددط  التعليميدد  األنشددط  مدد  متنددو  عدد د تقدد       

PowerPoint   مق م  صحي  عاد  ك  طبيع  م  لتتناس. 
 فدددد ( الم اريدددد  – الوج انيدددد  – المعرفيدددد ) المعرفدددد  جواندددد  وتفاعدددد  تدددرابط -

 وجعددددد  حولدددد   النشددددا  وتمرتدددد  المددددتعل  إ جابيدددد  لتحسددددي  وذلددددك ؛األنشددددط 
  . ا ومرش   ا وموضح  ا موج   المعلم
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 فد  يتعلمد  سدو  بمدا الطفد  تعلمد  أ  سبق ما تربط نشا  لك  ت يئ  تق    -
 .النشا 

 الددد هن  العصدد  وأنشددط  الجماعيددد  األنشددط  فدد  بفعاليددد  األطفددال مشددارت -
 .النشا  عناصر بي  والترابط التفاع  يبرز وه ا لألطفال

 األنشدددددددددددط : مثددددددددددد  األنشدددددددددددط  كددددددددددد  فددددددددددد  التعلدددددددددددي  تكنولوجيدددددددددددا اسدددددددددددت  ا -
 فد   سد   والد ي  power pointو اإللكترونيد  التعليميد  اإللكتروني واأللعا 

 أنشدددط  مددد  يتضدددمن  مدددا خددد ل مددد  الروضددد  لطفددد  الصدددحي  الثقافددد  تنميددد 
 دافعيتد  ي يد  ممدا الطفد    ص رها استجاب  لك  تع ي  وتق    الطف    مارس ا
 .للتعل 

  وصدغير    كبيدر    مجموعدات   فد  تعلد  مد  األنشدط  داخد  الدتعل  أنمدا  تندو  -
 .فردي تعل 

  .ال ات  التعل  عل  تعتم  الت  األنشط  لممارس  للطف  الفرص  إتاح  -
 ال بددرات ومعرفدد  الصددحي   الثقافدد  توضددي  فدد  المناقشدد  أسددلو  اسددت  ا  -

 .الج ي   بال برات اوربط  عن ا السابق 
 التد  وغيرهدا  power point- flash المتنوعد  والوسدائط األدوات اسدت  ا  -

 .للتعل  الطف  دافعي  م  ت ي 
 الج يددد   الصدددحي  الثقافددد  لتوضدددي  والتجدددار  والنمددداذ  األمثلددد  اسدددت  ا  -

 .الطف  تعلم  بما وربط ا
 

 :من ا جوان  ع   تضمن  متنوع  أنشط  عل  البرنامج   احتو  ولق  -
 الرسددد  مثددد  البسددديط  الفنيددد  الممارسدددات بدددبع  الطفدد   قدددو  وفي دددا: فنيعععة 

 .والتلوي 
 تنميدد  فدد  اإللكترونيدد  القصدد  علدد  األنشددط  بعدد  اعتمدد ت :قصصععية 

 .الطف  ل   ال اطئ  الثقاف  لتع ي  است  م  كما الصحي   الثقاف 
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 ممتعددد       بصددور  الصددحي  للعدددادات الطفدد  ممارسدد  علددد  وتسدداع  :مهاريععة 
 ال ادفدددد  اإللكترونيدددد  األلعددددا  اسددددت  ا  خدددد ل مدددد  تنمي ددددا وتدددد لك  ومسددددلي   
 .الحاسو  باست  ا  اإللكتروني  واألنشط 

 

 :صحية عادة لكل البنائية التقويمات تصميم.1
 

 يتبد  بندائ  تقدوي  ف ندا،  األنشدط  مد  مجموعد    مد  يتكو   موضو  فك      
دددد صدددحي   عدددداد  كدددد  دراسددد   كدددد  ن ا دددد  فددد   كددددو   بنددددائ  تقدددوي  ،هنددددا اوأ ضا

 :يل  ما التقويمات ه   صياغ  عن  روع  وق  موضو  
 .تحقيق ا المطلو  األه ا  تقيس أ  -
 ف م دددا المعلمددد  علددد   سددد   ممدددا  وبسددديط    سددد ل    بلغددد    األسدددئل  صدددياغ  -

  .علي ا اإلجاب  ث  وم  للطف  وتوصيل ا
 اإلجابددد  فدد  اليسددر مدد  ا يدد ا م الطفدد  تمددن  التدد  بالصددور األسددئل  تدد عي  -

  .األسئل  ع 
 إلكترونيدد  تفاعليدد  تقويمددات صدور  فدد  التقويمددات مد  مجموعدد  تصددمي  تد  -

 المطلدو  الصدحي  الثقافد  كافد  الطف  إدرا، م  للتأك  وذلك ؛الحاسو  عل 
 كد  فد  مطلدو  هدو مدا لد  وتوضد  وتوجي د  بمتابعتد  المعلمد  فتقو   تنميت ا
 الباحثد  راعد  وقد  المعلمد   توجي دات ضو، ف  بمفرد   الطف ويجي  بطاق  
 : أت  ما يل  ما التقويمات إع اد عن 

  (....تشكي  ترتي   دائر   وض  تلوي  ) م  ب ا الموجود  األسئل  تنو  -
 .الروض  لطف  ومناسب  واضح  صور است  ا  -
 صديل اتو  ثد  ومد  ف م دا المعلمد  تسدتطي  مبسدط    بصور    األسئل  صياغ  -

  .للطف 
 .بالطف  المحيط  بالبيئ  الت ريبات ربط -
 

 :البرنامج ضبط .7
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 وللتأكد  األوليد   صدورت  فد  الصدحي  الثقاف  برنامج بإع اد الباحث  قام      
 :هما جانبي  عل  الباحث  اعتم ت وضبط  ص حيت  م 
  . المت صصي  رأي استط   -أ
  .استط عي  تجرب  إجرا، - 

 

 :المتخصصين رأي استطالع. أ
 

 فد  المت صصدي  المحكمدي  السداد  مد  مجموعد  علد  البرنامج عر  ت    
 مدددددد  عدددددد د إلدددددد  باإلضدددددداف  األطفددددددال  وريددددددا  التدددددد ريس  وطددددددر   المندددددداهج
 إلبدد ا، وذلددك ؛األطفددال ريددا  مجددال فدد  ال بددر  ذوات والمعلمددات الموج ددات

  :حي  م  البرنامج م ئم   م  حول آرائ  
 .البرنامج تأساسيا •
 .المكتوب  التعليمي  الماد  •
 .التعليمي  الوسائ  تنو  •
 .البرنامج موضوعات عر  ترتي  مناسب  •
 .صحي  عاد  بك  ال اص   للمحتو  السلوتي  األه ا  •
 .المقصود  األه ا  لتحقيق المتضمن  األنشط  •
 .اإللكترون  البرنامج ف  المتضمن  الت ريبات •
 .بنائي ال االختبارات •

 

 فد  التعد ي ت  ي دجر  أ   والت  وم حظات   المحكمي  آلرا، عر  يل  وفيما  
 :عل  المحكمو    أجم  فق  ضوئ ا 

 . اإللكترون  البرنامج إع اد بأساسيات الباحث   االت   -
 وسد ل  بسديط  أن دا حيد  الروض   لمعلم  المكتوب  التعليمي  الماد  م ئم  -

 .للطف  تق  م او  ف م ا للمعلم  ويمك 
 .مب أ ك  طبيع  م  المست  م  التعليمي  الوسائ  مناسب  -
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 .تعقي اا  األكثر إل  البسيط م  البرنامج موضوعات عر  ترتي  مناسب  -
 بعددددد  إجدددددرا، مددددد  وذلدددددك البرندددددامج  ألنشدددددط  السدددددلوتي  األهددددد ا  م ئمددددد -

 هدد   إضدداف  خدد ل مدد  األنشددط  بددبع  ال اصدد  األهدد ا  علدد  التعد ي ت
 .تع يل  أو
 .الصحي  الثقاف  أنشط  تق    ف  اإللكترون  المست    البرنامج م ئم  -
 طفددددد  ل صدددددائ  ومناسددددبت ا صدددددحي  عدددداد  لكددددد  وشددددمول ا األنشدددددط  تنددددو -

 .الروض 
 طبيعدددد  مدددد  اإللكتروندددد  البرنددددامج فدددد  إجرائ ددددا المطلددددو  التدددد ريبات مناسددددب -

 .مع ا التعام  ف  وق رات  الطف 
 .السلوتي  األه ا  عل  البنائي  اتاالختبار  شمول-
 

 :لللبرنامج الستطالعية التجربة. ب
 

 مجموعدد  علدد   اإللكتروند  البرنددامج أنشددط  بعد  بتطبيددق الباحثدد  قامد     
 أطفددال مدد  أطفدداالا ( 01) قوام ددا األطفددال لريددا  األول   المسددتو  أطفددال مدد 

 وقددد    2120/  2121 للعدددا  األول ال راسددد  الفصددد  خددد ل األول   المسدددتو 
  :يل  ما تح ي  التجرب  ه   م  الباحث  ه ف 

 

 طبيعدد  ومدد  بالبرنددامج صددحي  عدداد  كدد  مدد  المتضددمن  األنشددط  مناسددب  •
 .الروض  طف  وخصائ 

 .الروض  طف  وق رات إمكانيات اإللكترون  م  البرنامج ت ريبات م ئم  •
  .البرنامج ف  المست  م  التقويمات وبساط  وضو  •
 أنشددددط  مددد  نشدددا  لكددد  ممارسدددت  خدددد ل الطفددد  يوج  دددا التددد  وب الصدددع •

  .عن ا اإللكترون  والكش  البرنامج
 .األنشط  لبع  المح د الت ريب  ال م  مناسب  •
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (680)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 :الستطالعية التجربة إجرا ات
 

 .عشوائ    بشك    صحي  عاد  لك  األنشط  م  ع د تطبيق -
 االعتبدددار فددد  أخددد ت  التددد الم حظدددات بعددد  إلددد  الباحثددد  توصدددل  وقددد  -

 :يل  فيما إ جازها  مك  والت  التع ي   عن 
 يتطلددددد  ممدددددا  الصدددددحي  الثقافددددد  الكتسدددددا  طويددددد    لوقددددد    الطفددددد  احتيدددددا  •

 الصدددحي  الثقافددد  الرياضدددي   الصدددحي  الثقافددد : مثددد  إضددداف  وقددد  ت صدددي 
 .البيئي 
 القصصددددي  األنشددددط  ضددددمن ا ومدددد  الم تلفدددد  لألنشددددط  الطفدددد  اسددددتجاب  •

 .الصحي  الثقاف  أنشط  م  وتجاوب   علي ا وإقبال   تروني اإللك
 

 بحيدد  البرنددامج فدد  الموجددود  األنشددط  بعدد  تعدد ي  تدد  ذلددك علدد  اوبنددا،ا   
 الصددحي  الثقافدد  مقيددا  بنددود بعدد  تعدد ي  وأ ضدداا   المرحلدد  هدد   مدد  تددت ، 
 .األنشط  م  ليتناس  المصور

 

 (:تجريبيةال المعالجة) البحث تنفيذ إجرا ات: رابعاا 
 

 للتطبيددق وصدد حيت ا وثبات ددا صدد ق ا مدد  والتأكدد  البحدد  أدوات إعدد اد بعدد     
 البحدددد   تجربددد  لتنفيددد  ال زمددد  التجريبيدددد  اإلجدددرا،ات تح يددد  وبعددد  الميددد ان  
 اتبعددد  فقددد  البحددد   عينددد  وتح يددد  التجريبددد   التصدددمي  تح يددد  فددد  والمتمثلددد 
 .(التجريبي  معالج ال) البح  إجرا، ف  اآلتي  ال طوات الباحث 

 

  :التطبيق قبل إجرا ات (أ
 

 :البح  ألدوات القبل  التطبيق •
 .ذلك يوض  التال  والج ول والنو  ال من  للعمر وفقاا  العين  توزي  ت   

 

 والنوع الزمني للعمر اوفقا  العينة توزيع( 12) جدول
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 جملة إناث ذكور مدي العمر العمر
2 2 – 2.00 01 01 61 
7 7  01 01 61 

 61 61 021 
 

 مدددد  كدددد    فدددد  األطفددددال أعمددددار متوسددددط أ  السددددابق الجدددد ول مدددد  ويتضدددد   
 العمدر فد  تقريبداا  متجانسدتا  المجموعتي  أ  أي تقريباا  سن  2.7 المجموعتي 

 .ال من 
 

  :البحث لمجموعتي قبلياا  المصور الصحية الثقافة مقياس تطبيق •
 

  :لمقيا ل القبل  التطبيق نتائج وأوضح      
 

 نحددو األطفددال بريددا  األول المسددتو   أطفددال لدد   المعرفدد  المسددتو    قدد -0
 .ذلك يوض  التال  والج ول( %71) ع  الصحي  الثقاف 

 

 الثقافة نحو التجريبية المجموعة أطفال لدى المعرفي المستوى  يوضح( 13) جدول
 . اإللكتروني البرنامج استخدام قبل الصحية

متوسط  مىالدرجة العظ المحاور
 الدرجات

النحراف 
 المعياري 

المستوى  اختبار "ت"
 قيمة %50 %100 المعرفي

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستو 
 ى
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

 الثقاف 
الصحي  
 الش صي 

 %27.61 دال 1.110 71 0.95 0.10 7.29 6.1 02

 الثقاف 
الصحي  
 الغ ائي 

 %22.77 دال 1.110 71 2.60 0.11 2.11 7.7 00
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متوسط  مىالدرجة العظ المحاور
 الدرجات

النحراف 
 المعياري 

المستوى  اختبار "ت"
 قيمة %50 %100 المعرفي

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستو 
 ى
 الدللة

الدللة 
 اإلحصائية

 الثقاف 
الصحي  
 الرياضي 

 %20.06 دال 1.110 71 2.27 0.12 2.77 7.7 00

 الثقاف 
الصحي  
 الوقا  

 %05.65 دال 1.110 71 1.09 0.70 7.67 5.7 07

 الثقاف 
الصحي  
 البيئي 

 %06.70 دال 1.110 71 00.92 0.16 2.09 6.1 02

مقياس 
 الثقافة
 الصحية

 %40943 دال 09001 54 12945 3931 24947 3095 11

 

 أطفدال درجدات متوسدط  بدي  للمقارند " ت" اختبدار نتدائج( 00) جد ول يبي   
 التد  وال رجد  الصدحي  الثقافد  لمقيا  القبل  التطبيق ف  التجريبي  المجموع 

 جدا،ت حيد  ككد   والمقيدا  محدور لكد  العظمد  ال رجد  مد ( %71) تمث 
 لدددد   المعرفدددد  المسدددتو   أ   علدددد يددد ل ممددددا إحصددددائياا  دالددد " ت" قددددي  جميددد 
 وتددراو   (%71) عدد   قدد  الصددحي  الثقافدد  نحددو التجريبيدد  المجموعدد  أطفددال

 وللعددددادات  (%27.61 - %06.70) بددددي  مددددا للمحدددداور المعرفدددد  المسددددتو  
 .(%21.10) المعرف  المستو   بلغ كك  الصحي 
 :ذلك يوض ( 2) البيان  والشك 
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 قبل الصحية الثقافة نحو التجريبية المجموعة طفالأ لدى المعرفي المستوى  يوضح( 4) شكل
 . اإللكتروني البرنامج استخدام

 
 التجريبيدددددد  المجمددددددوعتي  أطفددددددال درجددددددات متوسددددددط  بددددددي  الفددددددرو   داللدددددد -2

 تطبيدددق بعددد  وذلدددك الصدددحي   الثقافددد  لمقيدددا  القبلددد  التطبيدددق فددد  والضدددابط 
 العيندد  ضددبط لضددما   (والضددابط  التجريبيدد ) العيندد   علدد المصددور المقيددا 
 الصددحي  الثقافدد  مقيددا  فدد  العينتددي  درجددات يبددي  التددال  والجدد ول وتجانسدد ا
 .المصور
 التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفروق  دللة يوضح (14) جدول

 .الصحية الثقافة لمقياس القبلي التطبيق في والضابطة
 

المجموعات  المحاور
 الدراسية

متوسط 
 الدرجات

راف النح
 المعياري 

الدللة  اختبار "ت"
قيمة  اإلحصائية

 )ت(
درجات 
 الحرية

 مستوى 
 الدللة

 الثقاف 
الصحي  
 الش صي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 627. 009 1.26 0.10 7.29

المجموع  
 الضابط 

7.21 1.12 
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المجموعات  المحاور
 الدراسية

متوسط 
 الدرجات

راف النح
 المعياري 

الدللة  اختبار "ت"
قيمة  اإلحصائية

 )ت(
درجات 
 الحرية

 مستوى 
 الدللة

 الثقاف 
الصحي  
 الغ ائي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.110 009 0.51 0.11 2.11

المجموع  
 الضابط 

2.61 1.12 

 الثقاف 
الصحي  
 الرياضي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.510 009 1.25 0.12 2.77

المجموع  
 الضابط 

2.71 0.17 

 الثقاف 
الصحي  
 الوقا  

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.261 009 1.52 0.70 7.67

المجموع  
 الضابط 

7.97 0.22 

 الثقاف 
الصحي  
 البيئي 

المجموع  
 التجريبي 

 غير دال 1.505 009 1.02 0.16 2.09

المجموع  
 الضابط 

2.27 0.00 

مقياس 
 الثقافة
 الصحية

المجموعة 
 التجريبية

 غير دال 09722 112 0922 3931 24947

المجموعة 
 الضابطة

24920 3922 

 
 أطفدال درجدات متوسدط  بي  للمقارن " ت" باراخت نتائج( 02) ج ول يبي    

 الصدحي   الثقافد  لمقيا  القبل  التطبيق ف  والضابط  التجريبي  المجموعتي 
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 متوسددددطات لتقدددار  نظددددراا  احصدددائيا دالددد  غيددددر" ت" قدددي  جميدددد  جدددا،ت حيددد 
 أطفدال درجدات متوسدط وبلدغ الصدحي   الثقافد  فد  المجموعتي  أطفال درجات

 ومتوسدددط( 22.15) ككددد  للمقيدددا  القبلددد  التطبيدددق  فددد التجريبيددد  المجموعددد 
( 1.29" )ت" قيمدددد  وبلغدددد ( 22.91) الضددددابط  المجموعدددد  أطفددددال درجددددات
 بدي  إحصدائياا  دال فدر   وجدود ع   عل  ي ل مما  (1.592) ال الل  ومستو  
 .الصحي  الثقاف  لمقيا  القبل  التطبيق ف  المجموعتي  أطفال

 .ذلك وضحا ي( 6)و( 7) البيانيي  والشكلي 

 
 القبلي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي يوضح( 5) شكل

 الصحية للعادات
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 في والضابطة التجريبية المجموعتين ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح(: 1) شكل
 ككل للمقياس القبلي التطبيق

 

 :للتطبيق األنشطة قاعة إعداد •
 

 بتددوفير الباحثدد  فقامدد  الروضدد  فدد  اإلمكانددات بعدد  تددوافر لعدد   انظددرا        
 :يل  بما الباحث  قام  حي  التجرب  لتنفي  ال زم  اإلمكانات وتنظي 

 صدحي  عداد  كد  وممارسد  لتنمي  المناسب  التعليمي  واألدوات الوسائ  إع اد-
 سددوا، فدد الم تل األنشددط  لممارسدد  ؛الطفدد   حتاج ددا والتدد  بالبرنددامج متضددمن 
 واألدوات الوسددددددائ  هدددددد   ومدددددد   فرد دددددد    أو جماعيدددددد    بصددددددور    تمددددددار  كاندددددد 

 (.تفاعلي ال كت ال توضيحي  ال نماذ الو  بطاقاتال لكتروني  اإل قص ال
 . اإللكترون  البرنامج باست  ا  التجريبي  للمجموع  البرنامج تق   -
 ور   بصددددد األطفدددددال نشدددددا  لتع يددددد  كأسدددددلو  الجدددددوائ  مددددد  مجموعددددد  تج يددددد -

 .منظم   
 .التجريبي  المجموع  أطفال ع د م  تتناس  بحي  باألج    القاع  تج ي -
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 أ  علد  أسدبوعياا  لقدا،ات 9 بمعد ل األطفال م  الباحث  لقا، مواعي  ج ول -
 لألطفددال اليددوم  البرنددامج فدد ( الثددان  النشددا ) الثانيدد  الفتددر  موعدد    صدد 
 :وه  راتاالعتبا لبع  نظراا  وذلك ؛البح  لتطبيق

  الموع  ف  الروض  إل  األطفال جمي  حضور ضما. 
 ،اإلفطار وجب  تناول م  األطفال انت ا. 
  الوق  ذلك ف  االستيعا  عل  الواضح  األطفال ق ر. 
  للتغلددد  ؛وحددد   كددد  مددد  االنت دددا، بعددد  للمراجعددد  إضددداف  وقددد  ت صدددي 

 الوحددددد ات بعددددد  هندددددا، أ  وخاصددددد ا  األطفدددددال  لددددد  النسددددديا  عوامددددد  علددددد 
 .لطويل ا
  هددد ا تضدددم  حيددد   التجريبيددد  المجموعددد  وأطفدددال الباحثددد  بدددي  لقدددا، عقددد 

 وهد  الكوروندا أزمد  ظد  فد  والوقائيد  االحترازي  اإلجرا،ات أنوا  جمي  اللقا،
 :كالتال 

  .األنشط  لتطبيق معقم  قاع  تج ي -0
 أثدداث   مدد  في ددا مددا وتط يددر األنشددط  تطبيددق قبدد  القاعدد  تعقددي  مدد  التأكدد -2
  .مست  م    ووسائ    دوات  وأ
 .األطفال بي  االجتماع  التباع  مراعا -0
 Face) للوجدد  الددواق  الكامدد  بالماسددك طفدد  كدد  التدد ا  علدد  الحددرص-2

shield)  واضددد    ب دددط   عليددد  الطفددد  اسددد  بكتابددد  االلتددد ا  مددد  بددد  ال ددداص 
 .الماسكات لتبادل منعاا  وذلك  وملحوظ  

  صدحيح    بطريقد    اليدو  طدوال للوجد   الكامد الماسدك ارتد ا، عل  الحرص-7
 .الوج  لمس ع   مراعا  م 
 .نشا  ك  وبع  قب  المناسب  الكحولي  بالمعقمات األطفال أي ي تعقي -6
 .صحي    بشك    الوقائي  باإلجرا،ات المعلمات الت ا  م  التأك -5
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 بدأي شدعور  عد   مد  والتأك  األنشط  ب ، قب  طف  ك  حرار  درج  قيا -9
 .مرضي  را أع
 .ونظيف ا  معقم ا  طف  بك  خاص  أدوات توفير عل  الحرص-1

 .زم ئ  م  تبادل ا وع   ب  ال اص  باألدوات طف  ك  الت ا -01
 

 :يل  ما بسيط    بلغ    لألطفال أوضح  كما 
 

o  وحيوي  بج      ل   ستق م ا الت  األنشط  دراس  أهمي. 
o  المعلم  توجي ات ،ضو  ف  آلخر نشا    م  االنتقال ضرور. 
o  إلددد  للتوصددد  المناقشددد  خددد ل مددد  النشدددا  أثندددا، الفعالددد  المشدددارت  أهميددد 

 . المعلوم 
o  النشا  تنفي  أثنا، ش ، أي ع  االستفسار كيفي. 
 

 :التطبيق إجرا ات (ب
 

 شدد ر واسدتمرت2121 لعدا  األول ال راسدد  الفصد  مد  ب ا دد ا  التجربد  بد أت  
 حيددد  األسدددبو   فددد  أ دددا  2بمعددد ل أسدددابي  2 رندددامجالب اسدددتغر   حيددد  تقريبددداا 
ددد التجريبيددد  المجموعددد  درسددد   أمدددا الصدددحي   الثقافددد  لتنميددد  اإلكترونياددد ابرنامجا

 يتضددم  الدد ي العددادي اليددوم  البرندامج باسددت  ا  فقامدد  الضددابط  المجموعد 
 التجريبيددددد  المجموعددددد  أطفدددددال بتددددد ري  الباحثددددد  قامددددد  وقددددد  المحتدددددو   نفدددددس

 أوليدا، مد  بالتواصد  ذلدك بع  الباحث  وقام  الفص  علماتم إح   بمساع  
 .األسبوعي  التقويمات بع  لتطبيق األمور

 

 :ومنها التطبيق أثنا  األمور بعض الباحثة لحظت وقد -
 

 ؛اإللكتروندددد  البرنددددامج أنشددددط  ممارسدددد  نحددددو وانجدددد اب   األطفددددال اهتمددددا  •
 .متع م وأسئل  شيق  وألعا  أنشط  م  تتضمن  لما وذلك



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (682)                       0202مارس آخر  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 واسددتمتاع   ل دد  المق مدد  اإللكترونيدد  والقصدد  للفيدد يوهات األطفددال حدد  •
 .ب ا
  .الم تلف  اإللكتروني  األنشط  بممارس  األطفال سعاد  •
 

 :البحث ألدوات البعدي التطبيق( ج
 

 الصددددحي  الثقافدددد  لتنميدددد  لكتروندددد اإل برنددددامجال تقدددد    مدددد  االنت ددددا، بعدددد        
 مقيدددا  تطبيدددق تددد  الضدددابط   للمجموعددد  تق  مددد  وعددد   التجريبيددد  للمجموعددد 

  أقصد بد ل طفد  ك  أ  عل  الباحث  وأك ت بع  اا  المصور الصحي  الثقاف 
 بالتصددحي  الباحثدد  قامدد  ثدد  المقيددا   أسددئل  عدد  اإلجابدد  محاولدد  فدد  ج دد  
 وتدددد لك المجمددددوعتي  نتددددائج ومقارندددد  إحصددددائياا  ومعالجت ددددا الدددد رجات ورصدددد 
 صددددح  واختبددددار النتددددائج تلددددك مناقشدددد  ثدددد  والبعدددد ي  القبلدددد   التطبيقددددي نتددددائج

  .وتفسيرها الفرو 
 

 :المستخدمة اإلحصائية األسالي : خامساا 
 

  االجتماعيد  للعلدو  اإلحصدائي  الرزمد  البحد  هد ا فد  الباحثد  است  م    

(SPSS 25)  مدد  المسددت  م  واألسددالي  اإلحصددائي  التحلددي ت إجددرا، فدد 
 :ي ارامتر الب حصا،اإل خ ل

 والصددددد   الددددد اخ  االتسدددددا  معدددددام ت لحسدددددا  بيرسدددددو   ارتبدددددا  معامددددد  .0
 .البنائ 

 .الثبات معام  لحسا  كرونباخ ألفا معام  .2
 .التميي  ومعام  الصعوب  معام  .0
 .بح (بال األول الفر  صح  م  للتحقق) الواح   للعين " ت" اختبار .2
 ثالدددددد ال الفددددددر  صددددددح  مدددددد  للتحقددددددق) المسددددددتقل  للعينددددددات" ت" اختبددددددار .7

 بالبح (.
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 الرابدددددد  الفددددددر  صددددددح  مدددددد  للتحقددددددق) المرتبطدددددد  للعينددددددات" ت" اختبددددددار .6
 بالبح (.

 .جوجيا  لما، الفاعلي  نسب  معادل  .5
 

 نتائج البحث" مناقشته وتفسيره" :
 

 نتائج اختبار الفر  األول: .1
 

 داللدد  مسدتو   عند  إحصدائياا  دال فدر   يوجدد " أند  علد  األول الفدر  يدن    
 فدد  والضددابط  التجريبيدد  المجمددوعتي  أطفددال درجددات  متوسددط بددي  1.17 ≤

 ."التجريبي  المجموع  أطفال لصال  الصحي  الثقاف  لمقيا  البع ي التطبيق
 

 للعيندددات" ت" اختبدددار الباحثددد  اسدددت  م  الفدددر  هددد ا صدددح  مددد  وللتحقدددق 
 .(07) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت المستقل  

 

(15) جدول  
 في والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين روق الف دللة يوضح

 .الصحية الثقافة لمقياس البعدي التطبيق
المجموعات  المحاور

 الدراسية

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

  اختبار "ت"

الداللة 

درجات  ت اإلحصائية

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 الثقافة

الصحية 
 الشخصية

المجموعة 

 لتجريبيةا

 دال 1.... 111 11.11 1..1 11.11

المجموعة 
 الضابطة

1..1 1..1 

 الثقافة

الصحية 

 الغذائية

المجموعة 

 التجريبية

 دال 1.... 111 0..11 0... .1..1

المجموعة 

 الضابطة

1.1. 1..1 

 الثقافة

الصحية 

 الرياضية

المجموعة 

 التجريبية

 دال 1.... 111 11.11 1... .1..1

المجموعة 

 الضابطة

1..1 1.1. 
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المجموعات  المحاور

 الدراسية

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

  اختبار "ت"

الداللة 

درجات  ت اإلحصائية

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 الثقافة

الصحية 

 الوقاية

المجموعة 

 التجريبية

 دال 1.... 111 .11.1 01.. 11.01

المجموعة 

 الضابطة

0.11 1.11 

 الثقافة
الصحية 

 البيئية

المجموعة 
 التجريبية

 دال 1.... 111 1..11 01.. ....1

المجموعة 

 الضابطة

1.11 1.11 

مقياس 

 ثقافةال

 الصحية

المجموعة 

 التجريبية

34.65 5..3 56.6

5 

111 0.00

1 

 دال

المجموعة 

 الضابطة

65.55 5.3. 

 

 أطفدال درجدات متوسدط  بي  للمقارن " ت" اختبار نتائج( 07) ج ول يبي    
 الثقافدددددد  لمقيددددددا  البعدددددد ي التطبيددددددق فدددددد  والضددددددابط  التجريبيدددددد  المجمددددددوعتي 

 نظدراا  ؛احصدائيا إ دالد  الصدحي  للعدادات" ت" قدي  جميد  جدا،ت حي  الصحي  
 الصددددحي   الثقافدددد  فدددد  المجمددددوعتي  أطفددددال درجددددات متوسددددطات بددددي  للتبدددداي 
 التطبيدددق فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددال درجدددات متوسدددطات جميددد  وجدددا،ت
 المجموعدددد  أطفددددال درجدددات متوسددددطات مددد  أعلدددد  الصدددحي  للعددددادات البعددد ي

 التطبيددددق فدددد  التجريبيددد  جموعدددد الم أطفدددال درجددددات متوسدددط وبلددددغ الضدددابط  
 الضدابط  المجموعد  أطفال درجات ومتوسط( 76.20) كك  للمقيا  البع ي

 يد ل ممدا  (1.110) ال اللد  ومسدتو  ( 22.20" )ت" قيمد  وبلغ ( 22.22)
 البعدد ي التطبيددق فدد  المجمددوعتي  أطفددال بددي  إحصددائياا  دال فددر   وجددود علدد 

 .التجريبي  موع المج أطفال لصال  الصحي  الثقاف  لمقيا 
 

 .ذلك يوضحا ( 9)و( 5) البيانيي  والشكلي 
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(7 ) شكل  

 .الصحية للعادات البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي يوضح
 

 
 

(2) شكل  
 ياسللمق البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح

 .ككل
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 تحقددددق يتبددددي ( 9)و( 5) البيددددانيي  والشددددكلي  ونتائجدددد ( 07) الجدددد ول مدددد  -
 للبح . األول الفر 

 
 

   :للبحث لما يلي األول الفر  صحة من التحقق نتائج الباحثة ترجعو     
 

 ممددا  الروضدد  لطفدد  الصددحي  الثقافدد  تنميدد  فدد  لكتروندد اإل برنددامجال فاعليدد  
 الضددابط  المجموعدد  أطفددال علدد  التجريبيدد  موعدد المج أطفددال تفددو   إلدد   أد
 الد ي  اإللكتروند  البرندامج أ  فيد  شدك ال ممدا الصحي   الثقاف  اكتساب   ف 

 .الصحي  الثقاف  لتلك المعرف  التحس  عل  ساع ه  ق  البح  علي  اعتم 
 

 :وهي أسباب لعدة النتائج تلك الباحثة ترجع وقد 
 

 المجموعد  لصدال  للمقيدا  البعد ي التطبيدق درجدات فد  ال يداد  ترجد  قد   -
 : إل التجريبي 

  سددددبق ولدددد  ج يدددد   التجريبيدددد  المجموعدددد  ل ددددا تعرضدددد  التدددد  ال بددددرات أ  •
 التطبيددددق فددد  درجدددات   ان فدددا  الطبيعددد  مدددد  كدددا  وبالتدددال  ل ددد   ت ريسددد ا
 .البع ي التطبيق ف  ال رجات تلك وزياد  القبل  

 الهتمامدددات ومثيدددر  متنوعددد  أنشدددط  لددد ع اإللكترونددد   شدددتم  البرندددامج أ  •
 .بس ول    وممارست ا الصحي  الثقاف  تلك اكتسا  عل  ساع ت   الطف 

 

 الثقافدد  وتنميدد  تقدد    أهميدد  علدد ( 2101اللطيدد   عبدد ) دراسدد  أكدد ت فقدد    
 تسددداع  والتددد  المناسدددب   األنشدددط  تقددد    خددد ل مددد  الروضددد  لطفددد  الصدددحي 

 .وممت    صحي    بشك    تنميت ا عل 
 
 
 
 الفر  الثاني:اختبار نتائج  .2
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 داللد  مسدتو   عند  إحصدائياا  دال فدر   يوجد " أن  عل  الثان  الفر  ين    
 التطبيقدددي  فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددال درجدددات متوسدددط  بدددي  1.17 ≤

 ."البع ي التطبيق لصال  الصحي  الثقاف  لمقيا  والبع ي القبل 
 للعينددات" ت" اختبددار الباحثدد  م اسددت   الفددر  هدد ا صددح  مدد  وللتحقددق   

 :(06) الج ول ف  مبي  هو كما النتائج وجا،ت  (المرتبط ) الم دوج 
 

 )11) جدول
 والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطي بين الفروق  دللة

 .الصحية الثقافة لمقياس
تطبيق  المحاور

 المقياس

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 لمعياريا

الداللة  اختبار "ت"

 اإلحصائية
درجات  ت

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 الثقافة

الصحية 

 الشخصية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 .11.1 1..1 1.11

التطبيق 

 البعدي

11.11 1..1 

 الثقافة

الصحية 

 الغذائية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 1..11 ...1 .1.0

التطبيق 

 يالبعد

1..1. ...0 

 الثقافة

الصحية 

 الرياضية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 1..11 1..1 1.11

التطبيق 

 البعدي

1..1. ...1 

 الثقافة
الصحية 

 الوقاية

التطبيق 
 القبلي

 دال 1.... 10 11.11 1.11 1.11

التطبيق 

 البعدي

11.01 ..01 

 الثقافة

الصحية 

 البيئية

التطبيق 

 القبلي

 دال 1.... 10 11.11 1..1 1.11

التطبيق 

 البعدي

1.... ..01 

مقياس 

 الثقافة

التطبيق 

 القبلي

 دال 0.001 34 5..33 5.51 .56.4
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تطبيق  المحاور

 المقياس

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 لمعياريا

الداللة  اختبار "ت"

 اإلحصائية
درجات  ت

 الحرية

 مستوى

 الداللة

التطبيق  الصحية

 البعدي

34.65 5..3 

 أطفدال درجدات متوسدط  بي  للمقارن " ت" اختبار نتائج( 06) ج ول يبي    
 الصددحي   الثقافدد  لمقيددا  والبعدد ي القبلدد  يقددي التطب فدد  التجريبيدد  المجموعدد 

 للتبددداي  نظددراا  ؛احصدددائيا إ دالدد  الصدددحي  للعددادات" ت" قدددي  جميدد  جدددا،ت حيدد 
 الصدددددحي   الثقافددددد  فدددد  والبعددددد ي القبلددددد  التطبيقددددي  درجدددددات متوسدددددطات بددددي 

 التطبيدددق فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددال درجدددات متوسدددطات جميددد  وجدددا،ت
 متوسددددط وبلددددغ القبلدددد   التطبيددددق فدددد  من ددددا لدددد أع الصددددحي  للعددددادات البعدددد ي
 ككددددد  للمقيدددددا  القبلددددد  التطبيدددددق فددددد  التجريبيددددد  المجموعددددد  أطفدددددال درجدددددات

" ت" قيمد  وبلغ ( 76.20) البع ي التطبيق ف  درجات   ومتوسط( 22.15)
 دال فددددددر   وجددددددود علدددددد  يدددددد ل ممددددددا  (1.110) ال اللدددددد  ومسددددددتو  ( 77.52)

 .البع ي التطبيق لصال  التطبيقي  بي  إحصائياا 
 

 .ذلك يوضحا ( 01)و( 1) البيانيي  والشكلي 

 
 للعادات والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطي ( يوضح4) شكل

.الصحية  
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 طبيقينالت في التجريبية المجموعة ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح( 10 ) شكل
.ككل للمقياس والبعدي القبلي  

 

 تحقدددق يتبدددي ( 01)و( 1) البيددانيي  والشدددكلي  ونتائجدد ( 06) الجددد ول مدد  -
 .للبح  الثان  الفر 

 

 :للبحث الثاني الفر  صحة من التحقق نتائج الباحثة وترجع -
 

 والد ي الصدحي  للعدادات األطفال اكتسا  تحس  ف  اواضحا  اتغييرا  ظ رتأ   
 فد  األطفدال درجدات ريدتغي إلد  ذلدك وأد  اإللكتروند   البرندامج باسدت  ا  ت 

 عبدددددئ   وخفدددد  الصددددحي  الثقافدددد  اكتسددددداب   لتحسدددد  نظددددراا  البعدددد ي التطبيددددق
 .الثقاف  لتلك المعرف 

 

 :وهي أسباب لعدة النتائج تلك الباحثة ترجع وقد -
 

 الثقافد  تنميد  فد  لكتروند البرندامج اإل التجريبي  المجموع  أطفال است  ا  •
 .تفا،ت و  فاعليت  أظ ر وال ي الصحي 

 كبيددراا  دوراا  ل ددا كددا  والتدد  المسددت  م  األنشددط  فدد  التنددو  إلدد  باإلضدداف  •
 .الصحي  الثقاف  اكتسا  عل  األطفال مساع   ف 
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 حيدد  الصددحي  الثقافدد  تقدد    فدد  والتنددو  التدد ر  يراعدد  المصددم  البرنددامج •
 .معتاد ال وغير البعي   الصحي  الثقاف   إل الطف  م  القريب  البسيط 

 

 التددددد ( 2109الشدددددناوي )  (2106 عثمدددددا  ) دراسددددد  مددددد  ذلدددددك وتتفدددددق     
 والمد ار  بالروضدات رسدمياا  الصدحي  الثقافد  وممارسد  تقد    بضرور  أوص 
 .ال راسي  المناهج ف  ضمني    بصور    وأ ضاا  مستقل    بصور   

 

 الفر  الثالث:اختبار نتائج  .0
 

 فد  كبيدر ا  فاعليد ا  لكترون اإل برنامجال  حقق" أن  عل  الثال  الفر  ين    
 ." الروض  طف  ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 الفاعليدد  نسدب  معادلدد  الباحثد  اسدت  م  الفددر  هد ا صددح  مد  وللتحقدق 
 :الي اعالف عل  للحك ( 1.6) بنسب  ح دها والت  جوجيا  لما،

 ص( –)                  
  =     

 ص( –)د               
 :حي 
 البع ي التطبيق درجات متوسط:     برنامج لي فاع:    
 للمقيا  العظم  ال رج : د  القبل  التطبيق درجات متوسط: ص

 

 :(05) الج ول ف  مبين  ه  كما النتائج وجا،ت
 

 (17) جدول
 التجريبية المجموعة أطفال لدى الصحية الثقافة تنمية في لكترونياإل  برنامجال فاعلية يوضح

تطبيق  المحاور

 قياسالم

متوسط 

 الدرجات

الدرجة 

 النهائية

نسبة 

 الفاعلية

الصحية  الثقافة

 الشخصية

التطبيق 

 القبلي

1.11 11 ..111 

 11.11التطبيق 
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تطبيق  المحاور

 قياسالم

متوسط 

 الدرجات

الدرجة 

 النهائية

نسبة 

 الفاعلية

 البعدي

الصحية  الثقافة

 الغذائية

التطبيق 

 القبلي

1.0. 11 ..111 

التطبيق 
 البعدي

1..1. 

الصحية  الثقافة

 الرياضية

التطبيق 

 القبلي

1.11 11 ..111 

التطبيق 
 البعدي

1..1. 

الصحية  الثقافة

 الوقاية

التطبيق 

 القبلي

1.11 11 ..101 

التطبيق 
 البعدي

11.01 

التطبيق  الصحية البيئية الثقافة

 القبلي

1.11 11 ..111 

التطبيق 
 البعدي

1.... 

 الثقافةمقياس 

 الصحية

التطبيق 

 القبلي

56.4. 41 0.1.5 

التطبيق 

 البعدي

34.65 

    
 فدددد  لكتروندددد اإل برنددددامجال السددددت  ا  ليدددد اعالف نسدددد  يبددددي ( 05) الجدددد ول   

 بدي  مدا تراوحد  حيد  التجريبيد   المجموع  أطفال ل   الصحي  الثقاف  تنمي 
 ككدددد   للمقيددددا ( 1.950) وبلغدددد  الصددددحي  للعددددادات( 1.910 – 1.909)

 ليد  اعالف علد  للحكد  جوجيدا  مدا، حد دها التد ( 1.6) مد  أكبر نس  وه 
 تطبيددق فدد  الباحثدد  اسددت  مت  والدد ي اإللكتروندد  البرنددامج أ  علدد  يدد ل ممددا

 المجموعد  أطفدال لد   الصدحي  الثقافد  تنميد  إلد  وأد   ا اعفد كا  األنشط 
 .التجريبي 
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 .البرنامج فاعلي  يوض ( 00) البيان  والشك 

 
 (11) شكل

 .التجريبية المجموعة أطفال لدى الصحية فةالثقا تنمية في اإللكتروني البرنامج فاعلية يوضح
 

 الفدددر  تحقدددق يتبدددي ( 00) البيدددان  والشدددك  ونتائجددد ( 05) الجددد ول مددد  -
 .للبح  الثال 

 

 :يلي لما اوفقا  النتائج هذه ومناقشة تفسير ويمكن
 

 اسدت  ا  فاعليد  – الرابد  الفدر  صدح  مد  التحقدق نتائج الباحث  وترج     
 .التجريبي  المجموع  أطفال  ل  لكترون اإل برنامجال
 

 :وهي أسباب لعدة النتائج تلك الباحثة ترجع وقد -
 

 األطفدال انتبدا  جد   علد   عم  الصحي  اإللكترون  للعادات البرنامج أ  •
 ويجعددد    ممتعددد األنشدددط   جعددد  ممدددا والملددد   الكلددد  عوامددد  علددد  ويقضددد 
 .ل   الصحي  الثقاف  تق    أثنا، واستمتاعاا  ترتي اا  أكثر األطفال
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  عتمدد  الدد ي التعلددي  روتددي  مدد  ال ددرو  علدد  تعمدد  اإللكترونيدد  األنشددط  •
 الدد ات  الددتعل  إلدد  للوصددول المددر   الددتعل  علدد  وتعمدد   والتلقددي  الحفددظ علدد 

 .المستق 
 

 والستنتاجات البحث نتائج ملخص:  
 

 اإلضدداف  تح يدد   مكدد  الحددال  البحدد  إلي ددا توصدد  التدد  النتددائج خدد ل مدد   
 :التال  النحو عل  التربوي 

 إلدددد     وبحاجددد الصددددحي  الثقافددد  فددد  قصددددور مددد   عددددانو   الروضددد  أطفدددال .0
 ولحيدددات   لصدددحت   ألهميت دددا لددد ي   الصدددحي  الثقافددد  لتنميددد  ؛متنوعددد  أنشدددط 
 .اليومي 

 الصدحي  الثقافد  األطفدال استيعا  عل   عم  اإللكتروني  البرامج است  ا  .2
 . أفض بشك    الم تلف  والمعرف 

 أي تقدددد    فدددد  فاعددد  تددددأثير ل ددددا والمتنوعددد  الج ابدددد   اإللكترونيدددد األنشدددط  .0
 .لألطفال معرف 

 كسدداب اإ ويجدد  عن ددا  االسددتغنا،  مكدد  ال جدد اا  ضددروري  الصددحي  الثقافدد  .2
 .وس     صح    ف  للعيش لألطفال

ددد امناسدددبا    محتدددو  الحدددال  البحددد  أضدددا  .7  الثقافددد  تنميددد  علددد   عمددد  اوهاما
 للعددددادات شددددامل  متنوعدددد  إلكترونيدددد  أنشددددط  تقدددد    إلدددد  باإلضدددداف   الصددددحي 
 .الروض  ألطفال المناسب  الصحي 

 واإلجدرا،ات الوقائيد  وخاصد ا  الصدحي  الثقافد  بم تل  بح  الحال ال اهت  .6
 بفيددددرو  اإلصدددداب  نسددددب  تقليدددد  فدددد  ك بددددر   أهميدددد    مدددد  ل ددددا لمددددا ؛االحترازيدددد 
 ).الحال  العصر جائح ) المستج  الكورونا

دد .5  فدد  فدداع ا  تددأثيراا  لدد  اإللكتروندد  البرنددامج أ  الحددال  بحدد ال  أثبدد اوأ ضا
 .الصحي  الثقاف  األطفال اكتسا 
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 توصيات البحث:
 

 تسددفر مددا نتددائجال وضددع  إذا إال المرجددو ؛ بثمددار  العلمدد  البحدد   ددأت  ال    
 ومد  االعتبدار  موضد  توصديات   مد  إليد  تشدير وما واألبحاث ال راسات عن 
 عنددد  أسدددفر مدددا ضدددو، فددد  توصددديات   عددد   بوضددد  الباحثددد  تقدددو  المنطلدددق هددد ا

 :االعتبار بعي  التوصيات ه   ت خ  أ  وتأم   نتائج   م  البح 

 وتافد  األطفدال لريدا  ال راسدي  المنداهج فد  اإللكترونيد  البدرامج است  ا  .0
 .التعليمي  المراح 

 ألن ددا لصددحي ا الثقافدد  تقدد    فدد  المتنوعدد  اإللكترونيدد  األنشددط  اسددت  ا  .2
 .أفض  بشك    وممارست ا اكتساب ا عل  األطفال تساع 

 اإللكتروند  البرندامج اسدت  ا  علد  لتد ريب   للمعلمدات ت ريبي  دورات عق  .0
 .الصحي  للعادات

 

 :المقترحة البحوث
 

 للبرندددددامج الفاعددددد  التدددددأثير أوضددددد  والتددددد  البحددددد  هددددد ا نتدددددائج ضدددددو، فددددد     
 اإلطدددار ضدددو، وفددد  الروضددد   لطفددد  الصدددحي  الثقافددد  تنميددد  فددد  اإللكترونددد 

 :مث  األخر   البحوث بع  إجرا، الباحث  تقتر  السابق   وال راسات النظري 
 

 .األخر   المعرف  م تل  تنمي  اإللكتروني  ف  واألنشط  البرامج است  ا  -
 باألطفدددددال الم تمددددد  ال راسدددددات فددددد  اإللكترونيددددد  التعليميددددد  البدددددرامج اسدددددت  ا -

 .الفئات لجمي  ناسب الت الموهوبي 
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 المراجع
 أولا : المراجع العربية :

 

 الدوع  لتنمي  إلكترون  برنامج فعالي (. 2101. ) س حلم  سما  إبراهي   -
 فدد  دراسددات .النوعيدد  التربيدد  كليدد  طدد   لدد   المن ليدد  البيئدد  فدد  بالملوثددات

 .  062-075(  7)2 شمس  عي  جامع   الجامع  التعلي 

. الصدددحي  التربيددد (. 2106. )أسدددام  وريدددا   جمدددال  عصدددا   النجدددا أبدددو -
 .الح ي  الكتا  مرت : القاهر 

  إلكتروندددد  برنددددامج فاعليدددد ( . 2106.)الوهددددا  عبدددد  ريسددددم أمددددان  أحمدددد   -
   الروضددد  مرحلددد  فددد  لألطفدددال البصدددري  الددد اكر  م دددارات تنميددد  فددد  مقتدددر 
-071  (9)2  التربيددد  كليددد  شدددمس  عدددي  جامعددد    والمعرفددد   القدددرا، مجلددد 
052  . 

(. 2109. )الم نيددد  للحما دد  الثددان  اللددد  عبدد  بدد  الحسدددي  األميددر أكاد ميدد  -
   www.pha.edu.jo. الم ني  والصح  الس م  دلي 

 برندامج تصدمي (. 2102. )نصدي  سدامي  توفيدق    مطداو  مشدير  ببلدوش  -
 فدد ط  لدد  الصددحي  الثقافدد  مفدداهي  لتنميدد  البصددري  الفنددو   أنشددط  علدد  قددائ 

  العدددر  التربددويي  رابطدد   الددنفس وعلدد  التربيددد  فدد  عربيدد  دراسددات. الروضدد 
(72)  201- 272. 

 دار: عمدددددددا (. 2. ) األطفدددددددال ريدددددددا  منددددددداهج(. 2101. ) منددددددد جددددددداد  -
 .المسير 

 بعد  تنميد  فد  الرقميد  القصد  توظي (. 2109. )محمود مرو  الشناوي  -
 لل راسدددات اإلسددد مي  الجامعددد  مجلددد . الروضددد  طفددد   لددد  الصدددحي  المفددداهي 
 .026-216  (0)26  بغ   اإلس مي  الجامع   والنفسي  التربوي 
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 سدلوتيات تغيير ف  صحي  تربي  برنامج فعالي (. 2106. )الق  صليح   -
 عدددي  بم يندد  مي انيددد  دراسدد . المددراهقي  لددد   الصددح  الدددوع  وتنميدد  ال طددر
 جامعدد . واالجتماعيدد  ني اإلنسددا العلددو  كليدد . (دتتددورا   رسددال ) باتندد  – التوتدد 
 .خيضر محم 

 صددددح  تعلددددي  تحقيددددق متطلبددددات(. 2106. )شددددوق  محمدددد  إ مددددا  الضددددب   -
. العالميد  الممارسدات أفضد  ضدو، علد  مصدر فد  االبت ائيد  المد ا  لت مي 
 .والتنمي  التربوي  للبحوث القوم  المرت : القاهر 

 بعددد  تع يددد  فددد   ودور  اإللكترونددد  التعلدددي (. 2101. )بتدددول البددداق   عبددد  -
 ريدددا  قسددد  طالبدددات نظدددر وج ددد  مددد  األطفدددال  لددد  الم تلفددد  النمدددو ندددواح 

 (. 1) صبيا   الطف  وثقاف  لإلع   العربي  المجل  التربي   كلي  األطفال 

 الثقافدد (. 2100. )عبدد الفتا  أمددان  وعلدد    هاشدد  بندد  سدد ا الجددواد  عبدد  -
 القدرا،  مجلد . الصدور قدرا،  بمسدتويات وع قت دا الروضد  طفد   ل  الصحي 
 . 052-007  (020)  والمعرف 

 اإللكترونيددددد  التعليميددددد  البدددددرامج مف دددددو (. 2109. )مطلدددددق خالددددد  العتيبددددد   -
 العربيدددد  المملكدددد .  اإللكتروندددد  للتعلددددي  الددددوطن  المرتدددد . تضددددمين ا ومعددددايير
 السعود  

 https://shms.sa/authoring/51768 

 حجددا   و مبددرو،  محمدد  راندد ا المغربدد   و محمدد   خمدديس أمددان  عثمددا   -
 البيئيد  المشدك ت بدبع  الروضد  معلمد  وعد   مد (. 2102. )علد  أحمد 

  (29)9  د دددال  جامعددد  ساسدددي  األ التربيددد  كليددد   الفدددت  مجلددد . التكنولوجيددد 
69-10. 

 وحجدددا   مبدددرو،  محمددد  رانددد ا   والمغربددد محمددد   خمددديس أمدددان  عثمدددا   -
 البيئيد  المشدك ت بدبع  وضد الر  معلمد  وعد   مد (. 2102. ) علد أحمد 
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  (29)9  د دددال  جامعددد   ساسدددي األ التربيددد  كليددد   الفدددت  مجلددد . التكنولوجيددد 
69-10. 

 . القدداهر :اإلنترندد  علدد  اإلعد   تكنولوجيددا(. 2101. )شددب  مددرو  عجيد    -
 .العرب  الفكر دار

 تنظيدد  مثدد  تنفدد  مددا أكثددر تضددر صددحي  عددادات(. 2100. )أحمدد  فدداي   -
 (. 9) للكتا  العام  المصري  ال يئ   وصل  مجل .  وجب ك  بع  أسنانك

 تنميددددد  فددددد  التعليميددددد  األلعدددددا  فاعليددددد (. 2101. )أحمددددد  صدددددفا، محمددددد   -
  الدددنفس وعلددد  التربيددد  فددد  عربيدد  دراسدددات. الروضددد  لطفددد  الصدددحي  المفدداهي 

2(2)  071-215. 

 الوسدائط متعد د تفداعل  حاسدوب  برندامج فاعليد (. 2101. )غاليد  مصري  -
 الصدحي  والتربيد  العلدو  مداد  فد  األساسد  الثال  الص  ت مي  تحصي   ف

 جامعددد  .التربيددد  كليددد  (.منشدددور  غيدددر ماجسدددتير رسدددال  ) نحوهدددا واتجاهدددات  
 .دمشق

. برنددامج  اسدتعرا . الصدحي  التربيد (. 2100. )العالميد  الصدح  منظمد  -
 .جني 

 باسدت  ا  طورهداوت التعليمي  األنشط (. 2101. )شر  ب  عل  الموسوي  -
   عمددا  سدلطن . والتعلدي  التربيد  وزار . ووسددائط ما والمعلومدات التعلدي  تقنيدات

(25.) 

. فكتوريددا بوال دد  اإلنسدداني  وال دد مات الصددح  وزار  و  والتدد ري  التعلددي  وزار  -
. واألم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات اآلبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا، دليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (. 2105)

www.bettterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool   

 العصدر وتحد  ات اإللكتروند  التد ري (. 2116. )الدرحي  عبد  هنا،  مان   -
 .والتنمي  الت ري   ملتق .الرقم 
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خفض  يقائم على نظرية برونر ف يلية برنامج تدريبعاف
لدى أطفال الروضة ذوي  نتباه وفرط الحركةتشتت ال 

 عاقة العقلية البسيطةاإل
 *.* أ.د/ أمل محمد حسونة                             
 .محمد هبدد/ منى **                                       

 .ولء محمد السيد عبد الله***                                   
 : ملخص البحث

 

برندد  ت ردد  قثئ  دد  ن علددا ننرقدد  بر نددر  ف عليدد هدد ا بحث ددى احددا ب  ثدد      
  حددد ط المددد ض بحر  ددد      فدددئ  مدددر  نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد

 دد  ف دد  بحيعدد  ي   ( المدد اا 7بحعقليدد  بحثطدديو ك  ر انددر بحعي)دد   دد     بإلع  دد 
بحضدي   بات يد عئ  اع    بطيو  بجيعي  بح ثقيف بحم ر  بح  بع  حازب ة عقليا 

بي  فنددد  با دددددعي   يددد  أعدددد نا   دددد  اعلدددا  ندددد هر راددد ر بان ثدددد  ك  فددددر  
د بت بح  حيدددد ا بو  دددد   بأل كبح ر دددد   بددددد ث ا بحث ددددى بحيدددد) ت  ددددث  بح جرقثددددئ

ثرندد  ت بحث حثدد  (ك بح / الحندد    ندد هر رادد ر بان ثدد     فددر  بح ر دد   اعدد بد
 . بحث حث ( /بح   قثئ بحق  ن علا ننرق  بر نر  اع بد

 :حا بح)   ت بح  حي ا بحث ى  راصل 
                                                             

عميمد كليمة الترةيمة للطفولمة  –أستاذ علم نفس الطفل )الصحة النفسية( ورئيس قسمم العلموا النفسمية  *
 جامعة بورسعيد. –المبكرة 
 جامعة بورسعيد. –كلية الترةية للطفولة المبكرة –قسم العلوا النفسية بعلم نفس الطفل  مدرس** 

 جامعة بورسعيد. –ية للطفولة المبكرة كلية الترة–قسم العلوا النفسية ب باحثة *** 
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 تدداد فددر ل دبحدد  اح دد  ي ا بددي    ادددوئ  رددا د تدد ت المدد ض بحر  دد  " •
بحعقليدد  بحثطدديو   عي)دد  بحث ددى بح جرقثيدد ( علددا بو  دد   الحندد  بإلع  دد       

 ."ثلئ  بحثع   حلثرن  ت بح   قثئ ن هر را ر بان ث   فئ بحقي دي  بحق
" عددد ا  تددداد فدددر ل دبحددد  اح ددد  ي ا بدددي    اددددوئ  ردددا د تددد ت المدددد ض  •

بحعقليدد  بحثطدديو   عي)دد  بحث ددى بح جرقثيدد ( علددا بو  دد  بإلع  دد   بحر  دد      
 الحندددد   ندددد هر رادددد ر بان ثدددد   فددددئ بحقي دددددي  بحثعدددد    بح  ثعددددئ حلثرندددد  ت 

 بح   قثئ".
 

 

Effectiveness of a training program based on Brunner's 
theory of reduce attention deficult hyperactivity of 

Kindergarten children with simple mental disabilities 
 

Prof. Dr. Aml Mohamed Hassona. * 
Dr. Mona Mohammed Habbad. ** 

Walaa Mohammed El-Sayed Abdullah. *** 
 

Abstract: 
 

  This research aims to test the effectiveness of a training 

program based on the theory of Brunner in reducing the 

manifestations of distraction and hyperactivity in 

kindergarten children with minor mental disabilities, and 

the sample consisted of (7) children from the category of 

                                                             
* Professor of Child Psychology (Ment: Head of the Psychological Science, 

Faculty of Early Childhood Education – Portsaid University. 

** Lecturer, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Portsaid University. 

*** Researcher, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Portsaid University.   
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mentally disabled persons simple disability in the 

Association of Intellectual Education of the Ministry of 

Social Security in Port Said governorate who suffer from 

the highest manifestations of distraction, hyperactivity 

and use of research semi-experimental method and the 

following tools : Note the manifestations of distraction 

and hyperactivity (preparation of the researcher), the 

training program based on the theory of Brunner 

(preparation of the researcher  
The study reached the following conclusionsا 
" •There are statistically significant differences between 

the average grades of kindergarten children with minor 

mental disabilities (experimental study sample) on the 

card to observe the manifestations of distraction in the 

tribal and dimension records of the training program". 
" •There are no statistically significant differences 

between the average grades of kindergarten children with 

minor mental disabilities (experimental study sample) on 

the card to note the manifestations of distraction in the 

distance and tracking of the training program". 
  :Keywords الكلمات المفتاحية

 Brunner's Theory                                 .ننرق  بر نر -

 Attention deficult hyperactivity .را ر بان ث    فر  بح ر   -
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               .حثطددددددددديو المدددددددد ض بحر  ددددددددد      بإلع  ددددددددد    بحعقليددددددددد  ب -
Kindergarten children with simple mental disabilities 

 

 مقدمة:
 

رابت  دددد  بحدددد  ض علددددا  ئبحعقليدددد    دددد  اكثددددر بحيادددد الت بح ددددرعدددد  بإلع  دددد     
حدا  د   د  اننربا حي  ريثلد   د  ل  د  بادرق   عولد  ر  د    ؛ب  الا رات  ر  
ح ثيدددر  ددد  بحج ددد   بحيددد ض فدددئ ددددثيل  ر  ثددد  بح  حددد  ب كه يددد ا  ددد  بحرع أددد   با

   ند ر ن بحعقليد  بحي د  دة اا  د  ءحل ي ة بي   د الع بد افربده  بحيع  ي  عقليا  ا 
 ردثرر  ك درق  بح ابفد  ددابء  د  بحدأبت ا   د  بآ رجعل ن ا دل  د  ة علدا ئبح 

 عيدد  بحيث لمدد   فددئ رمدد عل ن علددا  يميدد  ر ددرف ن فددئ بحياب ددف بات ي ئب ح دد ح
 .(939 ك0202 ك     بح     رق     بآ

 

بحعقليدد  أعدد   ولثدد ا  ددر  ق ا   طددثق ا ح قثددل  ن ددا بإلع  دد  ئأجدد بف ارجدد   بإل  
ح ل د  ب ح دا إ ث ع ح ت رد  بح)مطدي   بحجطديي    إبحعقلي    بإلع      بحومل  

  حك     الض برثد ع ادد حيا  ع  لد   تيد ة  ث)يد  علدا  كه ي ا  بحرع أ   با
 كبحعقليددد   ف دددن تييددد  ابع دهددد   بوثيعددد  بإلع  ددد  ئعددداددددر ررةاقددد  ددددليي     

هيلددد  حل يددد ة  ددد   دددالض ر)ييددد    ددد  بت  ) ددددث  رطددد ع   علدددا أعددد دة را كدددأحك 
 .(99 ك0202 ك  اكثر   بحثويا  بح     حط  بح ابف     بحاب   با ل  

 

فدددئ حي رددد     أعددد نئ  )ددد  بحومدددل بحيعددد ل عقلياددد  ردددرط بحث حثددد  ا  ا ودددر  ددد  
  صدددد  هددددا ا  ر طددددن  عنددددن اددددد حيث   بحر  دددد  ب ددددم     فددددئ كع  دددد    ب ددددم   

 كبحطددلا ي  بدد)قق بحقدد  ة علددا بان ثدد    بح)ادد    بححب دد   فددر  بح ر دد  بحيطدد ير
 ك ددددرق بحي ددد  بت بحالز ددد  حل م عددددل  ددد  بآ فددددئ بب  ددد  أن ددددر ح أددد  عجدددحا   ثيدددرا 
 .     عال  ت بت ي عي   قثاح     ا ربن اع ا    ر  علا  ئ ة ح  ح

 

 الزا ب دددددوربر   دددددا  بان ثددددد    فدددددر  بح ر ددددد   ددددد  بإلع  ددددد     ع)ددددد     ددددد   
بحعقليددد  حومدددل بحر  ددد  ك فدددن   حدددك  ددد   دددأن  ا   حقددد   ددد  حجدددن بحضددد ا  
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بحيلقددد ة علدددا عددد ر   عليددد  بحر  ددد  ر   ددد باك  صدددعاة  بح ددد  الت بحعالتيددد ؛ 
بأل ددر بحددأ   ا ددة  ددر  ة رمعيددل د    عليدد  بحر  دد  فددئ  مددر حدد ة هددأب  

بحعقلي  بحثطديو  ك  بح ع  دل  د  بإلع     بحر         با وربر ح ط الم ض
احدددا دددلا ي ت بحومدددل بددد حورل بحطددليي . بأل دددر بحدددأ   ا ددة بح  تددد  بحي دددد  

دد ربريجي ت رعليييد  ح  ثد  حل د   د  هدأب ا   دأ  رع ي  علدا إبرب ت ر  قثي    
   ك  فددئ  داء  حددك فقد  ا دد  ت د بدد   (Nabors,2016) با دوربر

Perrin,2017) )  دد ربريجي ت  اددر علييد  نن  يد  ابح أكي  علا  تاد احا
بدددي  بألددددرة  بحي  دددد  ح عحقدددح د  هيددد  فدددئ  مدددر ب دددوربر   دددا  بان ثددد   

  Mohangi and)  فددر  بح ر دد  حدد ط بأللمدد ضك  يدد  راصددلر د بددد 

Archer, 2015)     احدا ا  ا  د ت بأللمد ض     ب دوربر   دا  بان ثد
بطدثا هدأب با دوربر حد ط المد ح  ك  يد    فر  بح ر   ع ني     بحض ا 

ان دددد  فددددئ ح تدددد    ددددد  احددددا بحدددد عن بح)مطددددئ  بإل  دددد د بألدددددر  حدددداض  يميدددد  
  .بح ع  ل    هأب با وربر

 

حدددا بح  قددد   ددد  ف عليددد  برنددد  ت ا ئ فدددئ  ددداء  حدددك أطدددعا بحث دددى بح ددد ح   
رددد  قثئ  ددد  ن علدددا ننرقدددد  بر ندددر فدددئ  مدددر  ندددد هر راددد ر بان ثددد    فددددر  

 بإلع    بحعقلي  بحثطيو . الم ض بحر        بح ر   ح ط 
 

 :البحث مشكلة
 

حيد  ن د  ت بحع  د   د  ار  دت  ا ل  بحث ى بح  حئ     الض    راصدلر    
عدد د  ئبحعقليدد  أعدد نبإلع  دد   حددا ا  بأللمدد ض     ابح  بددد ت  بحث دداع بحعلييدد  

 بحدددأ    طدددثا فدددئ  ككثيدددر  ددد) ن  ددد  ب دددوربر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد 
 ددا  بحع  دد   دد  بحيادد الت بحيررثودد  ب ددأب با ددوربر ن يجدد   ثددرة بح ر دد  ظ

 اديي  فئ بحر  د    د  أطدثثان   د   اد الت  ك بح)ا   ح ط هثاء بأللم ض
حيددى ا دد  ت ن دد  ت بحع  دد   دد  بحث دداع  بح  بددد ت ا  اعددرب  هددأب  كدب ل دد  
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حدد ط بحعقليدد  ا رث لددف عدد  اعرب دد   بإلع  دد  با ددوربر حدد ط بأللمدد ض     
 :   لم ض بحع د ي   ثل د بد    ل  ا ربن ن    بأل

(Bigham et al., 2013; McClain et al., 2017 ; Víctor et al., 
2019; Emily et al., 2007; Neece et al., 2011) 

 

 :ئ ةأحك ر   د  ا ل  بحث ى بح  حئ فئ بحطثبض بحر ير بح  ح
رونر في خفض تشتت ية برنامج تدريبي قائم على نظرية باعلما ف "

 " اإلعاقة العقلية البسيطة؟ النتباه وفرط الحركة لدى أطفال الروضة ذوي 
 

 : )ثث     هأب بحطثبض ع ة اد ل  فرعي ق  
 

 دد   ندد هر ب ددوربر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  حدد ط المدد ض بحر  دد  -0
  بحعقلي  بحثطيو ؟ بإلع        
بإلع  ددد  بحعقليددد     ددد       ددد  بحمدددر ل بدددي    اددددوئ د تددد ت المددد ض بحر -0

 ( علا بو     الحند   ند هر راد ر بان ثد   يبح جرقث بحث ىبحثطيو   عي)  
  فر  بح ر    ثل  ةع  روثي  بحثرن  ت بح   قثئ بحق  ن علا ننرق  بر نر ؟

   نيدد  بددد يرب ق  ف عليدد  بحثرندد  ت بح دد  قثئ بحقدد  ن علددا ننرقدد  بر نددر ا دد   -3
  ثددد    فدددر  بح ر ددد  حددد ط المددد ض بحر  ددد      فدددئ  مدددر  نددد هر راددد ر بان

 بحعقلي  بحثطيو  بع   ر   ف رة ز )ي   ؟ بإلع   
 

 :البحث فاهدأ
 

   :ئأي   ر     اه با بحث ى بح  حئ فيي   ل
 

رق أن برن  ت    ن علا ننرقد  بر ندر حثمدر  ند هر راد ر بان ثد    فدر  -0
( 9-4يو   دددد    بحعقليدددد  بحثطدددد بإلع  دددد  بح ر دددد  حدددد ط بلمدددد ض بحر  دددد      

 .د)ابت
 بح دد   دد   ندد هر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  حدد ط المدد ض بحر  دد      -0

 .( د)ابت9-4بإلع    بحعقلي  بحثطيو       
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بح  ق     ف علي  بحثرند  ت بح د  قثئ بحقد  ن علدا ننرقد  بر ندر فدئ  مدر  -3
بإلع  دددد      ندددد هر رادددد ر بان ثدددد    فددددر  بح ر دددد  حدددد ط بلمدددد ض بحر  دددد      

 بحعقلي  بحثطيو .
 

 :بحثأهمية ال
 

 : ر   د اهيي  بحث ى     الض ت نثي    يي  هي 
 

 :أوًل: األهمية النظرية
 

ر)دد  ض بحث ددى ب ددوربر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد   أحدد  با ددوربب ت -0
 .بحعقلي  بحثطيو    ص ا بإلع           بألكثر  ياع ا بي  بأللم ض ع   ا 

بح رةيد   علدن بحد)مر عد   ئج ندا بحيعرفدئ فدئ  جد حهدأب بحث دى بح       ثر -0
 ه  بح د ا فدئ بح د   د   ند هر راد ر بان ثد    فدر  بح ر د    ننرق  بر نر  د

 .لي  بحثطيو قبإلع    بحع ح ط الم ض بحر        
  دد  أطدد هن فددئ رقدد أن نيدددا    دد  بحيعلا دد ت  بح قدد    عدد  بأللمددد ض     -3

 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو 
 ددوربر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  بطدد ع  بحث ددى فددئ عددر  كيدد   دد  أ-4
 .بحعقلي  بحثطيو  بإلع    علا بأللم ض      ئرر  بحطلثا  
 

 :ثانيًا: األهمية التطبيقية
 

حثرند  ت رد  قثئ  د  ن علدا ننرقد   ئ   أط هن بحث ى فئ رق أن نيا   عيل-0
 ر  د      بر نر حثمر  ن هر را ر بان ثد    فدر  بح ر د  حد ط المد ض بح

   نيدد  رعيييدد   روثيقدد  ا  حددك أي دد  ا  أطدد ن فددئ  ؛بحعقليدد  بحثطدديو  بإلع  دد 
 .ا رط  علا عي) ت  

حئ بحيجددددد ض ح  بددددد ت ا دددددرط ر ددددد  ض بحث ددددى بح ددددد   دددد  بحيي ددددد  ا  أمددددد ة-0
 .ع      د م دة    بد ث با ننرق  بر نر    الم ض بحر    ب م   با
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 بحيق رحد ت بحالز د  ن دا راتيد  بح ق ا     الض ن   ت بحث ى ب ح اصي ت  -3
بحابحددد     بحيعليدددد ت  بحي ث  ددددي  فددددئ   ددد  بحثودددد   بحثددددرب ت  بحثدددد   ت 

بإلع  د  بحعقليد  بحثطديو   لمد ض       د د  راتيد  بألابح)مطي  بح ئ رط ع  فدئ 
  بحثمر    ب وربر را ر بان ث    فر  بح ر   ح   ن.

 

 :مصطلحات البحث
 

 :اترب ي ا  ي   لئ بحث ى   ر بحث حث  ب عرقف   ول  ت 
 

هددا احدد  ب ددوربب ت بحوماحدد  بألكثددر  ددياع ا  تشممتت النتبمماه وفممرط الحركممة: •
بحدددأ    ييدددح بعر دددي  اد دددديي  هيددد    دددعف بان ثددد    فدددر  بح ر ددد (  طدددثث ا 

 قي ددددد  بح ع  دددددل  عددددد   رثميدددددف حددددد ة  ك  دددددا  فدددددئ بألدبء بحددددداظيمئ حلومدددددل
بحد)مر   فد   طد اط رق د   ب  ا  ط ع ة بحومل علدا بحد علن   دث  ؛اعرب  
 .ب)مط 

 : لن بحيعرفدئ رطد )  علدا بحد علن هئ ننرق     ننرقد ت بحد ع نظرية برونر
  حددك  ؛ر دية حلومدل فرصدد  بحد علن  بدد عي ض ل   رد  بحعقليد  ك حيدىك اد اب ا
 .تل زق دة   ة بن ث ه   بح      فر  بح ر   ح أ ا   

 

  هدن بأللمد ض بحدأ     درب    العقليمة البسميطة: اإلعاقة ذوي أطفال الروضة
 ا حيقيد   دد  نما د بي)يد  ( لثق72 -22بحاظيمئ بي     ئ ط اط ادب  ن بحعقل

بإلع  ددد  بحعقليددد       ولددد  علدددي ن ررةاقددد  ا  بحدددأ   أ   كبح دددا ة بحث  طددد (حلأ  ء 
  حدك  د   ددالض  ك قعد نا   د   ندد هر راد ر بان ثد    فدر  بح ر دد  بحثطديو 

ومل علا بو     الحن   ند هر راد ر بان ثد   بح  ت  بح ئ أ  ل علي   بح
 بحعقلي  بحثطيو . بإلع     فر  بح ر   أللم ض بحر        
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 :والدراسات السابقة اإلطار النظري 
 

 Bruner's Theory of Concepts : نظريمة برونمرالمحمور األول: 

Learning : 
 

ليدد ت بحيعرفيدد  رعدد  ننرقدد  بر نددر  دد  ننرقدد ت بحدد علن بحيعرفددئ  د بددد  بحعي   
  : بحي ي ك  رط )  هأ  بح)نرق  علا رالر  تابنا اد دي  هئ

 

 . بح)يا بحيعرفئ-0
  . رعلن بحيم هين ا  رثاقث  -0
 .بح علن ب اك ا ا -3

 

روثيد  اددر بحد علن بحيعرفدئ فدئ  جد ض بح علدين ا   (Bruner) بر ندر    د ا  
حددأحك أجددا ا   ؛ثي دد بإلنطدد    دد    ف عددل    م عددل  دد  بحنولدد   دد   ثدد ا ا  ب

 كرع دددر  اب دددف بحددد علن تييع ددد  هدددأب بحيم ددداا بحدددأ    دددية حلمدددرد فرصددد  بحددد علن
  حدددك بدددد عي ض ل   رددد  بحعقليددد  ك  إبدددربز د    بإلأجددد بئ فدددئ  اب دددف بحددد علن . 
 ح  قيددد   حدددك  )ث دددئ ا     ددداض بحيا دددف بح علييدددئ  ددد  حادددا  هددد  بحيددد علن 

 ت بورققدد  ري )دد   دد  بك ادد ا ب حيعلا دد ت  بح قدد    فقدد  احددا رقدد أن بحيعلا دد
بح دئ ر  ي د  .  ةدأحك  د ا   ء بحاصاض احا بحقابني   بحيث د كبحعال  ت بي)   

د  ننرقاددعيا   هدا  (Discovery learning)ك بد ح علن ب اك اد ا ا  ر    ع د    يا
اهييد   طد ع ة بحيد علن فدئ ف دن ب)يد  بحيد دة بحي عليد   ینيا   حل علين  ث   عل

 ك0202 كبن   تدددد  فددددئ عيليدددد  بحدددد علن    ضددددير   لددددف ا   م هيي دددد  ألتددددل
0907). 

 

ييدددد  حدددد علن بحيمدددد هين يددددد ربريجي  رعلااددددد ير ننرقدددد  بر نددددر فددددئ رقدددد أن    ددد   
ك   Discovery Learning ك اد فئددن بحد علن با  بحي دول  ت عرفدر ب

غيددر      ددل  قدد ن  ندد  ق    في دد   دد ن رقدد أن بحيدد دة  بح عليييدد  حلومددل فددئ  دد ل  
 هددددئ عيليدددد  ر ضددددي   كعلددددا ر)نيي دددد   بكيدددد ض بحيعرفدددد  بح)   دددد  راددددجيع ن
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 د   ا يد   كك اد ابحق  ي  علا هأ  بحيعلا د ت  قعدرا با بحعال  تبك ا ا 
عيلي  ر)نين بحيعلا  ت بورقق  ري د  بحيد علن  د  ا   دأها  ان أحي  بر نر با

 .(9 ك0202 كابع     هأ  بحيعلا  ت     يط  
 

صدل بقد ء ا  قودا  بحعيليد ت بحعقليد   ق ئ  بر ندر  ث)دب اك ا ا ع) ف ح علن   
ألند   ؛ك اد اارر بح علن  قط ل عيلي  بح علن  بك ط ر بحيم هين ع  لرقد  با

حطدددا  اأددد  دددد ع   بإللددد   بحيعرفدددئ علدددا  مقددد  بحعال ددد ت  دددي  بحيا ددداع 
 رطدد ل  أعدد  ادددلار بحدد علن ب اك ادد ا  دد  بددي  بألددد حيا بح ددئ ا ك رم صدديل 

حيدددى رر دددح علدددا ا  بحيددد علن أاددد ل   دددا  بحعيليددد  بح عليييددد  عيليددد  بحددد علن 
ف  دية  كفدئ ددلا    فدئ لرب د  رم يدر  ئأجد باب  ا احد بع ر ييدر  ؛ بح عليي 

حدد  فرصددد  بح ي دد  ب دددد قالحي    حرق دد  فدددئ بحث ددى عددد  بحيعلا دد ت  بحعال ددد ت 
 بنمع ارد     حيعثدر عد  بنوث ع رد كع  بأل ي ء إل دث ع حدا بإلدد والع ح أد 

  ك 0209  ك   )دد ء رم علدد   دد  بحيددثرربت  بحع) صددر بح ددئ رابت دد    بحطرددد   ار
04). 

 

ك اد ا فدئ  داء ننرقد  بر ندر  وداة بحث حث  ا  بدد ث با بحد علن ب ا  ررط   
ك ادددد ا حيددددى انددد  أطددد ع     دددد  ر علدددا با ك  يددد  ب ح)طدددث  حومددددل بحر  ددد 

 يددد   كعددد  اف ددد     عابلمددد  ف )يدددا  ث دددي    قعثدددر كع يددد د علدددا بحددد)مر با
 .ع)  بان ث    ق      را     فر  حر    ئ )ي

 

 :التعلم بالكتشاف عند برونر أهداف
 

 :(0200   باك ا ا ع)  بر نر رالر  اه با  ي    ره  بحطي  حورقق 
 

 . حلمرد ئد بكحا رادي  بحي ط بإلا  بك ط ر  علا  ت ت   ة بورقق  رثد-0
 .فئ   ي ت ت   ة نقل   ع حج  بحيعلا  ت حالد م دة  )  -0
 . رقيين بحيعلا  ت     رن ر)نيي    باد م دة  )   فئ  اب ف ت   ة-3



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (888)                       0202س آخر مار –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 :التعلم بالكتشاف خصائص
 

  :نهأ( خصائص التعلم بالكتشاف 1122سالم )  ذكرت
 

 . ر ح بحعيلي  بح علييي     ي ا علا بحي علن أجعل -
 .بهث نفرص ا اكثر حلي عليي  حيي  د  هابأ ر ن  ر)يي   ا  ئ )ي -
 . د ل  بحي   دةب ألد ل  بحيم اح  ب اا    بأل    ن -
 

 :التعلم القائم على الكتشاف طرق 
 

بر ندددر ا  ه)ددد ط عددد ة لدددرل حلددد علن بحقددد  ن علدددا باك اددد اك  رث لدددف  ی ر  ددد   
هأ  بحورل    حيى بح رقد  بحيعود ة حلي عليدي ك في) د   د   د عا احدا ا دربا 

 قول  علا هأب بح)اع باك اد ا بحياتد  بحيعلن علا نا   بحي علن  راتي  ك 
 ب)اد  (ك   )        عا احدا عد ا رد  ل بحيعلدن 0207 بح ط ك  بح اقلةك 

بحي علن  ا  أقاا بحي علن ب اك ا ا ب)مط ك  قول  علا هدأب بح)داع باك اد ا 
 .(0229بح ر  بحيي نئك 

 

اف ( إلى ثالث طرق للتعلم القائم علمى الكتشم1121نبهان ) يىيح ويشير
 :كاآلتي

 

 هددددددا بحددددددأ  أقدددددداا فيدددددد  بحومددددددل بعيليدددددد ت بحث ددددددى  الموجممممممه: الكتشمممممماف 
 ؛ باد ق ددد ء بثوددددابت  )نيددد    ق))دددد  ر دددر ا ددددربا  راتيددد   دددد  بحيعليدددد 

حيط ع ر ن علا بك ا ا بح ق     بد يع ر بحيمد هين بحعلييد .  ابد  ا   د  ط 
بحومدددل بح دددر   ددد   دددل  وددداة  ددد   ودددابت باك اددد ا ار)ددد ء بحددد علنك ح دددئ 
رطددية ح ددن هددأ  بحثوددابت رث عدد  ب ودداقر  عدد  ف ن  ر)ييدد   دد  بر ن  دد   ددالض 
 ثربت عيلي   ث  رة.      حبأ  بح علن ب اك اد ا بحياتد  اند  أثمدف بحعداء 
علدددا بحيعليددد ك حيددددى أق  دددر بحددد    بحددددأ  أقددداا بددد  فددددئ بح اتيددد   بإل  دددد د. 
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   د   د  بر ن   د    مد ك ة ح  حئ   رط بح رق  حاللمد ض حلد   ن فدئ ب)د ء رعلي دن
 .(0200 درع  ن فئ بح علن    ومئك  بحمردأ 

 ه)ددد   لعدددا فيددد  بأللمددد ض بحج ندددا بألكثدددر  ددد  شمممبه الموجمممه:  الكتشممماف 
باك ادد ا ار)دد ء بحدد علنك  دد   تدداد بعددر بح اتي دد ت  بإل  دد دبت  دد  ت نددا 
بحيعليدد .  ق ددد ا هدددأب بح)دداع احدددا اعوددد ءبحي عليي  بعددر بح رقددد  فدددئ بحث دددى 

بحدددد علن ب اك ادددد اك  ة ح دددد حئ رددددافير فددددر  حل)ادددد   بحعقلددددئ  بح ق ددددئ ار)دددد ء 
 .حأللم ض  ة) ء  ثربت  بري    ع  ا ت   ة عيلئ بح
 ه)دد  ر درط حرقدد  باك اد ا  بحث ددى  بح ق دئ حلاصدداض  الحممر: الكتشماف 

حل قدد     بح مطدديربت حلومددلك   حددك بعدد  لددر  بحيعليدد  حيادد ل  رابتدد  بأللمدد ض 
يين بح جدد  ر  بحثدد ء ب اك ادد ا  بح )ميددأ  علددي ن حرقدد  صددي غ  بحمددر    ر دد

 .حلاصاض احا بحيع  ا  بحيعلا  ت بحي علق  ب حيا ل 
 

 :التعلم بالكتشاف خطوات
 

 ،لى الهمدف الممومول فمي أرةمو خطموات همي ) بمد ر إكتشاف التعلم بال  يمر
1112، 231): 

 .ئبح م ير بحع ث  واة -
 . ي ء ب رط فئ بحيا فاحا ابان ث     واة -
                     حهددددددد  قبحا ضددددددد  بحمج  يددددددد   ددددددد  باد ث ددددددد   رثيدددددددر بحعابلدددددددف     وددددددداة -

 .  بح   (
بحم ددددق ح) دددد  ت بحا ضدددد  بحمج  يدددد   دددد  بادث  دددد     بح أكدددد   دددد    ودددداة -

 .بح   (
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 تشمممتت النتبممماه وفممرط الحركمممة لمممدى أطفمممال الروضمممة ذوي المحممور الثممماني: 
 :اإلعاقة العقلية البسيطة

 

 ددددوربب ت بان ثدددد    فددددر  بح ر دددد   دددد  اكثددددر بار أع ثددددر ب ددددوربر رادددد    
ه يدد ا بحثدد حثي   بحع  دد    ددد  ل  بحطددلا ي   ددياع ا بددي  بأللمدد ض؛   دد  حنددئ ب

 &Funk, 2011,Kauffman)بإلعددددالا فددددئ بحعقدددداد بحثالردددد  بأل يددددرة
landrum,2009, Nigg, 2001, Sciutto& Feldha mer,2005) . 

 ا  بضددعف بن ادد    بددي  بإلندد ع ددوربر بددي  بأللمدد ض بحددأ  ق) اددر هددأب با

(conghill.et .,al .,2019) أعدد  ب ددوربب ا  دددلا ي ا ع ددثي ا    ددف ا  
   .بيط اق ت غير  ال ي     بحالن ث هي   بان ف عي   فر  بح ر  

 (American academey of pediatrics,2011)     
 

ج يدد   قددثرر ب ددوربر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  بادد ل  ثيددر علددا بحي   
بطثا ر لم   بحي حيد ك  بحضد   بحدأ  أمر د  علدا بآبد ء  بحيعليدي  علدا حد  
ددددابءك  بح) دددد  ت بألك دأييدددد   بحي )يدددد  غيددددر بحيرغددددار في دددد  بح ددددئ  ددددررث  ب دددد ك 

 ,Poznanski).   بحضدر  بحدأ   ل قد  ب قد  ر بحدأبت حلمدرد بحدأ  أعد نئ  )د 
Hart, & Cramer, 2018) 

 

 فدددر  بح ر ددد  احددد  اهدددن اددددث ر ب دددوربر   قعددد    دددولة راددد ر بان ثددد     
حددا نيدد  ا قاددير بحي ددولة  ئكبح  يددف  بح ابصددل بات يدد عئ  بح ددأ ر بح  بددد

 ك0200 ك   دددر   ددد  بألعدددرب  بح دددئ ر)  دددر فدددئ ا ةعددد    ددد        يددد  
 ا( 222

 

 ق يثددل فدددئ اعدددرب  تطددديي   ثددل   بح ر ددد  بحيطددد يرة  غيدددر  المحمممور األول:
 عد ا بإل ثد ض علدا  ك   حر   بحرا  بدال  ثدر  بإلكث   كيقثاح   بحيا كط  بح

 .(ئ بحطلا  ئبألحع ر بحرق  ي   ب وربر فئ بح ) د  بح ر 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (820)                       0202س آخر مار –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

ت ي عيدد  رن ددر علددي ن فددئ  عدد ا  ق يثددل فددئ بألعددرب  با :يالمحممور الثممان
دداء  ك د با بح درب   بح يد   كصدعاة  با  ثد ض حأل ب در كبح ابف  بات ي عئ 

 . عئ(داء بح وثي  بات ي كبح  يف 
 كنمع حي  حيى أ دا    اد ر بان ثد   ق يثل فئ بألعرب  با المحور الثالث:

أ دددددعا عليدددددد   ددددددث  نمطددددد   بحطدددددديورة علددددددا  ك   ددددددا   ك دددددعيف بح ر يددددددح
 . م اا بحأبت ح أ   )ثمر( كبنمع ار 

 يثددددل فددددئ  صددددعاة ت رعلددددن بطددددثا ربألعددددرب  بح عليييدددد     المحممممور الرابممممو:
صدعاة  فدئ بح ع  دل  ك د  بحياد الت بح عليييد  ح   ن بح ثيدر  كبح ر   بححب  ة 
 .     بت  بد يع ر بحيم هين بحير ث (   بحر از  با

 

 رن در اعددرب  راد ر بان ثدد   بددأعرب   ثدل صددعاة  بح مد ه علددا بان ثدد     
 عددد ا بح )ندددين  بح اددد ر  كفدددئ بحعيدددل ا  بحلعدددا  صدددعاة     بعددد  بح اتي ددد ت 

 كبححب د   بإلن ف عيدد   ئبح)اد   بح ر دد  يدد  راديل اعددرب  ك بإلهيد ض  بح)طدي   
بح ر دد  بححب دد ة  صددعاة  بح ر يددح بحيطددد ير فددئ نادد    بحدد   بح دد  ى بحيمدددر  

 .(Ali et al.,2019)  بحيق لع   بحر ر ا  بحقمح فئ ا   ت غير  ) دث 
 

 : أسباب اضطراب تشتت النتباه وفرط الحركة
 

 ر ب دددوربر  ددددعف ر حدددداض اددددثق ددداتر  رادددير بح  بدددد ت  بحث دددداع بح دددئ      
بان ثدد   بحي دد ار بمددر  بح ر دد  احددا رعدد د هددأ  بألدددث رك حيددى أ ددعا ا  

 اكر)دد    ر ددر ر دد)يف احدد د ك  قي دد  ا  ناتحهدد  فييدد   لددئ   بدد    ددوم
 :( 233 ك0203

عاب ددل عضدداق  بياحاتيدد ا  ر ضددي  بحا بردد   بحعيليدد ت بح يي  يدد  بح ياقدد   -ا
 .ا  رلف بحيخ  ب وربر  ظيم  

ي يدددد ا  ر ضددددي   ضدددد عم ت بح يددددل  بحا دددد ك بح طددددين  دددددداء عاب ددددل ب -ر
 .بح  أأ ك  باد عي ض بحيمر  حلعق  يرك بح عر  حإل ع ع  بح ابدع
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عاب دددددل نمطدددددي  بت ي عيدددددد ا  ر ضدددددي  بحعال ددددد ت بددددددي  بحومدددددل   بح أدددددد ك  - 
 . بحعال  ت بي  بحومل  بأللم ض بآ رق   بحثي   بحي  دي 

 

ح د  ئ بحثد  ر حال دوربب ت بح)مطدي    د  صد)ف بحد حيل بح اثي دئ  بإل   
 :ب وربر را ر بان ث   بحي  ار بمر  بح ر   احا رالع ف  ت  ي   لئ

 

 هدددئ رضدددن بأللمددد ض بحدددأ   ر دددابفر حددد   ن  عددد  ير فئمممة المممنمك المركممم  : -2
 / فددددددر  بح ر دددددد  قيبح اددددددثيق بحث صدددددد  رادددددد ر بان ثدددددد     عدددددد  ير راددددددث

 .بان ف عي 
ر ضددي  بأللمدد ض بحددأ   ر ددابفر حدد   ن ه : فئممة نمممك سمميطرة تشممتت النتبمما-1

فدددددر   قي عددددد  ير بح ادددددثيق بحث صددددد  ب اددددد ر بان ثددددد   د    عددددد  ير رادددددث
 .بح ر   / بان ف عي 

أيثل هأب بح)ي  ف د  بأللمد ض فئة نمك سيطرة فرط الحركة / الندفاعية : -3
 ا  ك ي  ر ابفر ح   ن  عد  ير بح ادثيق بحث صد  بمدر  بح ر د  / بان ف عيد 

 .(APA, 2013, 60) .وث  علي ن  ع  ير راثيق را ر بان ث  ر)
 

 :اضطراب تشتت النتباه وفرط الحركة األطفال ذوي  خصائص
 

بأللمد ض     ب دوربر بان ثد    د  فدر  احدا ا   Saranell(1998)  ا د   
  :(032 ك 0202 ك ئ عث  بح)ث ئبح ر   ح ن ع ة     ق هئ   عث  بح)ث

 ددف بحومددل بق در  دد ط بان ثد    عدد ا بح ر يددح  ا ن ثدد  ا حيدى   عد ا با .0
 .أط وي     بع  رالع  وابت     حي 

بان ف عيدددد  ا حيددددى    ددددرط بحومددددل د   رم يددددر  ا  ) نددددر د     ا أقثددددل  .0
 ققمدح علدا بحيق عد  باد ل  ك رط ل بد ث  ر   ر د    )د    ق د ت كبح  ليم ت

 .ع)يف   وير
   بان ف عي ع ا بح )نين ا  ر)اأ    ع ا بان ث    .3
  .ب وربب ت بان ث   با  ي   ا  هئ ررت  احا ب وربب ت فر  بح)ا   .4
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عجددددح بحي دددد  بت بات ي عيدددد  ا    ددددف بحومددددل بعدددد ة  ندددد هر  ثددددل عدددد ا  .2
 بحلث    ك

 .باد ث  ة ك ع ا ر يل بحيطث حي   رم د  بحي)  ا ت د اح  .9
فدددر  بح)اددد   ا  ق دددا  بحومدددل  مدددر  فدددئ حر  ددد    ا ددد  ئك ا أجلدددر  .7
  .ك) ا    يليلد 

 

بإلع  دددد     بحث حثدددد    دددد  ق ا ددددرط    ددددف ب دددد  بأللمدددد ض       رضدددديف   
ند هر رادد ر بان ثدد   بحعقليد  بحثطدديو  فدئ  رحلدد  بحر  د   يدد  أعد نا   دد   

ردددددأ ر   - هدددددئ     دددددعف بحقددددد  ة علدددددا بإلن ددددد ت  بح م يدددددر فدددددر  بح ر ددددد  
ا   غيددر دددل  -عدد ا بحقدد  ة علددا ان دد ء  دد  أقدداا بدد   دد  عيددل   -باددد ج ب  

احددددالا -عدددد ا بحق) عدددد     -بح  دددد    بحيطدددد ير -بآ ددددرق  ااحدددد  -ت يدددد عئب
 .ع ا بحثث ت بانمع حئ( -بح عليق ت بحام ي   -بحيقن  

 

 :(ADHD) تشخيص اضطراب قصور النتباه وفرط الحركة معا ير
 

اعددرب  ب ددوربر   ددا  بان ثدد    فددر  بح ر دد   دد  ر ددا   اتددادة حدد ط  ا   
ضك  ح ددد  هددددأ  بألعدددرب   ددد  بأللمددد ض بحدددأ   أاث ددددا  بح ثيدددر  ددد  بأللمددد 

ر ددا  رلددك بألعددرب   (ADHD) ب  ددوربر   ددا  بان ثدد    فددر  بح ر دد 
  اتدددادة حددد   ن ب دددا ة اكثدددر حددد ةك  يددد  ان ددد  ر ددد ع حددد   ن باددد ل  طددد ير

Prelock,&Hutchins,2018)).  
 

 عيلي  راثيق بأللم ض     ب وربر   ا  بان ث    فر  بح ر د   رير  

 (ADHD بع ة  ربحلك  بح ئ أي   ا  نجيل   علا بحات  بح  حئ: 
 

 .بحيالحن  بأل حي      ثل بحابح    ا  بحيعلن األولى: المرحلة
 بحددأ   دد ن فيدد  تيدد   علا دد ت ا حيدد    يدد    ئبحيطددة بأل حدد الثانيممة: المرحلممة

 .بحأ  ء  بح   يل  بحيطة بحوثئ
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حل ادثيق بحاد  لك  بح دئ  دد ن   هدئ  رحلد   د   ثدل بح  اقدل الثالثمة: المرحلمة
 .حل  بحث ني  علا ا ل ا    ن بحيا ل  ب    ر اقلبحير  راصي ت في   روثي 
 هدئ  رحلد  بح  اقدل بحاد  لك  في د   د ن اتدربء رقيدين نمطدئك  الرابعة: المرحلة

 روثيددد  ب  ثددد  بت بحدددأ  ء  بح   ددديل بحمردأددد ك  روثيددد   ددداب ن رقددد  ر بحطدددلاط 
 .(۸۱۰۲رقمئ  بح    ئك  بحيالحن  بحيق))   بحع

 

               ددد ن راددثيق بحومدددل علدددا اندد  أعددد نئ  ددد  ب ددوربر راددد ر بان ثددد     ح ددئ  
-303 ك0209 ئكفددر  بح ر دد  أجددا ا    ددافر ح أدد   دد   لددئ    بحطددال ان  

404): 
بحا ة ا أجا ا  أ  ع بحطدلاط باد ل    در  اكثدر  د  ا دربن ن فدئ نمدر  .0

 . رحل  بح)يا
أجا علدا بأل دل ا  ر دا  بعدر بألعدرب   اتدادة فدئ  بحث بأ  بحيث رة ا .0

 .د)ابت 7عير 
 .بحي ة ا أجا ا  رط ير بألعرب  حي ة د   ا  ر علا بأل ل .3
بح ددأريرا أجددا ا  أ ددا  حألعددرب  رددأريرب دددلثي  فددئ بحج نددا بألكدد دأيئ ا   .4

 .بح ي ة بات ي عي  حلومل
 . بأل  ك  ا أجا ا  رن ر بألعرب  فئ ا  ك    ع دة .2

 

 :ضطراب النتباه وفرط الحركةل يالعالج لالتدخ
 

( عد دبا  د  بح د  الت حعدال  ب دوربر راد ر 02 ك0222   ئبح  يد ا  د  
 :ئبان ث    فر  بح ر    هئ   ح  ح

حدددا  مدددر ا  ب دددد ث با بعدددر بحعقددد  ير بح دددئ ردددثد نا  قددد ئبحعدددال  بحوثددد .0
 .بحيمر  ئبحطلاط بحي) ف   بح)ا   بح ر 

 تاد عال د   اتثد  بدي  حا ا ئهأب بح   ل بحعالت بحعال  ب ح  أأ ا أط )  .0
 .نابع  عي)     بح أبء ح ط هأ  بحم  بح ط دي  أل
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حددا اأاددير  ئا  قطدد )  علددا اددد   فطددياحاتئبحعددال  ب اددد ر  ء بحعضددل .3
  حدا ردارربت عضدلي   ع ددثي  حد ط بحومدل رددثدا د   رتدد   كب دوربر بان ثد  

عضد م  بح ب ليد   ردحدبد د دد ت ا رر  ر دا  كبعدر بح ر د ت بحالب بدأد  بححب د ةحدا ا
 .  لث   ققل ا   حق  نا   بح  د بح ي ء

 لد  بي د  حدا اا   د ا ئبحعال  بورقق  بح علن بحيلودف  بار د ض بحاتد بن .4
 .بت ي عي    قثل  حلومل

كثددددددر بحثددددددرب ت بحعالتيدددددد  اهييدددددد   بن ادددددد  با اردددددد  قا بحابحدددددد   ا  رعدددددد   دددددد   .2
ندد  ت دابنطددا   ن ددرق   ةرندد  ت  بحيطدد ث    فددئ بددد  ي ض عالت ددن   ) دد  بر 

 .ن رر  ن رق 
  هدثاء ابحيعرفدئا اتيعدر بح  بدد ت ب دأب بحيجد ض علدا  ئبحعال  بحطلا  .9

 بأللم ض أع نا     ب وربب ت دلا ي  بنمع حي    عرفي .

 

 :فروض البحث
 

راتددد  فدددر ل دبحددد  اح ددد  ي ا بدددي    اددددوئ  ردددا د تددد ت المددد ض بحر  ددد   .0
طدديو   عي)دد  بحث ددى بح جرقثيدد ( علددا بو  دد   الحندد    ق إلع  دد    بحعقليدد  بحث

 ندد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد  فددئ بحقي ددددي  بحقثلدددئ  بحثعددد   حلثرنددد  ت 
 .بح   قثئ بحق  ن علا ننرق  بر نر

راتددد  فدددر ل دبحددد  اح ددد  ي ا بدددي    اددددوئ  ردددا د تددد ت المددد ض بحر  ددد   .0
 ( علددا بو  دد   الحندد    ق إلع  دد    بحعقليدد  بحثطدديو   عي)دد  بحث ددى بح جرقثيدد

 ندد هر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  فددئ بحقي دددي  بحثعدد    بح  ثعددئ حلثرندد  ت 
 بح   قثئ بحق  ن علا ننرق  بر نر.
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 :اإلجراءات المنهجية للبحث
 

 :منهج البحث
 

د ث با بحي) ت  دث  بح جرقثدئ بيع  بحث ى بح  حئ  ر قي  اه بف  ر ولا لث  
رقثدئ حليجياعد  بحابحد ة  ع يد با فدئ  حدك علدا بحقيد   د ث با بح  يين بح ج ب

ح دددد  ي ك   بددددد ث  ر ق  ندددد  ن دددد  ت بحقي دددددي   داح دددد  بإلبحقثلددددئ  بحثعدددد     
 ؛بحابحددددد  ح ددددد ر حجدددددن بحعي)ددددد  ئبحث حثددددد  بحيجياعددددد   بت بح  ددددديين بح جرقثددددد

بإلع  ددد     دددد م دة  ددد  بحثرنددد  ت بحيق دددر  حددد ط المددد ض بحر  ددد       ح  قيددد  با
     ق ضي   حك بحي  يربت بح  حي ا  كثطيو  بحعقلي  بح

      Independent variable:)أ(.المتغير المستقل 
 

دددد ربريجي  باك ادددد ا بحياتددد  حددد ط المدددد ض ا هدددا برنددد  ت رددد  قثئ  دددد  ن علدددا 
 بإلع    بحعقلي  بحثطيو  . بحر        

 

    :  Dependent variable)ب(.المتغير التابو    
 

اددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد  حددد ط المددد ض بحر  ددد   هدددا  مدددر ب دددوربر ر  
 بإلع    بحعقلي  بحثطيو .     

 

 : ا : عينة البحثثانيً 
 

دددد ثرب  عي)ددد  دددد ع نر ب ددد  بحث حثددد  ابر اندددر بحعي)ددد  بادددد والعي  بح دددئ    
بإلع  ددد  بحعقليددد  بحثطددديو    ددد  بأللمددد ض       لملددد ا  ( لمدددالا 00 ددد    بحث دددى

(  دددد)ابت  ددد  تيعيددد  بح ثقيدددف 9 -4 بي    يددد  ر دددرب   اعيددد  هن بحح )يددد   ددد
 بحم ر  بي  فن  با دعي .

 

(  دددد  بيدددد) ن ح يثددددل  ان رادددد3 بك  ددددا ا  4   المدددد اا  7    ددددر بحث حثدددد  ب   يدددد     
  يد  هن  فقد  ب دد رلر   حدك بعد   ربعدد ة بعدر بحادر   ا كبحعي)د  بألد ددي  

  بحعقليدد  بإلع  دد بأللمدد ض     عي)دد    يدد   بحث حثدد  بعددر بحاددر   ب ح)طددث  ا
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حيعد  ير حدد در    بح جرقثيدد (   د  ردن ب  يد   بحعي)دد   فقد ا  بحث دىبحثطديو   عي)د  
 بحث حث     اهي  ا

  د  ردن ر   د   حدك  كبإلع  د  بحعقليد  بحثطديو   ا  أ ا  بأللم ض  د       •
  وربر ليف بح اح .    الض بد ي  ة بح اثيق بحم  ل ا

 ( د)ابت. 9-4ا  ر رب   اعي  هن      •

نادو  بحثطيو      ضعاب حل د  قا علدا بألبحعقلي   بإلع    اا أ ا       •
 بحث ى     ثل. ي  

بإلع  ددد  بحعقليددد  بحثطددديو  بدددي  اعددد   ي  ا  اكثدددر ا   اا أجيددد  بحومدددل      •
 ا رب   ح ) .  ا

بإلع  ددد  بحعقليددد  بحثطددديو  هدددا بحيعددد ل بحاحيددد  فددددئ  ا  أ دددا  بحومدددل      •
 ادرر .

  دددد ء بأللمدددد ض علددددا ب  ثدددد   بددددد  نما د  بي)يدددد  بح ددددا ة  ا  ر ددددا  د تدددد  •
 بإلع    بحعقلي  بحثطيو . (  هن    بأللم ض     72-22بحث  ط     بي   

 

 خطوات اختيار العينة:
 

  ر ب  ي   بحعي)  ب حثوابت بح  حي ا
 

( ددد)ابت بحيل  قددي  9-4   ددر بحث حثدد  ب  ددر اعدد بد بأللمدد ض  دد  ددد    •
 . لمل ا  ( لمالا   09ع د بأللم ض      ئي حتاب حجيعي  حيى بلغ 

اعددددرب  صدددد ي       بحي دددد بي  بددددأرددددن بددددد ثع د بأللمدددد ض بحيعدددد  ي  حر يادددد •
 ا رط.

بإلع  د  بحعقليد  بحثطديو   د   ب د  ددجالت  رن ر     الم ض بحر  د       •
( لمدددددالا 00رادددددثيق حددددد ات بأللمددددد ض بحي دددددابفرة ب حجيعيددددد   ةلدددددغ عددددد دهن  

 .  لمل ا 
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 ةدأحك  كد بأللم ض بحدأ   ا ر)وثد  علدي ن  در   ب  يد   بحعي)د  رن بد ثع  •
فددئ  ( المدد اا 7بح جرقثيدد   بح ددئ ر انددر  دد    بحث ددىرددن رعيددي   ر   دد  عي)دد  

  ك( ددددددد)ابت9-4ررب حددددددر اعيدددددد  هن بحح )يدددددد   دددددد  عيددددددر   ك رحلدددددد  بحر  دددددد 
 بح جرقثي . بحث ى ا ة  صف عي)   ئ بحج  ض بح  ح

 

 (  2جدول ) 

 لتجريبيةا بحثوصف عينة 

 جمعية التثقيف الفكري 
 ببورسعيد

 اإلجمالي العينة المجموعات
 ناثإ ذكور

 1 3 4 بحيجياع  بح جرقثي 
 

 البحممممثالتجممممانس بممممي  األطفممممال ذوي اإلعاقممممة العقليممممة البسمممميطة ) عينممممة 
 :التجريبية(

 

                   دددد  حيددددى  بحث ددددى   ددددر بحث حثدددد  ب طدددد ر  ع  ددددل بح جدددد نر دب ددددل عي)دددد    
د تدد    ددا  بان ثدد    فددر  بح ر دد  (  يدد   -نطددث  بحددأ  ء - ئ  بحعيددر بحح )دد

 . ئ  ضة ب حج  ض بح  ح
 (1) جدول

 التجريبية م  حيث البحثتجانس عينة 
م  حيث انخفاض مستوى مهارات درجة قصور النتباه وفرط الحركة (  -نسبة الذكاء- ي)العمر الزمن

 (21التخطيك )ن = 
 مستوى الدللة DF 2كا المتغيرات

 0.982 5 0.714 العمر الزمني
 غير دبح 

 1.000 6 0.000 نسبة الذكاء
 غير دبح 

درجة قصور النتباه 
 وفرط الحركة

0.000 6 1.000 
 غير دبح 
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( غيددر دبحدد  0( ا   ددين  عدد  الت  كدد 0 ق ضددة  دد  بحجدد  ض بحطدد ب    ددن     
تدد ت المدد ض بحيجياعدد    بددي  د  ح دد  يا ا هددأب  ع)دد   اندد  ا راتدد  فددر ل دبحدد  

بحعقلي  بحثطيو  فئ بعر بحي  يدربت بح  يلد  بحادديو   بإلع    بح جرقثي      
 يدد   كد تدد    دا  بان ثد    فددر  بح ر د ( -نطددث  بحدأ  ء  -  بحعيدر بحح )دئ 

 .بح جرقثي  بحث ىأاير احا رج نر الم ض عي)  
 

 :البحثثالثًا:  أدوات 
 

 بت بح ددددئ أي دددد  ا  رطدددد هن فددددئ رددددافير  دددد  بألد ددددد ث  ر بحث حثدددد  عدددد دبا ب  
عدر   ئ فييد   لد كبح د حئ  بحث ىبحثي ن ت بح ئ رق ضي   بإلت ب  علا اد ل  

 .ئ ي  ها  ا ة ب حج  ض بح  ح بحث ىألد بت 
 (3) جدول

  وضح أدوات البحث
 اإلعداد األداة ا
 اع بد بحث حث  بد ي  ة بي ن ت بحومل با حي  2
ح طدددد ر نطددددث  بحددددأ  ء  قيدددد   بددددد  نما د بي)يدددد   1

 بح ا ة بحث  ط 
رق)ي    ياد ابا 

 (0200بح)يل  
بو  ددد   الحندددد   نددد هر رادددد ر بان ثددد    فددددر   3

بح ر دددددددد  حدددددددد ط بلمدددددددد ض بحر  دددددددد    ق إلع  دددددددد    
 بحعقلي  بحثطيو 

 اع بد بحث حث     

بحثرنددد  ت بح دددد  قثئ بحيق ددددر  بحقددد  ن علددددا ننرقدددد   1
 بر نر

 بع بد/ بحث حث 

 

 :ح يمي  ح أ  بألد بت  فيي   لئ عر 
 

    ) إعداد/ الباحثة(.استمارة بيانات الطفل  األولية-2
ددددددن  رادددديل هددددأ  بادددددد ي  ة بر فيددددل حثي نددددد ت ا حيدددد  عدددد  بحومدددددل رادددديل  ب  

 -رعيدددل بأل –ر د تددد  رعلدددين بأل – ددداة عددد د بإل –رددد  قخ  ددديالد   -بحومدددل
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 (بحي  ددددد بدددددن  –بحع)دددداب   – ئبحطدددد ) ئبح دددد -اعيددددل بأل–ا د تددد  رعلددددين بأل
 .درة رط ث ا هأ  بحثي ن ت  يث ر حيعرف   ط اط بأل

 

بطاقممة مالحظممة مظمماهر تشممتت النتبمماه وفممرط الحركممة ألطفممال الروضممة -1
   ( الباحثة /إعداد )  اإلعاقة العقلية البسيطة. )صورة األا( ذوي 

 

 نددد هر حإلت بدد  علددا بحطددثبض بأل ض  ددد  اددد ل  بحث ددىك  بحدددأ  ن دد ا"  دد    
بإلع  ددددد  بحعقليددددد   حددددد ط المددددد ض بحر  ددددد        ثددددد    فدددددر  بح ر ددددد راددددد ر بان
  بحثطيو ؟

 

ليدددد  بددددد ث با بحدددد علن  ع نندددربا أل  بح دددد ا  دددد  بحث ددددى هددددا بح  قدددد   دددد  ف   
 فددر  بح ر دد  حدد ط بلمدد ض ب اك ادد ا حثمددر حدد ة ب ددوربر رادد ر بان ثدد   

 ت بإلع    بحعقلي  بحثطيو ك  رث دير بأل  د ت  د   دالض بحثرند  بحر        
بحيط ث ا بثعر بحورل بح دئ رعيدل علدا بح د   د  رلدك بحيع ند ة بح دئ أطدثث   
ح دددد   دددد  أ دددد   عدددد  المدددد ح    دددد  دددددلا ي ت ر طددددن ب ادددد ر بان ثدددد    فددددر  

 فدددر    ددد   الحنددد   نددد هر راددد ر بان ثددد   بح ر ددد ؛    دددر بحث حثددد  بث)ددد ء بو
بو  د  بإلع    بحعقلي  بحثطديو ك  بدد ث  ر  بح ر   ح ط الم ض بحر        

بحيالحن   أدبة حجي  بحيعلا  ت  بحثي ن ت بح دئ ر  دل ب حومدلك  ر ضدة هدأ  
بحطدددلا ي ت  ددد   دددالض رم عدددل بالمدددد ض فدددئ بحياب دددف بات ي عيددد  بحيث لمدددد ك 
 ر  دددا  بو  ددد  بحيالحندددد  علدددا  جياعدددددد   ددددد  بحعثدددددد  بت ا  بحمقدددددربت بح دددددئ 

 دددد  بألاك رددددن رطددددجل بج نث دددد  رعثددددددر عددددد  دلا يدددددد ت  ثد  ددددددد  بحومدددددددددل  رالحن
 .عال   ر ض علا  ي ا بحومل ب حطلاط بحي  د

 

 :      رت عيلي  اع بد بو    بحيالحن  ب حثوابت بح  حي 
 

اسممممتقراء التممممراث النظممممري والطممممال  علممممى بعممممض بطاقممممات المالحظممممة  (2)
  :السابقة
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  ددد   دددالض  ك بالدددالع علدددا بأللدددر بح)نرقددد  ك ددد  بدددد قربء بح دددربع بح)ندددر  
        ددأللمدد ض بحر   ةعددر بو  دد ت بحيالحندد   كبح  بددد ت بحطدد بق   ربتعدد 

بع يدددد ت بحث حثدددد  فددددئ ب)   دددد  حثو  دددد  بحيالحندددد  علدددددا  كبإلع  دددد ت بحيث لمدددد 
 :    ق  اد ديي  هي 

بإلع  د  بحعقليد  بحثطديو   بأللر بح)نرق  بح ئ ر)  حدر المد ض بحر  د       •
 .  ي  ح   ن  ن هر ح ا ر بان ث    فر  بح ر  

بإلع  دددد     بح  بدددد ت  بحث دددداع بحطدددد بق  بح ددددئ ر)  حدددر المدددد ض بحر  دددد       •
 .بحعقلي  بحثطيو  بح علن  ي  ح   ن  ن هر ح ا ر بان ث    فر  بح ر  

 

 فددئ  دداء هددأ   بحي دد  ق     ددر بحث حثدد  ب  ليددل  ددل ت نددا  دد  تابنددا   
  بحيالحندد  احددا  جياعدد   دد  بحطددلا ي تك   دد   بعددر بحث حثدد  ع)دد  صدددي غ  

  :ا 
o ر ضي   ل عث  ة دلا  ا  بح با فق  أقاا ب  بحومل. 
o   غ فئ تيل بطيو  أط ل علا بحيعلي  ف ي  ر  . 
o    رط ث ا عث  بت   يرة   ب. 

 

 ةددأحك ا  ))دد  بحا دداا علددا  بح)ددابحئ بحم)يدد  حث)دد ء هددأب بح)دداع  دد  بو  دد ت    
بحثددددد حثي   ح   قددددد  بحم  ددددد ة بحيرتددددداة  ) ددددد     دددددأب رطددددد يل   يددددد  ؛بحيالحنددددد 

 .بآ رق  حيط مي  ب  )   فئ اب  ر ن بحق د  
 

 : تحد د الهدف م  بطاقة المالحظة  (1)
 

بددددد   فر بحثو  ددددد  بح ادددددف عدددد  بعدددددر  نددددد هر رادددد ر بان ثددددد   أللمددددد ض   
  يددد   بحجابنددا بح ق  رقددد  بحيررثوددد   كبإلع  ددد  بحعقليدد  بحثطددديو  بحر  دد      

 رج هددل بحيثيددربت غيددر  ك)نييد بقد  ة بحومددل علددا رر يدح بن ث هدد    ابصددل    ر
بحي ي ك   حك     الض  الحن  دلاط بأللمد ض فدئ بحجابندا بحيث لمد ك   د  
ردددن ر ليدددل  دددل ت ندددا  ددد  هدددأ  بحجابندددا بحر يطدددي  احدددا ب)ددداد فرعيددد    ددد غ  
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ب ددا ة اترب يدد ك ريثددل بحطددلا ي ت بح ددئ أقدداا ب دد  بحومددلك  بح ددئ ر دد د  طدد اب  
 .فئ هأ  بحجابنا

 

 :قة المالحظةتحد د أبعاد بطا (3)
 

ر  ددا  هددأ  بحثو  دد   دد   جياعدد   دد   جياعدددد   دددد  بحيمددردبت بح دددئ رعثددددر   
  د  بلدغ عد د بحيمدردبت  كعد  دلا يدد ت  ثد  ددد  بحومدددددل فدئ بحياب دف بحيث لمد 

 :ع     هئ    رن رقطين هأ  بحثو    احا ب   ك (  مردةا 32 
 .( مردةا  02را ر بان ث    ق  ا       عد األول:الب  
 .( مردةا  02فر  بح ر     ق  ا       :يعد الثانالب  
 بألب دددد ع  بح  بددددد ت  ك  حددددك بعدددد  باددددد م دة  دددد  بددددد قربء بح ددددربع بح)نددددر    

 .   بو   ت بحيالحن  بحط بق   ةعض ا  كبحط بق 
 

 :صياغة مفردات البطاقة (4)
 

  ررثودددد  ب حيث ددددربت بحطددددلا ي  بح ددددئ ردددد ض علددددا ( عثدددد  ةا 32رددددن صددددي غ      
 ريثدل رلدك  كبحجابنا بح ق  رق  بحيررثو  بقد  ة بحومدل علدا باح مد ه ب ان ثد   

ا  ددد   ب ددد  رع  ل ددد  بحددد ب ن رجيدددا علي ددد  بألبحعثددد  ت بحطدددلا ي  ب)ددداد بحثو  ددد    
  الحن  دد  حلومددل فددئ  اب ددف بح م عددل بات يدد عئ بحيث لمدد  بي) دد   ةي)دد   دد  

 .  رط ات    ةي  بحومل  ا ربن     ت   
 

 :تعليمات بطاقة المالحظةصياغة  (1)
 

   ددددر بحث حثدددد  با دددد   جياعدددد   دددد  بح علييدددد ت ر ضددددي     بدددد  بحثي ندددد ت   
 .ر  قخ بحيالحن (–بحج)ر  –ر  قخ بحييالد  –بحث ص  ب ل لمل  بادن 

 

 ه)دددد ط فددددئ بح ددددم   بحث نيدددد   جياعدددد   دددد  بح علييدددد ت بحث صدددد  ب حيعليدددد    
 :را ة
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 ندد هر راددد ر    بأللمددد ض     بح دد ا  دد  بو  ددد  بحيالحندد   دددأدبة ح    دد •
 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو  بان ث   أللم ض بحر        

 .بإلتربءبت بح ئ ر ثع   باا ع)   الحن  دلاط بأللم ض •
 

 :تحد د معا ير تصحيح البطاقة (6)
 

ددد  بثالردددردددن   ددد   عددد  ير ح  ددد ية بحثو  ددد       -  ب  يددد  بت ب ح رريدددا   دب يا
  دابز   ومدل علدا د تد ت هدأ  بادد ج ب ت ب رريدا   ق  دل بح كند د با ( - حي نا ا

 (.3ك0ك0  حل  ت ت
 

 :       ر بحث حث  ب ح عثير ع   حك  ي   لئ
 

 ."أعوا بحومل د ت   بح ة علا  ل عال   ر ر عياد "ن د با  -
 ."  علا  ل عال   ر ر عياد "احي ن ا يأعوا بحومل د ت  -
 ." ي ا أعوا بحومل رالع د ت ت علا  ل عال   ر ر عياد "دب -

 

 :ئ رقاا بألا بي   ل
 

ر در عيداد "ند د با" فدئ ح حد  عد ا  يد ا بحومدل بنظ د    ()   د  عال د  •
 .بحطلاط ا  ع ا ر رب  بحطلاط

ر در عيداد "احي ند ا" فدئ ح حد  ر درب  بحطدلاط اكثدر  د   ()   د  عال د  •
 . رة

ر ددر عيدداد "دب يدد ا" فددئ ح حدد  ر ددرب  بحطددلاط ب ددم   ()   دد  عال دد  •
 . ط يرة

 

عمممرض البطاقمممة علمممى مجموعمممة مممم  الخبمممراء والمتخصصمممي  فمممي علمممم  (1)
 :النفس الترةية الخاصة

 

رن عر  بو    بحيالحن  علا  جياعد   د  بحثثدربء  ادد رأة علدن بحد)مر    
(  ا ددددة ادددددي ء  0 بحيل دددد    ددددن    ك(02  قدددد   بأللمدددد ض بلددددغ عدددد دهن  
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 بحيث  دددي     ددد   اط بألدددد رأة  اعضددد ء هي ددد  بح ددد  قر كبحطددد دة بحي  يدددي  
  د     در بحث حثد  بدنتربء  كحأا بعر بحيمردبت  رع  ل بح دي غ  حثعضد   

  .بح ع  الت بح ئ ا صا ب   بحط دة بحي  يا  
 

  :إعداد البطاقة في صورتها النهائية (2)
 

ر بعدددر بح عددد  الت بحالز ددد  علدددا ق دددتر   بء بحطددد دة بحي  يدددي  ا  نعلدددا  بب)ددد ءا   
 ك دد  بحثو  د  فددئ صددا ر   بح)   يدد رددن رددن    كبعدر بحيمددردبت  حددأا بعضد  

(  ا دة بح دا ة بح)   يد  حثو  د   الحند   ند هر رادد ر  3 بحيل د    دن    
 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو  بان ث    فر  بح ر   أللم ض بحر        

 

 :الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة
 

ثودي  حي  داط عد بد  بح بع  بان   ء  د  بحثودابت بح دئ ردن برث ع د  فدئ بإل  
   ددر بحث حثدد  بدد ح  ق   دد    كتددربء بح  بددد  باددد والعي  إبو  دد  بحيالحندد    

  حددك  ددد   ككددد   دد  صددالحي    حل وثيدد أحل  ؛رثدد ت  صدد ل بو  دد  بحيالحندد 
 د  المد ض بحر  د    لملد ا  ( لمدالا 33 الض بح وثي  علا عي)  ر انر     

 .ألد دي ب بحث ىبإلع    بحعقلي  بحثطيو          عي)       
 

 :Reliability أوًل : ثبات البطاقة
 

ألنددد   ؛أع ثدددر بحثثددد ت  ددد  اهدددن بحادددر   بحطدددي ا  رق  حليقيددد   بعددد  بح ددد ل  
 ردددن حطددد ر رثددد ت  ك  علددد  بيددد ط د ددد  بحيقيددد   فدددئ  يددد    ددد   ددد عا  ي دددد 

 :ئبحيقي   بع ة لرل   ح  ح
 

 :طريقة اعادة التطبيق-2
 

( لمدددالا 33علدددا عي)دد  بح ق)دددي     حيددى ردددن اعدد دة روثيددد  بو  ددد  بحيالحندد   
. 2422    بل در  ييد   ع  دل با رثد    ك( اد بي   3  ئبم صل ز )  لمل ا 

 .2.0ح   ي ا ع)   ط اط ا ها دبض 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (828)                       0202س آخر مار –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 :  لفا كرونباخأطريقة -1
 

رن حط ر رث ت ابع د بو     الحن   ند هر راد ر بان ثد    فدر  بح ر د     
 قا دة بحجد  ض  كحمد   ر نثد    ارققد     بح  ت  بح ليد  حليقيد   ب دد ث با ل

 .بح  حا  ين  ع  الت بحثث ت ألبع د بحثو     حلثو      ل
 ) 4جدول )

اإلعاقة العقلية  معامالت الثبات لبطاقة مالحظة مظاهر تشتت النتباه وفرط الحركة لطفال الروضة ذوي 
 (33ن= )  ( سنوات باستخداا ألفا كرونباخ 6-4البسيطة  م  ) 

مقياس تشتت النتباه وفرط  أبعاد
 الحركة

 معامل ألفا كرونباخ

 2.729 البعد األول: تشتت النتباه
 2.902 البعد الثانى: فرط الحركة

 192.1 الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة 
 

 Split half method: طريقة التجزئة النصفية -3
 

بح جح دددد  بددددد ث  ر بحث حثدددد  فددددئ حطدددد ر رثدددد ت بو  دددد  بحيالحندددد  لرققدددد     
حيدى رددن رقطدين  مدربدبت بو  دد   كحد ط لرب دد  حطد ر بحثثد ت ابح) دمي   هدئ 

  د   دد  ل  حدك بح قطدين رقطدين بحيمدردبت  كحا ن دمي    طد  قي  ابحيالحن  
  دد  بددد ث  ر بحث حثدد  لرققدد  بح جح دد   كحددا  مددردبت فردأدد    مددردبت ز تيدد  ا

ننددربا حقلدد  بحعاب دددل   حدددك  ؛اعلددا  ع  ددل حلثثدد ت  ئبح) ددمي  ننددربا ألن دد  رعوددد
ننددربا حقلدد  بحعاب ددل   ا  ئكبح ددئ رددثرر فددئ  ييدد   ع  ددل بحثثدد ت علددا ن ددا دددلث

 حل  قد   دد   كبح دئ رحقد   د  بح ثد    بحثودأ فدئ د تد ت بألفدربد علدا بحثو  د  
رثددد ت بو  ددد  بحيالحنددد     دددر بحث حثددد  ب طددد ر بح جح ددد  بح) دددمي  ب دددد ث با 

ف  ندر    Spearman- brown coefficient  ع  دل ددثير    بدرب   
 :ئبح)   ت   ح  ح
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 ) 1جدول )
اإلعاقة العقلية  معامالت الثبات لبطاقة مالحظة مظاهر تشتت النتباه وفرط الحركة لطفال الروضة ذوي 

                ( سنوات باستخداا معامل سبيرمان براون ومعادلة سبيرمان التصحيحية  6-4البسيطة م  ) 
 (33)ن= 

طاقة أبعاد ب
 المالحظة

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية
معامل ارتباط 
بيرسون بي  
 نصفي المقياس

معامل الثبات 
بمعادلة سبيرمان 

 التصحيحية
البعد األول: تشتت 

 النتباه
0,772 0,865 

البعد الثاني: فرط 
 الحركة

0,877 0,935 

 0,948 0,902 البطاقة ككل
 

  بحيالحن  ر ي   ب  ت  ع حي   د  بح د ل ( ا  بو  2 ق ثي     ت  ض     
(  20920حيى بلغ  ع  ل بحثثد ت حلثو  د    دل   ك حأحك أي   بحثق  ب)   ج   

بي)يددددد  ردددددرب    عددددد  الت بحثثددددد ت علدددددا با  ثددددد  بت بحمرعيددددد  حليقيددددد   بورققددددد  
 ك(20942 ة ددد ث با  ع دحدد  دددثير    بددرب   بح  دد ي ي    كبح جح دد  بح) ددمي 

ا  بو  دد  بحيالحندد   ئ هددأب أع)د كمدد ع د تد  رثدد ت بحثو  د  حدا ب را يد  أاددير 
 حدأب فقد  بدد ث  ر  كف حثو  د  بح  حيد  رقدير  د   د عا  ي دد   كر طن ب حثث ت 

بحث حثدد  بحثو  دد  بح  حيدد  فددئ  يدد    ندد هر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  حدد ط 
( ددددد)ابت  9-4ددددد      دددد بإلع  دددد  بحعقليدددد  بحثطدددديو   المدددد ض بحر  دددد      

  .بح  حئ بحث ى ا   
 

 ا   Validity ا :الصدقثانيً 
ف ح د ل أ د د  ك ا د  بحقيد     ق   ب     ة  بحثو  د  علدا  يد   بحطديأ    

 .حقي د        في  با  ث    صالحي   فئ  ي         
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 : صدق المقارنات الطرفية-2
 

رددن حطددد ر بح ددد ل بح لدددئ حثو  ددد   الحنددد   نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر     
ا     ( عدد  لرقدد  حطدد ر بح دد ل بح يييددح 33عي)دد  بح ق)ددي      بح ر دد  حدد ط

صدد ل بحيق  ندد  بحورفيدد ك حيددى رددن ررريددا د تدد ت بألفددربد علددا بح  تدد  بح ليدد  
حيقيدد   رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  ررريثدد ا ر) زحيدد اك ب يددى ر ددثة  رثدد  اكثددر 

 ددد   %07د تددد  بأل حدددا   رثددد  اصددد ر د تددد  بأل يدددرةك ردددن ردددن ف دددل نطدددث  
ك حيدى ا د  د تد ت بإل ةد عئ بألدند %07إل ة عئ بألعلاك  نطث  د ت ت ب

علدا ا  اكثدر بح قطديي ت ريييدحبا   T.L.Kelley (1939)ئدحدر اب د ع  يللد
حيط اق ت بإل  ي ز  بحضعف هئ بح ئ رع ي  علا رقطدين د تد ت بحييدحب  احدا 

 دد  بحدد  ت ت بح ددئ  ا ةدد عئ بألعلددب يددى   ددأحف بإلك ا بألدندد الددرفي  بألعلدد
 ددددد   ا ددددد  بحودددددرا بحيي ددددد زك  ق دددددأحف بإل ةددددد عئ بألدنددددد %07نطدددددث   ر دددددا  

  .   بحورا بحضعيف %07بح  ت ت بح ئ ر ا  نطث  
 

  ثدد   " ت " ح طدد ر داحدد  بحمددر ل بددي  بحم دد  بحعليدد   بحم دد  بددد ث با ب رددن    
عدد ك    نددر بح) دد  ت علددا بح) ددا بح دد حئك  يدد  هددئ  ا ددد   بحدد ني  علددا  ددل ب  

 :ئب حج  ض بح  ح
 (6) جدول

نتائج اختبار " ت " لدراسة الفروق بي  متوسطات المجموعات الطرفية لبطاقة مالحظة مظاهر تشتت 
                   ى( سنوات لد 6-4اإلعاقة العقلية البسيطة م  )  النتباه وفرط الحركة لطفال الروضة ذوي 

 ستطالعيةالعينة ال
بطاقة 

مالحظة 
مظاهر 
تشتت 
النتباه 
وفرط 
 كة.الحر 

  اإلرةاعي األدنى اإلرةاعي األعلى
 قيمة)ت(

 
مستوى 
 الدللة

النحراف  المتوسك ن
 المعياري 

النحراف  المتوسك ن
 المعياري 

9 230302 20440 9 400002 20222 30.700 2.222 
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 ق ضدددددة  ددددد  بحجددددد  ض بحطددددد ب   تددددداد فدددددرل دبض اح ددددد  ي ا ع)ددددد   طددددد اط    
 ةددددد عئ بألدندددددا بحددددد ني  علدددددا بو  ددددد  ( بدددددي  بإل ةددددد عئ بألعلدددددا  بإل2.220 

 الحندددد   ندددد هر رادددد ر بان ثدددد    فددددر  بح ر دددد  ح دددد حة   اددددد  بإل ةدددد عئ 
بألعلا ح ط بحعي)د  بح ليد ك  هدأب  د ض علدا بح د ل بح يييدح  حثو  د   الحند  

ا  بو  ددد   الحنددد    ا نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد  ك  يددد  أادددير احددد
بحعقليد   بإلع  د  لم ض بحر  د      ا ط  ن هر را ر بان ث    فر  بح ر   ح

بحثطددديو  حدددد      دددد  ة  ررمعدددد  علددددا بح يييدددح بددددي   ررمعددددئ   )ثمضددددئ رادددد ر 
 .بان ث    فر  بح ر  

 

 اHomogeneity   Test يتساق الداخل)ب( صدق ال 
 

  حدك  ؛حثو  د  بحيالحند  ئر ليدل بح جد نر بحد ب ل ب دد ث بابحث حث      ر   
ر بحثو  دد  رقددير دددي  ا   دد  ة ا  عدد دبا  دد  بحطددي ت  ب   ندداحالددد  اض عيدد  

حدا ر   د  بح د  بألدندا  د  بحعاب دل ا  د ا  ئح د  اددلار ا ها  ك بحمقربت 
بح   يددد  بح دددئ رمطدددر با رث لددد ت بحثي)يددد  بدددي   جياعددد   ددد  با  ثددد  بت بح دددئ 

كد   د  أحال  ثد  بت بح)مطدي  . حل  ئنط ث     فئ رق  ر ص ل بح  اق  بحمر د
عدددد  حلثو  دددد  رددددن حطدددد ر  ع  ددددل با رثدددد   حجييدددد  بألبعدددد د بحي اندددد  ث  اح دأدددد  بح
حدا ا ي  أادير  كبحثو     ع     رثي   تاد  ين ب رث    ررمع  بي  ب   كحلثو   

 .ع ا با ل   ئ تاد ع  ل  بح    يط
 (1) جدول

 (33ن=)ليهإ يعد الذي تنتممعامالت الرتباط بي  درجة كل مفردة والدرجة الكلية للب  

 

 ل الرتباطمعام
 

 ا
 

 معامل الرتباط
 

 ا
 

 معامل الرتباط
 

 ا

0,578** 11 0,717** 24 0,523* 2 

0,627** 12 0,617** 21 0,450* 1 

0,707** 1. 0,670** 26 0,475* 3 
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 رثدددد   بدددي  د تدددد   ددددل  مددددردة ( ا   دددين  عدددد  الت با7 ق ضدددة  دددد  تدددد  ض  
  -*20399 دددد  بددددي    حيدددد   دددد  ررب حددددرا ئعدددد  بحددددأ  ر) يدددد بح  تدددد  بح ليدددد  حلث  

 . 2.20 هأ  بحيع  الت   نر دبح  ع)   ط اط  ك**(2.737
أجدد د  ع  ددل نحلثو  دد    ددل ب ئكيدد     ددر بحث حثدد  ب طدد ر بارطدد ل بحدد ب ل  

 يدد    ضددة فددئ  كعدد   بح  تدد  بح ليدد  علددا بحثو  دد با رثدد   بددي  د تدد ت  ددل ب  
 ائبحج  ض بح  ح

 (  2جدول  ) 
بطاقة مالحظة مظاهر تشتت عد والدرجة الكلية على كل ب   معامالت الرتباط بي  درجة

 (33ن= )( 6-4اإلعاقة العقلية البسيطة م  )  طفال الروضة ذوي ألالنتباه وفرط الحركة 
 حصائيةالدللة اإل معامل الرتباط  البعد

 2.20 2092 تشتت النتباه
 2.20 2092 فرط الحركة

0,580** 31 0,624** 21 0,396* 4 

  0,598** 22 0,467* 4 

  0,655** 2. 0,562* 6 

  0,576** 11 0,523* 1 

  0,577** 12 0,450* 2 

  0,782** 11 0,475* . 

  0,780** 13 0,396* 21 

  0,643** 14 0,467* 22 

  0,737** 11 0,467* 21 

  0,529** 16 0,648** 23 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (802)                       0202س آخر مار –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 رثد   دبحد  ع)د   طد اط   الت باحجد  ض بحطد ب  ا  تييد   عد  ضة  د  ب   
 ئ يددددد   ددددد ض علدددددا ري ددددد  بو  ددددد  بحيالحنددددد  ب رطددددد ل دب لددددد ك( 2020داحددددد   

كدد ت بحث حثدد   دد  ري دد  بو  دد   الحندد   ندد هر رادد ر بان ثدد   أ. ةددأحك ر   ا 
 حلث دددى فدددر  بح ر ددد  ب  تددد   ررمعددد   ددد  بحثثددد ت علدددا بحعي)ددد  بادددد والعي  

 بح  حئ .
 

اإلعاقمة العقليمة  طفال الروضمة ذوي برونر أل برنامج القائم على نظريةال-3
 .  (إعداد الباحثة) ( سنوات )صورة المعلمة( 6-4البسيطة م  )

 

د     )اعاد02   ر بحث حثد  بث)د ء برند  ت رد  قثئ ر دا   د        ( ناد لا   ث لما
  دد   ك( ددد)ابت  9-4 دد    بحعقليدد  بحثطدديو  بإلع  دد   أللمدد ض بحر  دد      

  :ئ  حيجياع     بألدر  ع د    بحثوابت   ح  حقا رن ب) ء بحثرن  ت  ف
 

 :أسس بناء البرنامج
 

 :بع ي ت بحث حث  علا  جياع     بألدر حث) ء بحثرن  ت  هئ   ح  حئ  
 

اإلعاقمة    أسس مرتبطة بخصائص واحتياجات وميول أطفمال الروضمة ذوي -
 دداء حيددى اندد   دد  بحضددر    ا   دد ن ب)دد ء بحثرندد  ت فددئ  العقليممة البسمميطة:

بحث ددد  ق بحعقليددد   بحجطددديي   بح ر يددد   بات ي عيددد   بانمع حيددد   فدددئ  ددداء 
 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو  بحيياض  باح ي ت ت بحعقلي  أللم ض بحر        

 

اإلعاقممة العقليممة  أسممس مرتبطممة بنظريممات تعلمميم وتعلممم أطفممال الروضممة ذوي 
 : البسيطة

  رعلددن المدد ض بحر  دد       حيددى   عددئ فددئ ب)دد ء بحثرندد  ت ننرقدد ت رعلددين   
اددد ا   دددد ربريجي  بادن  ددد  ر)  ح ددد  فييددد    علددد  ب كبحعقليددد  بحثطددديو  بإلع  ددد 

 .بحيات    مر را ر بان ث    فر  بح ر  
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 :أسس خفض اضطراب تشتت النتباه وفرط الحركة
 

 ك  عدددئ فدددئ ب)ددد ء بحثرنددد  ت لثيعددد  ب دددوربر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد   
عيدل علدا  مضد   بح د   )د    عد  ير بألنادو  بح دئ ر دد ا دد حيا بح دئ ر بأل

  ددد  ردددن ب)ددد ء بحثرنددد  ت فدددئ  ددداء  جياعددد   كاحدددا رثمدددير هدددأب با دددوربر 
 . اناو    )اع 

 

 :  رن ب) ء بحثرن  ت ب حثوابت بآري 
 

 :والفرعية للبرنامج تحد د األهداف العامة-2
 

أل     داط  ر  ةا  بألهد با لاقلد  بحيد ط  د أيثل ر     بألهد با بحع  د    
 كحيدددى ان ددد  رع ثدددر بيث بددد   ات ددد ت حليعليددد   كبرنددد  ت فدددئ  رحلددد  بحر  ددد  

 فئ  اء بح  ا بحر يطئ حلث دى بح د حئ  اددر ب)د ء بحثرند  ت ريدر صدي غ  
 :بح  ا بحع ا حلثرن  ت بح  حئ   ح  حئ

بدد ث با بحدد علن بحقد  ن علددا ننرقد  بر نددر فدئ  مددر  ند هر رادد ر بان ثدد   "
 .  "بإلع    بحعقلي  بحثطيو  لم ض بحر        ا  ح ط  فر  بح ر 

 

 :بح  حئ احا بحث ى ق  ا برن  ت 
 

 المددددد ض بحر  ددددد       بح ر ددددد  حددددد ط مدددددر حددددد ة راددددد ر بان ثددددد    فدددددر  -0
 : ح  قي   حك بح  ا ه) ط ع ة اه با ع     هئ كبإلع    بحعقلي  بحثطيو 

بإلع  دد  بحعقليدد    مددر  ندد هر رادد ر بان ثدد   حدد ط المدد ض بحر  دد       •
 .بحثطيو 

بإلع  ددد  بحعقليددد        مدددر  نددد هر فدددر  بح ر ددد  حددد ط المددد ض بحر  ددد   •
 .بحثطيو 

 ح  قيدد  بألهدد با بحع  دد  ابدد   دد  ر قيدد  بألهدد با بحمرعيدد   بح ددئ  ) دد   دد    
 :أأرئ
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ر)يي     ة بحومل علدا بان ثد    بح ر يدح  د   دالض ادبء انادو  باك اد ا  •
 .بحيات 

قدد  ة علددا زقدد دة  دد ط بان ثدد   حدد ط بحومددل  دد   ددالض ادبء اناددو  ر)ييدد  بح •
 .باك ا ا بحيات 

 .حثمر بح ر   بحيمرل  ئر)يي  بحق  ة علا بحضث  بحأبر •
 .ح  طي   ط اط بان ث   ئر)يي  بحق  ة علا بحضث  بحأبر •
 

  :بناء أنشطة البرنامج القائم على الكتشاف الموجه-1
 

بح ددئ   بح  بددد ت بحطدد بق   بحثددرب ت كبإللدد   بح)نددر   بددد م دت بحث حثدد   دد    
ف ددددد ت بإلع  ددددد     حددددد ط المددددد ض بحر  ددددد      به يدددددر بثمدددددر راددددد ر بان ثددددد   

فددئ ر دديين تلطددد ت    صدد     بإلع  دد  بحعقليددد  ب ددم    كع  دد    بحيث لمدد  ب ددم   
 . اناو  بحثرن  ت

 

 حثمدددر  نددد هر راددد ر بان ثددد   ( تلطددد ا 02 حقددد  رضدددي  برنددد  ت بح  بدددد     
 يدد  رضددي)ر بحجلطدد ت  ا دداع ت   ثثدد    أحافدد  حأللمدد ض  ك فددر  بح ر دد  
 ر ضددي   ثيددربت   )اعدد   تأببدد  حلومددل    ددافرة فددئ  كعلددي ن  حيطددر ت  دد ةا 
 .  ي   حق        ة بحومل بح ر يح  زق دة بان ث   كبحثي   بحي يو  

 

       عئ ا  ر ا   ا داع ت بألنادو   د  بحيا داع ت  بت باه يد ا   
احددا ت نددا  ان دد   ال يدد    ) دددث  حليمدد هين  بحيا دداع ت  كب ح)طددث  حأللمدد ض

 .دب ل اناو  بحثرن  ت      ل   بح ئ   ن رق أي   با ل  
 

  :إعداد البرنامج في صورته األولية-3
 

لدالع بحث حثد  علدا بح دربع بح)ندر  بحثد   ارن ر يين هدأب بحثرند  ت بعد   •
  ددد   ك بدددد ت بحطددد بق  حرقددد   بأللمددد ض  ددد  ردددافر  ددد  بدددرب ت ب ح  كب حيا ددداع

 كرلق    د  رد  قث ت عيليد  فدئ د  بت    ل عيدل فدئ  جد ض بح رةيد  بحث صد 
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  ثددرة عيليدد  فددئ  جدد ض بح ع  ددل  دد  لمددل بحر  دد   دد   ددالض عيل دد   عليدد  
 . ق   الم ض

 ك رددن صددي غ  ع)دد  ق  ألف دد   بألناددو   دد   ب دد  بح يدد ة بحي يودد  ب حومددل •
 ح  رجطي  بحم رة  رثطيو    رقرقث   حلومل  د   دالض فئ  حك     ئ      ع

 .ناو بأل   اق ت 
 

 :إعداد المواد والموارد المستخدمة-4
 

 رادديل   فدد  بحيددابد  بحيدداب د بحيطدد ث    فددئ ر)ميددأ اناددو  بحثرندد  ت ب دد ا   
  ددد  ردددن  كرعييددد  بدددد م دة بأللمددد ض  ددد     ددداط بحثرنددد  ت بحيطددد   ا روثيقددد  

بحيدددابد  بحيددداب د بحيطددد ث     بح ج يدددحبت بح دددئ   ولث ددد  بإلعددد بد بحيطدددث  ح دددأ  
حضدددي    ؛ر)ميدددأ بحثرنددد  ت  إعددد بد رلدددك بحيدددابد  بحيددداب د بحيطددد ث     ثدددل بح )ميدددأ

فددئ ر قيدد  ناددو  بحثرندد  ت ابا   دد د فددئ بحا ددر ار)دد ء عيليدد  ر)ميددأ  روثيدد  
يثلدر حأب فق  ردن ر   د  بحيدابد  بحيداب د بحيطد ث     بح دئ ر كبأله با بحيرتاة 

صددا   -  ل  لددا   –  ددق   ددا ة –ا ددالا رلدداق  - ددالا  صدد  افددئ ا  
حدددا  - طددجل صدددات  -احعدد ر بددد زض – جطدددي ت  - لاندد  كدددربت -را دديثي 
 .رعلييي (

 

 : إعداد أدوات التقويم-1
 

ين بحثرن  ت بحيط ث ا فئ بحث ى بح  حئ     الض ا ةعد   ربحدل هدئ يرن رق   
   :ئعلا بحات  بح  ح

 

 ي:تقويم قبل-2
 

  حدددك ب وثيددد  بو  ددد   الحنددد   نددد هر  ك هدددا  ددد ن  ثدددل روثيددد  بحثرنددد  ت    
 رطددددجيل  كرادددد ر بان ثدددد    فددددر  بح ر دددد  علددددا المدددد ض بحيجياعدددد  بح جرقثيدددد 

ب د ا ر   دد  د تد    طد اط رادد ر  ؛د تد ت بأللمد ض علدا بو  دد  بحيالحند 
   .حا  مض   بح    ) ابان ث    فر  بح ر   بحأ  أ     
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 ي:تقويم مرحل-1
 

لمدددد ض   افددددربد بحيجياعدددد   دددد ن هددددأب بح قيددددين  دددد   ددددالض    بعدددد  بندددد     بأل   
 لمددددد ض      بح  يدددددر بحددددأ  لدددددرا علددددا بأل كبح جرقثيدددد ( فددددئ تلطددددد ت بحثرندددد  ت

بإلع  ددد  بحعقليددد  بحثطددديو   ددد  حيدددى بنثمددد    نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  
 ح دددا    ددد ن فيددد  رقددداقن بحومدددل باددد ل  طددد ير  )دددأ ب بأددد  بحثرنددد  ت  كبح ر ددد 
 ا  بع  رق أن بح)ا       الضا    ن  حك با ل  ا ئ ار) ء  كن     

 

بإلع  ددد     بو  دد   الحندد   ندد هر رادد ر بان ثددد   حدد ط المدد ض بحر  دد      -
 .بحعقلي  بحثطيو  ار) ء ادبء بألناو  بحيق رح 

    وثيد  علدا بح)اد    قي د  رطديي     بد ح قاقن بو   ت رق ا حأللم ض  ا ياد-
حيعرفدددد   ددد ط بح قدددد ا بحددددأ  حققددد  بأللمدددد ض بعددد  بح عددددر  ألناددددو   ؛بحمدددرد (

 .  ق  ن   حك ب  ت ر ن  ثل بح عر  حلثرن  ت كبحثرن  ت  بحيق رح 
 

 ي:تقويم بعد-3
 

 قطدد ث ا هددأب بح)دداع  دد  بح قدداقن بعدد  بان  دد ء  دد  روثيدد  اناددو  بحثرندد  ت   
ر  ألنادددو  حيعرفددد   ددد ط بح قددد ا بحدددأ  حققددد  بأللمددد ض بعددد  بح عددد ؛بحيق رحددد 
قدد ن بنعدد دة روثيدد     كبدد  ت ر ن  ثددل بح عددر  حلثرندد  ت   ق  ندد   حددك كبحثرندد  ت

 بو  ددد   الحنددد   نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد  حومدددل بحر  ددد      
 .( د)ابت 9-4بإلع    بحعقلي  بحثطيو     د    

 

 ي:تقويم تتبع-4
 

ر  بح ر ددد   قددد ن  حدددك ب وثيددد  بو  ددد   الحنددد   نددد هر راددد ر بان ثددد    فددد  
فربد عي)  بحث دى بح جرقثيد  ابحعقلي  بحثطيو  علا  بإلع    حومل بحر        

حيددى ريددر  ق  نددد  ن دد  ت المددد ض  كددددثاعي   دد  بن  دد ء بحثرنددد  ت ابعدد   ددر   
حيعرفددد   ددد ط بدددد يرب   ؛بحيجياعددد  بح جرقثيددد  فدددئ بحقي ددددي  بحثعددد    بح  ثعدددئ
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مددر  ندد هر رادد ر بان ثدد   ف عليدد  بحثرندد  ت بحقدد  ن علددا ننرقدد  بر نددر فددئ  
( 9-4بإلع    بحعقلي  بحثطديو   د      فر  بح ر   ح ط الم ض بحر        

 .د)ابت
 

 :إعداد البرنامج في صورته النهائية-6
 

دددحيددى انددد  فدددئ  ددداء بحثودددابت بحطدد بق  اصدددثة بحثرنددد  ت       ب فدددئ صدددا ر   ا ع 
 بح)   ي  .

 

 نتائج البحث :
 

 :الفرض األول ونتائجه
 

 :ان    بأل ض حلث ى علا )ق بحمر 
 

توجممد فممروق دالممة إحصممائيًا بممي  متوسممطي رتمم  درجممات أطفممال الروضممة  "
التجريبيممممة( علممممى بطاقممممة  البحممممثذوياإلعاقممممة   العقليممممة البسمممميطة )عينممممة 

مالحظة مظاهر تشتت النتبماه وفمرط الحركمة فمي القياسمي  القبلمي والبعمدي 
 ."للبرنامج التدريبي

 

حمددددددر     ددددددر بحث حثدددددد  ب ددددددد ث با ب  ثدددددد    حل  قدددددد   دددددد  صدددددد   هددددددأب ب   
أجددد د داحددد   بحمدددر ل  بدددي    اددددوئ إل ؛ قل ا طدددا  حليجياعددد ت بحيررثوددد  
بحعقليدددد  بحثطدددديو   ثددددل روثيدددد   بإلع  دددد   رددددا د تدددد ت المدددد ض بحر  دددد      

   اددددوئ  ردددا د تددد ت نمدددر بحيجياعددد  بعددد   كبحثرنددد  ت بح ددد  قثئ بحيق دددر  
ننرقددد  بر نددددر علدددا بو  دددد   الحندددد   روثيددد  بحثرندددد  ت بح ددد  قثئ بحقدددد  ن علددددا

  :ب حج  ض بح  حئن ث     فر  بح ر    ي  ها  ا ة  ن هر را ر با
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 (.)جدول 
( ودللتها اإلحصائية للعينة التجريبية بي  القياسي  Zمتوسك ومجمو  الرت  الموجبة والسالبة وقيمة )

 ( 1وفرط الحركة ن=) اهر تشتت النتباهطاقة مالحظة مظالقبلي والبعدي بالنسبة للدرجات الكلية على ب
 

 
 

بطاقمممممممممممممممممممممة 
مالحظممممممممممممممممة 
مظاهر تشتت 
 النتباه ككل

 

 

اتجاه 

فروق 

 الرتب

   

 

 العدد)ن(

 

القياس     

 القبلي/البعدي

 

قيمة   

(Z) 

 

مستوى    

 الداللة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الرتب 

 الموجبة

7 4.00 28.00  

-
a2.371 

.001 
دالة 

رتب ال حصائيا  إ

 السالبة
0 0.00 0.00 

الرتب 

 المحايدة
0   

المجموع 

 يالكل

7   

 
 

 

 :تفسير نتائج الفرض األول
 

ح د  ي  ع)د   طد اط ا ق ضة    بحجد  ض بحطد ب   تداد فدر ل  بت داحد    
بإلع  ددد     ( بدددي    اددددوئ  ردددا د تددد ت المددد ض بحر  ددد      20220 داحددد  

بح جرقثيددد (  ثدددل  ةعددد  روثيددد  بحثرنددد  ت  ث دددىبحبحعقليددد  بحثطددديو   افدددربد عي)ددد  
بح دد  قثئ بحقدد  ن علددا ننرقدد  بر نددر فددئ ابعدد د بو  دد   الحندد   ندد هر رادد ر 

بددي    z  ةل ددر  ييدد  كبان ثدد    فددر  بح ر دد    ددل ح دد حة بحقيدد   بحثعدد   
                  بحقي دددددددي  بحقثلددددددئ  بحثعدددددد   حعي)دددددد  بحث دددددددى بح جرقثيدددددد  علددددددا بحثو  دددددد    دددددددل

 -0.370aبدي  بحقي ددي  بحقثلدئ  ح د  ي ا ا ي    ض علدا  تداد فدر ل دبحد   (ك
 بحثعددد   علددددا بو  ددد   الحندددد   ندددد هر راددد ر بان ثدددد    فدددر  بح ر دددد  حدددد ط 

 .(بح جرقثي  بحث ىبحعقلي  بحثطيو    افربد عي)   بإلع    الم ض بحر        
 

 هر حددا ف عليدد  بحثرندد  ت بح دد  قثئ فددئ  مددر  ندددا راددير بح) دد  ت بحطدد بق     
بإلع  د  بحعقليد    افدربد  را ر بان ث    فر  بح ر   حد ط المد ض بحر  د      
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 قي ددد  رمطدددير  حدددك فدددئ  ددداء  كبحيجياعددد  بح جرقثيددد  ( فدددئ بحقيددد   بحثعددد  
 كف علي   ت  ط بحم)ي ت بحطلا ي   بألناو  بحي )اعد  بحي ضدي)  فدئ بحثرند  ت 

 بحددأ  راصددلر  كى رن ددر هددأ  بح) دد  ت  دد   ددالض ن دد  ت بحمددر  بأل ض حلث دد
ح ددد  ي ا بدددي   ردددا د تددد ت افدددربد بحيجياعددد  احدددا  تددداد فدددر ل دبحددد  ان   جددد  

بح جرقثيدد  فددئ بحقي دددي  بحقثلددئ  بحثعدد   علددا بو  دد   الحندد   ندد هر رادد ر 
 ئ يددد  أع)ددد كبان ثددد    فدددر  بح ر ددد    ددد   بانثمددد   ح ددد حة بحقيددد   بحثعددد  

 كبحيجياعدد  بح جرقثيدد  ( لمدد ض   افددربدنجدد   بحثرندد  ت بح دد  قثئ فددئ ردد  قا بأل
ناددو  رعليييدد  فددئ ا باددد م دة  دد  بحثرندد  ت   دد  رضددي)   دد  ف)يدد ت دددلا ي    

بإلع    بحعقلي  بحثطيو   فدئ  مدر  ند هر راد ر  لم ض     بح ع  ل    بأل
حددا بن ندد ا المدد ض.  ررتدد  هددأ  بح) يجدد  بان ثدد    فددر  بح ر دد  حدد ط هددثاء بأل

 ت  انادو  بحثرند  ت بحيطد ث ا فدئ بحث دى فربد بحيجياع  بح جرقثيد  فدئ تلطدا
حيددددى  دددد   بألناددددو  بحيطدددد ث     بت   ددددحط  ك بحقدددد  ن علددددا ننرقدددد  بر نددددر

   ر ندد ا   يدد  تعل ددن اكثددر ف يدد ا  ك  ع)ددا فددئ رعلددن المدد ض بحيجياعدد  بح جرقثيدد 
نادو  بحثرند  ت بحيطد ث    فدئ ا  عي ا  حرص ا علا باد م دة بح   ل  ف)يد ت   

 يدد  اددد ن فددئ  مددر  ندد هر رادد ر  كي ريدد   ب عيدد    اب ددف حلدد   اناددو  ا
 در بحدأ   ا دة اهييد  رد  قا المد ض بأل كلمد ضبان ث    فر  بح ر د  حد ط بأل

بإلع  دددد  بحعقليددددد  بحثطدددديو  فددددئ  مدددددر رادددد ر بان ثدددد    فدددددر   بحر  دددد      
 ئ                دددد  د بددددد  بحعرقمددددئ  بح  دددد   ) يجدددد   دددد  ن دددد  ت  ددددل   ر مدددد  رلددددك بح .بح ر دددد 

                      (  ابددددددددا تددددددددر ة0202   ق ن ددددددددر    (  بحي يددددددددر 0202   ئ(    رةدددددددد0202  
حددا  مدر  ندد هر راد ر بان ثد    فددر  بح ر د  حدد ط ا( بحدأ   ددعاب 0200  
 .بإلع    بحعقلي  ب د ث با برب ت  اناو   ف)ي ت   )اع  لم ض بحر        ا

قددد  ن علدددا ننرقددد   قي ددد  رمطدددير هدددأ  بح) يجددد  فدددئ  ددداء بحثرنددد  ت بح ددد  قثئ بح
حيدى رضدي  بحثرند  ت  كبر نر حل       ن هر را ر بان ثد     فدر  بح ر د 

 كبح علن بحق  ن علا باك ا ا بحأ  أجعل    بحومل   دا  بحعيليد  بح عليييد  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (808)                       0202س آخر مار –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  دددد   دددد  ط المدددد ض  ككيدددد   بعددددر بحث حثدددد  ر)دددداع  زقدددد دة بألناددددو  بحيطدددد ث   
 ق مد   ك  فدئ بحثرند  ت بح د  قثئ بإلع    بحعقليد  بحثطديو  بم عليد بحر        

  بددي    ادددوئ ح دد  يا ا حددك  دد  ن يجدد  بحثرندد  ت حيددى ا  ه)دد ط فددر ل دبحدد  
 ردددا د تددد ت المددد ض بحيجياعددد  بح جرقثيددد   ثدددل  ةعددد  روثيددد  بحثرنددد  ت بحقددد  ن 

 .ح  حة بحقي   بحثع  
 

حدد  رددأرير  علددا ننرقدد  بر نددر   يدد  دددث  نجدد  ا  بحثرندد  ت بح دد  قثئ بحقدد  ن   
  طددد ع ة  ك فعددد ض فدددئ  مدددر  نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد  ئبأجددد ا

بح جرقثيدد  ( فددئ  بحث ددىبإلع  دد  بحعقليدد  بحثطدديو   عي)دد   المدد ض بحر  دد      
 بح  لا علا  ن هر را ر بان ث    فر  بح ر   .

 

 :الفرض الثاني  ونتائجه
 

 : )ق بحمر  بحث نئ حلث ى علا ان 
 

 متوسطي رتم  درجمات أطفمال الروضمة ذوي  توجد فروق دالة إحصائيًا بي "
اإلعاقممة العقليممة البسمميطة )عينممة البحممث التجريبيممة( علممى بطاقممة مالحظممة 
مظاهر تشتت النتباه وفرط الحركة في القياسي  البعدي والتتبعمي للبرنمامج 

 ."التدريبي
 

 حل  ق     ص   هأب بحمر     ر بحث حث  ب د ث با ب  ثد    قل ا طدا    
أجدد د داحدد   بحمددر ل  بددي    ادددوئ  رددا د تدد ت إل كبحيررثودد  حليجياعدد ت 

بإلع  دد  بحعقليدد  بحثطدديو   ثددل روثيدد  بحثرندد  ت بح دد  قثئ  المدد ض بحر  دد      
   ادددددوئ  رددددا د تدددد ت نمددددر بحيجياعدددد  بعدددد   كبحقدددد  ن علددددا ننرقدددد  بر نددددر

روثيددد  بحثرنددد  ت   حدددك علدددا بو  ددد   الحنددد   نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  
 :ها  ا ة  ب حج  ض بح  حئبح ر     ي  
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 (21)جدول 
( ودللتها اإلحصائية للعينة التجريبية بي  Zمتوسك ومجمو  الرت  الموجبة والسالبة وقيمة )

القياسي  البعدي والتتبعي بالنسبة للدرجات الكلية على بطاقة مالحظة مظاهر تشتت النتباه  
 ( 1ن=)وفرط الحركة 

 

 
 

بطاقممممممممممممممممممممممة 
مالحظممممممممممممممممة 
مظاهر تشتت 

 لنتباه ككلا

 

 

اتجاه فروق 

 الرتب

   

 

 العدد)ن(

 

القياس البعدي /    

 التتبعي

 

قيمة   

(Z) 

 

مستوى    

 الداللة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الرتب 

 الموجبة

1 1.00 1.00  

-
a1.000 

.317 
غيردالة 

الرتب  إحصائي ا

 السالبة
0 0.00 0.00 

الرتب 

 المحايدة
6   

المجموع 

 كليال

7   

 

 :تفسير نتائج الفرض الثاني
 

                    ح دددددد  ي  ا  ضددددددة  دددددد  بحجدددددد  ض بحطدددددد ب  عدددددد ا  تدددددداد فددددددر ل  بت داحدددددد    
 كبدددددي    اددددددوئ  ردددددا د تددددد ت بحيجياعددددد  بح جرقثيددددد  فدددددئ بحقيددددد   بحثعددددد   

    اددددوئ  ردددا د تددد ت نمدددر بحيجياعددد  فدددئ بحقيددد   بح  ثعدددئ حيدددى   ندددر 
 هأب أع)دا ا   ك  ح   يا ا هئ غير دبح   ك    ل حلثو   z(1.1000a)   يي 

بإلع  د  بحعقليد  بحثطديو  فدئ  لم ض بحر        ابح  ت ت بح ئ ح ل علي   
 يد   د ض علدا بدد يرب  اردر بحثرند  ت   كبحقي دي  بحثع    بح  ثعئ   نر   ق  ة 

 فييد  بعد  روثيدد )طدث  ألفدربد بحيجياعد  بح جرقثيد  بحقد  ن علدا ننرقد  بر ندر ب ح
 .بحثرن  ت  الض ف رة بحي  بع 

 

بحث دى بح د حئ فدئ برند  ت  ف عليد حدا بدد يرب  ا ررت  بحث حث  هأ  بح) يج     
 مر  ن هر را ر بان ثد    فدر  بح ر د  ب دد ث با انادو  رعليييد    )اعد  
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  بدد م دة المد ض بحر  د       ك   ي  علا ننرقد  بر ندر  دالض ف درة بحي  بعد  
 بحدأ   د)جن  كطيو     ننرق  بر نر بحيق    فدئ بحثرند  ت بإلع    بحعقلي  بحث

 ع) دد   مددر  ندد هر رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  حدد ط المدد ض بحر  دد      
حلث دددى  ئ ةدددأحك فقددد  ر ققدددر صددد   بحمدددر  بحثددد ن كبإلع  ددد  بحعقليددد  بحثطددديو 

 .بح  حئ
 

 رددرط بحث حثدد  ا  هددأ  بح) يجدد  لثيعيدد  فددئ  دداء  دد  رضددي)  بحثرندد  ت  دد     
ادو   ف)يد ت   د  ابد ب  افدربد بحيجياعد  بح جرقثيد   د  رم عدل  رعد     بح دحبا ان

بأل دددر بحدددأ  ادددد ن فدددئ بدددد يرب  بنثمددد    كرجددد   تلطددد ت بحثرنددد  ت بح ددد  قثئ
بإلع  دددد      ندددد هر رادددد ر بان ثدددد    فددددر  بح ر دددد  حدددد ط المدددد ض بحر  دددد      
  حدددر  كبحثطددديو   يددد  أعددد نا   ددد   نددد هر راددد ر بان ثددد    فدددر  بح ر ددد 

 دددر بحدددأ  بأل كلمددد ض علدددا برثددد ع بح علييددد ت بح ددد ي   بح دددئ رددد  ةاب علي ددد بأل
 بحدددأ   ا دددة  كلمددد ضدددد ن فدددئ بدددد يرب ق   مدددر  نددد هر بح اددد ر حددد ط بألا

اأض ا بحد    بحدأ   لعثد  بحد علن بحقد  ن علدا باك اد ا فدئ  داء ننرقد  بر ندر 
 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو  ح ط الم ض بحر        

 

تددد  ط حيددد  بحث دددى بح ددد حئ  ددد  ن ددد  ت   ضدددة ح)ددد  ااصدددل  فدددئ  ددداء  ددد  ر  
بحق  ن علا ننرقد  بر ندر فدئ  مدر  ند هر راد ر  ف علي  بحثرن  ت بح   قثئ 

 دد   بإلع  د  بحعقليدد  بحثطديو  لمد ض بحر  دد      احدد ط  بان ثد    فددر  بح ر د 
 لم ض  بحأ  ارثر ف علي   .  ي  ا ح ثاء بأل    ع  ا   الض بحثرن  ت بحأ  

 

 :البحثت توصيا
 

احي  بحث ى بح  حئ    ن د  ت ر قد ا بحث حثد  ب ح اصدي ت فئ  اء    راصل   
 :بح  حي  حالد م دة  )  

ح ي تد ت بإل د بد  را ر بان ث    فر  بح ر   ح ط ف د ت ا درط  د       (0
 .بحث ص 
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ر يين  روثي  برب ت حل       ند هر راد ر بان ثد    فدر  بح ر د  حد ط  (0
 .بحعقلي  بإلع    بأللم ض     

  ة بح د  ل بحيث ددر حثمدر  ندد هر راد ر بان ثد    فددر  بح ر د  حدد ط ر  د (3
 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو  الم ض بحر        

 ر  ة باد م دة    بحثرب ت بحق  ي  علدا ادد حيا بحد علن بح)اد  فدئ رعلدين  (4
 .بإلع    بحعقلي  بحثطيو  الم ض بحر        

لددا بح اددف عدد  بأللمدد ض بح ددئ  ددر  ة ردد  قا  عليدد ت  قدد   بأللمدد ض ع (2
 . رن ر ح   ن اعرب  ب ورر را ر بان ث    فر  بح ر  

دد ث با ب ر  ة ر  قا  عليد ت  قد   بأللمد ض  ثدل  ار)د ء بحث  د  علدا  (9
فدددددئ بحيي  دددددد ت بح عليييددددد   ر ددددديين بألنادددددو  دددددد ربريجي ت بحددددد علن بح)اددددد  ا

 .بح علييي  بحي) دث  ح  
ثدد    فددر  بح ر دد  ر ) دددا  دد  بحثي دد  رق)ددي   قدد  ير ا ددوربر رادد ر بان  (7

 . بحي رق 
 

 : مقترحةالبحوث ال
 

 ددد   دددالض ن ددد  ت بحث دددى بح ددد حئ   ددد   دددالض رع  دددل  رم عدددل بحث حثددد   ددد     
فلقدد  ب  رحددر بحث حثدد  بحث دداع  كبحعقليدد  بحثطدديو  بإلع  دد  المدد ض بحر  دد      

 :ري بآ
ن ثد   حد ط حل د   د   ند هر ب دوربر راد ر با لي  بحرق  د  بح   غيد  عف (0

 . بحعقلي  بإلع    الم ض     ثل بحي  د      
ليدد  برندد  ت رددد  ل  ث ددر حل دد   ددد  رادد ر بان ثدد    فدددر  بح ر دد  حددد ط  عف (0

 .الم ض بحر   
  ا  دددد ت ح  طددددي  تددددادة بح يدددد ة حدددد ط عي)دددد   دددد    دددد داف عليدددد  برندددد  ت  (3

 . را ر بان ث    فر  بح ر        بأللم ض بحيع  ي  عقليا 
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ا   د   عرفدئ ددلا ئ حل د   د   ند هر ب دوربر راد ر  لي  برن  ت عف (4
 . بحعقلي  بحق بلي  حل علن بإلع    بان ث   ح ط الم ض بحر        

بددد ث با بحثر جدد  بحل اقدد  بحع ددثي  حل دد   برندد  ت ردد  قثئ  دد  ن علدداليد   عف (2
     ن هر  ن هر ب وربر را ر بان ث   ح ط الم ض بحر   .

 

 المراجو
 العرةية :أوًل : المراجو 

 

(. ف عليددد  بح ددد  قا علدددا بحلعدددا حثمدددر 0200حيلدددا   يددد     كابدددا تدددر ة  -
 جلد   .بحقد بلي  حلد علن  لم ض بحيع  ي  عقليا ح ط بأل ئب وربر بح)ا   بح ر 

 (. 03 4 كفئ بح رةي  ب لي  بحث) ت بج  ع  عي   ير  ئبحث ى بحعلي

يطدددديرة حل)اددددر دب  بح ا. عيدددد    بحدددد علن بح)ادددد  (.0222 رقيدددد      كبدددد  ر  -
  بح ازق .

(. 0207حي)د  بح داقلة    كب)در   يد   ؛ قد   بح طد   كب  عث  بحرحي   -
اردددر بدددد ث با بر جيددد  حلددد علن ب اك اددد ا بحياتددد  فدددئ رددد  قر  قدددر  بح  ددددا 

 دددد ح   .   ثدد نا بح ض حدد ط ل حثددد ت بح ددف بأل ئعلددا بح   ددديل بح  بددد ئحددبآ
 ليت .ح  ض بحث ئ   ا بح رةي  بحعرة . ئبحثليت بحعرة

(.  د ط ف عليد  برند  ت عالتدئ ددلا ئ 0203بح درقن.   ك عثد اب    وم -
 عرفدددئ فددددئ  مدددر  دددد ة ب ددددوربر  دددعف بان ثدددد    بح)اددد   بححب دددد ا د بددددد  

 جلدددد   ي بنيدددد  علددددا عي)دددد   دددد  المدددد ض بحيرحلدددد  باب  ب يدددد  بي  )دددد  رليطدددد  . 
 .0   ك020 لي  بح رةي ك ع  -ت  ع  بألزهر  كبح رةي 

فع حيددددددد  برندددددددد  ت عالتددددددددئ  ط دددددددد  .(0222  .بح طددددددد بح  يدددددددئك ابددددددددربهين  -
ا ددوربر بان ثدد   بحي دد حا بمددر  بح ر دد  حدد ط     صددعاة ت بحدد علن  دد  

ك   ددددر ك  جلددد   ليدددد  بح رةيدددد  ت  عددد  بحي) ددددا ة .رال يدددأ بحيرحلدددد  باب  ب يدددد 
 .40-0(ك  07بحع د 
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(. اردر روثيد  ننرقد  0202   .حطدي  ئعلد ك  لف  ؛عث   نا   ك ضير -
 كنطدددد ني بحعلدددداا بإل ك  جلدددد  ت  عدددد  ب بددددلن بحيمدددد هين بحم)يدددد . بر نددددر فددددئ رعلدددد

03 4.) 

بح رةيددد   –بح ددد  ل بحيث دددر (. 0202 )دددا    ك   بح   ددد  ؛تيددد ض كبحثويدددا -
 . عي   ا دب  بحم ر. بحث ص  فئ بحوماح  بحيث رة

بح ييدد ك  فدد ء   عثدد  ؛ اددداك لدد  ل ز ددئ ؛ك حطدد ا حدد فم   يدد ئبحطددال ان -
 -ت ب  دددوربر راددد ر بان ثددد    ددد )ميأأددد   ي)ث(. بحاظددد  ف بح 0209  يددد .  

 ليدددد   -ا ت  عدددد  ددددداه    جلدددد   ليدددد  بآدبرفددددر  بح ر دددد  حدددد ط بأللمدددد ض. 
 . 0  ك22بآدبرك ع

ارددر ردد  قر  حددد ة بحدد ب رة ب دددد ث با (. 0200   .ددددي عيلابح طددي   كبحطددي  -
فددئ  ئح  ر نددددد ربريجي     يدد  علددا بحدد  ت بددي  بحدد علن ب اك ادد ا  بحدد علن بإلا

 ا بحقرط.    .ا.  لي  بح رةي  . ت  ع   ئ يل بح  بدبح  

( . ف عليددد  برنددد  ت  ددد  ن علدددا 0202دأطددديثرك  حددد ر بحطدددي     ك   بح ددد    -
لمددد ض بحيعددد  ي   دددأبء بحدددأبت حددد ط بألادددد ربريجي ت بح عحقدددح حل ددد   ددد  ددددلاط ا

 جلددددد  ب ددددداع .  ئبحقددددد بلي  حلددددد علن ب دددددد ث با ر ليدددددل بحطدددددلاط بح وثيقدددددعقلياددددد  
 ك.  ليدددد  بح رةيدددد  حلوماحدددد  بحيث ددددرة . ت  عدددد  ب)ددددا ددددداقفحدددد   د بددددد ت بحوما 

 .0 ك(4 0

 بح)ثدددئك ف دأددد   زل عثددد   عثددد  ؛بحجليدددل   يددد   زل عثددد   بح)ثدددئك نجمددد عثددد  -
(. فع حيدددد  برندددد  ت ا  دددد د   عرفددددئ دددددلا ئ ح )ييدددد  بحدددداعئ 0202بحجليددددل.  

بح ددأب ئ أل  دد ت بأللمدد ض     صددعاة ت بحدد علن  ضددورةئ بان ثدد     مرلددئ 
ا بحير دددددح بحقدددددا ئ  جلدددد  بحعلددددداا بح رةاقددددد   بح)مطددددي بي)وقددددد  نجدددددرب .  بح ر دددد 

 .4ع ك0حلث اع غحةك  ت
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(. ف عليدد  0202   .أددربحطددي  حطدد   ك ئ بح  دد   ؛حدد زا دددعاد  كبحعرقمددئ  -
  حدد ط بح ال يددأ بحيعددا ي  بح)ادد   بححب ددحثمددر حدد ة ب ددوربر  ئبرندد  ت ر دد  ل

 (.4  ك اا بإلع     بحياهث بحيجل  بحعرةي  حعل كف رق ا ب  ت  بطيو  عقليا  

(. بح ا يل بحثحفئ  ف علي د  فدئ بح د   د  0200  ي ك بحارناةئ   ي .   -
رادد ر بان ثدد    فددر  بح ر دد  حومددل  رحلدد   قدد   بأللمدد ضا د بددد  رجرقثيدد . 

    ليدددد  بح رةيدددد  بح)اعيدددد ك -ا ت  عدددد  بحي) ددددا ة  جلدددد  ب دددداع بح رةيدددد  بح)اعيدددد 
 . 09ع

ف عليددددد  بح علدددددين ب اك اددددد ا (.0202   .عدددددا  عدددددا   اددددددف ك  يطددددد   -
بحياتدد  فددئ  دداء ننرقدد  بر نددر فددئ ر)ييدد  بح   دديل بحيعرفددئ حددثعر  مدد هين 

حدددد ط ل حثدددد ت بح ددددف بحطدددد ب       دددد  بت بح م يددددر باب  دددد    ئبحقيدددد   بحرق  دددد
 . د دا بي  )  غحةبأل

(.ف علي  لرقق  باك ا ا بحيات  ب دد ث با 0200   .هي ا د حن اك  وم -
ييدددد  بح   دددديل  بارج هدددد ت ن ددددا بح  أأدددد  بحطددددليي  حوددددالر بح يثيددددارر فددددئ ر)

ت  عددددد   ك(  00ع   ك  جلددددد  ب ددددداع بح رةيددددد  بح)اعيددددد ع بدأددددد  . بحيرحلددددد  بإل
   بحي) ا ة.
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  اديةاالقتص التربية أبعاد بعض لتنمية األنشطة متعدد برنامج فاعلية
 0202 مصر رؤية ضوء في المبكرة الطفولة بمرحلة للطفل

 

 *.علي ربيع أحمد فاتن / د*                                      
 

 : البحثملخص 
 

 طةاألنش           متعدد برنامج فاعلية على التعرف إلى الحالي البحث يهدف   
 لرؤية   ةاالقتص  اد األهداف ض     في االقتص  اد ة التربية أبعاد بعض لتنمية

 طفلا ( 02) من مك نة عينة على البحث تطبيق تم وقد ، 0202 مص        ر
( 00) ب اقع kg2 األطف  ا  بري  ا  الث  اني المس              ت    أطف  ا  من وطفل  ةا 

 دراس              ة إع داد وتم الض              ابط ة، للمجم ع ة( 00)و التجريبي ة للمجم ع ة
 ، لطفلل المناس       بة االقتص       اد ة التربية أبعاد لتحديد للمعلمات اس       تطلعية
 ألبعاد متدرج مقياس إعداد وتم ، التجريبي ش     ب  المنهج الباحثة واس     ت دم 

 ياناتب لجمع كأداة   المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل االقتص          اد ة التربية
 وهي الطفل لد  تنميتها المراد  االقتص    اد ة التربية أبعاد تحديد وتم .البحث

 االدخار تعزيز ،المحلي نتاجاإل تش              جيع، الرقمي باالقتص              اد ال عي) 
 بين تمييزال ،اإلنفاقية المرونة ،الضرورة عند  االقترا  ، الفردي واالس تثمار

 البحث ائجنت بين  وقد  ،(الناجح للقتص  اد العلم قيمة تقدير ،والحرام الحل 
 وأوص   ، ةاالقتص اد  التربية أبعاد تنمية في األنش طة متعدد البرنامج فاعلية
 طف لةال مناهج في  االقتص         اد ة التربية أبعاد تض         مين بض         رورة الباحثة
   .المبكرة

 

                                                             

 .الفيوم جامعة -المبکرة للطفولة التربية کلية -بقسم العلوم التربوية مدرس *
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The effectiveness of a multi-activity program to 
develop some dimensions of economic education for 
the child in early childhood stage, in light of Egypt's 

2030 vision 
 

Dr. Faten Ahmed Rabie Ali. * 
 

Abstract: 
 

 

   The current research aims to identify the effectiveness of 
a multi-activity program to develop some dimensions of 
economic education in light of the economic objectives of 
Egypt's Vision 2030, and the research was applied on a 
sample consisting of (50) children and girls from the 
second level of kindergarten kg2 by (25) for the 
experimental group and (25) For the control group, an 
exploratory study was prepared for female teachers to 
determine the dimensions of appropriate economic 
education for the child, and the researcher used the quasi-
experimental approach, and a graduated scale was 
prepared for the dimensions of the economic education of 
the child in early childhood as a tool to collect research 
data. The dimensions of the economic education to be 
developed in the child have been determined, which are 
(awareness of digital economy, encouraging local 
production , enhancing individual savings and investment, 
borrowing when necessary , flexibility , spending 
distinction between permissible and unlawful , estimating 
the value of science for a successful economy). The results 
of the research showed the effectiveness of the multi-

                                                             
* Lecturer, Department of Educational Sciences - Faculty of Early Childhood 
Education - Fayoum University.  
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activity program in the development of dimensions 
Economic education. The researcher recommended that 
the dimensions of economic education should be included 
in early childhood curricula. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Economic education   .     االقتصاد ة التربية-
 Early childhood.     المبكرة الطف لة مرحلة-
  .    Egypt Vision 2030 0202  مصر رؤية-

 مقدمة:
 ابه تمامااله  جب التي التربية ج انب أهم أحد االقتص        اد ة التربية ُتعد   
  اد ةاالقتص              التغيرات ظل وفي ، التربية عملية تكتمل حتى الطفل لد 

 يتحقق مةا س   لي اقتص   اد ةا  تنش    ةا   األطفا  من جيل   تنش    ة من البد المتلحقة
 .لل طن االقتصاد ة بالج انب النه   خللها من

 

 اإلنسان دمةخ في كبير   بشكل   وُيسهم وق اعد أص   ل  رائع علم واالقتصاد  
 الفرد ص   لح إذاف ، الفرد على التركيز في االقتص   اد ة التربية وتكمن وتط ره،
 المس      تقبل يواقتص      اد الغد أعما  رجل ه  فالطفل ، ككل المجتمع ص      لح

 في   ةاالقتص    اد  ش    ص    يت تش   كيل ويتم مس   تقبلياا، مةاأل مش    اريع ومؤس    
 (00 ،0202، يوشلب ،يالجند.) المبكرة عمره سن ات

 

 أن ه  ، مبكرة   س    ن   في االقتص    اد ة المفاهيم الطفل إكس   ا  في والس   بب   
 لذا مدرس  ة،ال دخ لهم وقبل حياتهم في االقتص  اد ة المفاهيم ي اجه ن  األطفا 

إ بحاجة فهم  دراتهمق مع يتناس     ب بما لديهم، لتنميتها م ص     ص     ة   برامج   لىٍ 
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 قتصاد ةاال الم اقف م اجهة على قادرة ش صية لتك ين ومي لهم واحتياجاتهم
 حياتهم لىع تؤثر قرارات ات اذ منهم تتطلب والتي بعد، فيما بها  مرون  التي
 .عام   بشكل   مجتمعاتهم مستقبل وعلى خاص   بشكل  

                      (Credit union national association,2011) 
 

 أن لىإ( 0202يوكدوان)  Claar2013( 0200ر كل) أش              ار كم ا   
  دعمت والحرام الحل  بين والتمييز س     تثمارواال اإلدخار مثل مفاهيم إكس     ا 

 محياته ج دة تحس        ين في ُ س        هم مما ، الجيدة  االقتص        اد ة الس        ل كيات
 .اد اا اقتص أنفسهم على ويعتمدون   كبرون  عندما مستقبلياا  االقتصاد ة

 

 م الفات وج د هي عامة ظاهرة هناك أن المعاص      ر ال اقع من تبين وقد  
 ذلك عويرج ،االقتص   ادي المنظ ر من األفراد بعض س   ل كيات في وانحرافات

 لكذ أكد وقد  االقتص    ادي، والفهم ال عي ان فا  منها ،عديدة أس    با  إلى
 االهتمام في قص    ر فهناك ،  Kourilsky, M. 2011 0200يك ريلس   كا

 الم تلفة مرهع مراحل في الفرد  حتاجها التي االقتص  اد ة واألبعاد القيم بتنمية
 أش  ار وقد ، المس تقبل في االقتص  اد ة للمعاملت  ممارس ت وحتى الطف لة منذ

 الس              ل كي     ات الطف     ل تعليم ض              رورة لىإ Clarke2005 0220كلرك
 يرغ اقتص     اد ة عادات كتس     اب ا لتجنب وذلك ؛مبكرة   س     ن   في االقتص     اد ة

 .مستقبلياا  سليمة
 

 نظاماا و  منهجاا  االقتص         اد ة بالتربية االهتمام  جب الظاهرة لهذه وعلجاا    
 م تارة  عاتوم ض    مقررات وفق الم تلفة والتعليم التربية مراحل في وتطبيقاا 
 وإعداد البي ت في األمهات إعداد ذلك مق مات ومن ،مرحلة كل تناس           ب
 وإعداد المدارس في والمعلمات المعلمين وإعداد الحض           انات في المربيات
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  ، 0222، شحاتة) اإلس لمية الدع ة رجا  وإعداد والجامعات المعاهد أس اتذة
01). 

 

 مس         ايرة من الفرد يتمكن يلك ن أ لىإ( 0200 ،يالعي ط)  أش         ار وقد  
 اد ةاقتص    وس   ل كيات عادات ممارس   ة ،علي  ح ل  من االقتص   اد ة التغيرات
 .الحياة أجل من االقتصاد ممارسة يأ ، المبكرة عمره سن ات في سليمة

 

 ويدير نفس    ىعل  عتمد طفل تربية في تتمثل م رجات االقتص  اد ة وللتربية  
 من كثير   ارش    أ وقد الي مية، حيات  متطلبات ت فير على اوقادرا  بنجاح   حيات 

 س     ن يف  االقتص    اد ة الس     ل كيات على الطفل تدريب ض    رورة لىإ الباحثين
 وش   رف ،0200نس   يم ) دراس  ة ذلك لىإ أش   ارت التي الدراس   ات ومن ، مبكرة

 (.0202 يوشلب يوالجند ،0200 الحليم عبد ،0202 وت فيق ،0202

 مشكلة البحث:
 

 عملية كتملت ال يتال التربية ج انب من امهما  اجانبا   االقتص     اد ة التربية تعد   
 من  ذ ا األطف   ل  د  لتنميت    مبتكرة طرق  عن البح ث من والب  د ب  دون   ، التربي ة

 لتدريبا فترة خل  الطالبات على ش    رافاإل أثنا  الباحثة الحظ  وقد الص    غر،
  اد ةاالقتص     الس    ل كيات م تلف في األطفا  لد  ش    ديد قص     ر وج د يالميدان
 . لديهم االقتصاد ة التربية بأبعاد ال عي مست    يتدن تعك  التي

 

 لكت أن إال االقتص         اد ة، بالتربية اهتم  التي الدراس         ات من الرغم وعلى   
 لمع حدود في وذلك) نس       بياا  الحديثة األبعاد دراس       ة لىإ تتطرق  لم الدراس       ات

 والمرونة المحلي المنتج وتش      جيع الرقمي باالقتص      اد ال عي تنمية مثل( الباحثة
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 البحث بهذا للقيام يااق   امبررا  جعل  مما الض             رورة، عند واالقترا  اإلنفاقية
 لرؤية االقتص             اد ة األهداف تحقيق في تس             هم األبعاد تلك أن وخاص             ةا 

 .0202مصر
 

 على ض   ةالرو  معلمات بين اتفاق وج د س   تطلعيةاال الدراس   ة نتائج بين  وقد  
 تم فقد ، المبكرة الطف لة مرحلة في الطفل لد  التالية األبعاد تنمية ض          رورة
( 01) بين ااتفاقا  كان هناكو  معلمةا ( 02) على االس       تطلعية الدراس       ة تطبيق
 ب     االقتص                  اد ال عي: ) وهي الت     الي     ة األبع     اد على المعلم     ات من معلم     ةا 
 ندع  االقترا  ، واالس       تثمار االدخار تعزيز ،المحلي االنتاج تش       جيع،الرقمي

 العلم مةقي تقدير ،والحرام الحل  بين التمييز ،اإلنفاقية المرونة ، الض            رورة
 (.الناجح لإلاقتصاد

 

 ثواألبحا الدراس    ات على الباحثة طلعإ خل  من أ ض    اا  المش    كلة وتتض    ح   
 الترب ية البرامج بإعداد االهتمام قلة ل حظ فقد االقتص            اد ة، بالتربية المتعلقة
 التربية عائمد ترس      والتي ،ياالقتص    اد الس    ل ك تش    كل التي والمهارات للمفاهيم

 فالتربية ، 0202 مصر لرؤية االقتصاد ة األهداف ض    في للطفل االقتص اد ة
 مرحلةب اهتم  التي األبحاث من الكافي بالقدر باالهتمام تحظ لم االقتص        اد ة

 ص       اد اا اقت واع   جيل   تنش        ة لىإ حاجة   في نناأ من الرغم ،على المبكرة الطف لة
 .   أفضل مستقبل   لبنا 

 

  فا األط لد  قص       ر وج د والبح ث الدراس      ات من العديد نتائج أثبت  كما   
 يكدوان اس    ةدر ) الدراس    ات تلك ومن ، االقتص    اد ة التربية وقيم وأبعاد مفاهيم في

 ،0200 يوالعي ط ،0202 وش              رف ،0202ت  ف ي ق ودراس                    ة ، 0202
  0201Jons, Gوج    ن   ز ،0202 وش               ل   ب   ي وال   ج   ن       دي ،0202وال  ح   م    د
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 ، Althauser, K. , Harter, C  2016 0201،وه           ارت           ر2014
 . (  Vanlalthlana, L. 2014 ،0201وفانلسلنا

 

 لرفع والت طيط 0202 مص    ر لرؤية وفقاا  االقتص    اد ة الت جهات مع وتمش    ياا    
 الص   غر، نذم األطفا  في االقتص   اد ة التربية تدعيم من فلبد الدولة اقتص  اد ات

 أبعاد ضبع لتنمية األنش    طة متعدد برنامج إعداد ض    رورة الباحثة رأت فقد ولهذا
  القتص  اد ةا االهداف بعض تحقيق في للمس  اهمة ؛الطفل لد  االقتص اد ة التربية
 .0202 مصر لرؤية

 

 :التالي الرئيسي السؤا  في الحالي البحث مشكلة تبل رت وقد  
 

 ةالتربي أبعاد ببعض الوعي تنمية في األنشططططططططططة متعدد برنامج فاعلية ما
   ؟0202 مصر لرؤية  االقتصادية هدافاأل ضوء في  االقتصادية

 

 :التالية الفرعية األس لة من مجم عة الرئيسي السؤا  هذا من وينبثق
 

 ؟ المبكرة ةالطف ل بمرحلة للطفل إكسابها المراد االقتصاد ة التربية أبعاد ما -0
 المبكرة؟ الطف لة مرحلة في الطفل لد  االقتصاد ة التربية أبعاد مست    ما -0
  القتص    اد ةا التربية أبعاد بعض تنمية في األنش    طة متعدد برنامج فاعلية ما -0

 المبكرة؟ الطف لة بمرحلة الطفل لد 

  ف البحث:اهدأ
 :إلى الحالي البحث يهدف

 طف لةال مرحلة في للطفل  االقتص         اد ة التربية أبعاد مس         ت    تحديد -0
 .المبكرة
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 تعددم برنامج خل  من  االقتص  اد ة التربية أبعاد بعض الطفل إكس  ا  -0
 .0202 مصر لرؤية  األهدافاالقتصاد ة ض   في األنشطة

 التربي   ة أبع   اد بعض لتنمي   ة األنش              ط   ة متع   دد برن   امج إع   دادوتنفي   ذ -0
 .المبكرة الطف لة بمرحلة للطفل  االقتصاد ة

 ربيةالت أبعاد تنمية في األنش            طة متعدد البرنامج فاعلية من التحقق -1
 .الطفل لد   االقتصاد ة

 أهمية البحث:  
 

 لنح ا على للبحث التطبيقي ة واألهمي ة النظري ة األهمي ة تح دي د  مكن 
 :التالي

 

 :للبحث النظرية األهمية
 

 تناول ي الذي الم ض      ع أهمية من الحالي للبحث النظرية األهمية تنبثق -
 .بدون  تربيةال عملية تكتمل ال اهاما  اجانبا  عتبارهااب االقتصاد ة التربية وه 
 التربية أبعاد تض              مين أهمية لىإ المناهج يواض              ع هتماما  ت جي  -

 .المبكرة الطف لة مرحلة مناهج في االقتصاد ة
 بعادباأل خاص      ة وأنش      طة لتدريبات مبكرة   س       ن   في الطفل تعريض نإ -

 .مستقبلياا  االقتصاد ة بالج انب ال عي لد   يينم االقتصاد ة
 ربيةالت بأهمية الطفل تربية على القائمين لد  ال عي مس              ت    رفع -

 . المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  االقتصاد ة
 كياتهمس          ل   تعديل بض          رورة الطفل تربية على القائمين أنظار ت جي  -

 .  األطفا  أمام ب  ُ حتذ  انم ذجا  باعتبارهم االقتصاد ة
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 :التطبيقية األهمية
 

 عدادإ  من  ينطلق الذي األس   اس بنا  في الحالي البحث  س   هم أن  مكن -
 .والصغار الكبار لد  االقتصاد ة التربية برامج

 لالطف يوع تنمية في  س      هم األنش      طة متعدد ببرنامج المعلمات إمداد -
 . االقتصاد ة التربية أبعاد ببعض

 0202 مص   ر لرؤية االقتص   اد ة األهداف بعض تحقيق في المس   اهمة -
 ي ت   ح برنامج طريق عن االقتص         اد ة،وذلك التربية أبعاد تنمية خل  من
 .  للطفل المحببة األنشطة من مجم عة على
 اص     ةال  المش     كلة على التغلب في  س     اهم ربما ببحث المكتبات إمداد -

 ربي  ةالت مج  ا  تن  اول    التي والبح ث لل  دراس               ات والكيفي  ة الكمي  ة ب  الن  درة
 .  االقتصاد ة

 :البحث فروض
 

 المجم عتين درجات يمت س       ط بين ةإحص       ائي داللة ذات فروق  ت جد -0
 .   البعدي ياسالق لصالح االقتصاد ة التربية مقياس على والضابطة التجريبية

 المجم عة درجات يمت س          ط بين ةإحص          ائي داللة ذات فروق  ت جد -0
 في  ةاالقتص      اد  التربية أبعاد مقياس على الض      ابطة والمجم عة التجريبية
 تعزيز ،المحلي االنتاج تش        جيع، الرقمي باالقتص        اد ال عي) التالية األبعاد
 مييزالت ،اإلنفاقية المرونة،  الض     رورة عند االقترا  ، واالس     تثمار االدخار

 لص      الح (الناجح االقتص      اد لتحقيق العلم هميةأ  تقدير ، والحرام الحل  بين
 .التجريبية المجم عة
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 :البحث وعينة مجتمع
 

 يا بر  الثاني المس            ت    أطفا  جميع في الحالي البحث مجتمع يتمثل  
 من وطفلةا  طفلا ( 02) الحالي البحث عينة حجم بلغ وقد ، kg2 األطفا 
 ظةبمحاف المعلمين ملحقة بمدرس          ة الملحقة بالروض          ة الملتحقين األطفا 
 وطفلةا  طفلا ( 00)و التجريبية للمجم عةوطفلةا  طفلا ( 00) ب اقع الفي م،

 .  الضابطة للمجم عة
 

 :البحث منهج
 

 ؛الض   ابطةو  التجريبية المجم عتين يذ التجريبي ش   ب  المنهج اس   ت دام تم   
 . البحث هذا ألغرا  لمناسبت  وذلك

 

 :البحث أدوات
 

 :البحث بيانات لجمع التالية األدوات إعداد تم
 

 (لباحثةا: إعداد. )  االقتصاد ة التربية أبعاد لتحديد االستطلعية الدراسة-
      .  المبكرة لةالطف   مرحلة في للطفل االقتصاد ة التربية ألبعاد متدرج مقياس-

 (الباحثة: إعداد)                                                         
 :البحث حدود

 

 :التالية بالحدود الحالي البحث يتحدد
 

 لثانيا المس   ت    أطفا  من عينة على البحث تطبيق تم البشططرية: الحدود 
 .المعلمين ملحقة بروضة الملتحقين kg2  األطفا  بريا 
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 لالفص               خل  للبح  ث التطبيقي الج ان  ب تطبيق تم الزمنيططة: الحطدود 
 .0202/ 0202 يالجامع للعام و األ يالدراس

 نالملتحقي األطفا  من عينة على البح ث تطبيق تم المكانية: الحطدود 
 .الفي م بمحافظة فارس كيمان بمنطقة المعلمين ملحقة بروضة

 ل عيا:  التالية األبعاد على يالحال البحث اقتص   ر الموضططوعية: الحدود 
  قترا اال ، المحلي المنتج تش     جيع ، اإلنفاقية المرونة ، الرقمي باالقتص     اد

 لحل ا بين التمييز ، الفردي واالس        تثمار االدخار تعزيز ، الض        رورة عند
 .الناجح االقتصاد لتحقيق العلم أهمية تقدير  ، والحرام

 

 :البحث مصطلحات
 

 :برنامج-
 

 المتن عة األنش            طة منٍا  مجم عة  ض            م يالحال البحث في البرنامج   
 بهدف اا خصيص تد  ع  أُ  والتي ،(يوتمثيل يوم سيق ي ولغ   يومسرح قص صي)

    .لمبكرةا الطف لة مرحلة في للطفل  االقتصاد ة التربية أبعاد بعض تنمية
   Economic education:     االقتصادية التربية مفهوم-

 

 :ييل فيما نالباحثي من كثير عرفها وقد متعددة مفاهيم االقتصاد ة للتربية    
 نبثقالم للفرد االقتص   ادي الس   ل ك تش   كيل: بأنها( 0222 ش   حاتة) عرفها فقد
 تزويده خل  منو  ،وفنياا  وثقافياا  ونفس   ياا  وخلقياا  إ مانياا  الش     ص   ي تك ين  من

 الشريعة مقاص د مع يتفق وبما، االقتص اد ة العملية وبال برات الفكرية بالثقافة
 عبادةو  األر  عمارة على لتعين  الكريمة الرغدة الحياة لتحقيق ؛اإلس      لمية

 (0222،00، ةشحات. )وجل عز الل 
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 المس   لم لإلنس   ان الي مي المادي الس   ل ك: بأنها( 0202،ي التركاو ) وُتعرفها  
 في االقتص           اد ة الج انب مع والتعامل الماد ة، وم ارده إمكانات  إدارة في

 والعملية ة،والنفس      ي وال لقية اإل مانية وقيم  مفاهيم  خل  من بكفا ة   حيات 
 بمنهج طوينض  ب اإلس  لمي، التش  ريع وأهداف مقاص  د مع يتفق بما الُمكتس  بة،
 تمعلمجا لىع بالنفع  ع د بما ومضم ناا  ش كلا  المعتد  النب ي  الرباني الس ل ك
 (00، 0202،ي التركاو . )والفرد

 

 عم التعامل على المس    لم اإلنس   ان تربية:  بأنها( 0220 يالقاض    ) وعرفها  
        .  ىتعالو  سبحان  الل  يرضي وتعاملا  اوإنفاقا  كسباا  واالقتصاد الما  ش  ن 

 (0220،02،يالقاض)                                               
 

 ، ربيةالت ج انب من مهم جانب نهاأب :إجرائيا   االقتصططططططادية التربية وتعرف
 األهداف تتحقق حتى الطفل لد  ياالقتص  اد ال عي مس  ت    برفع يتعن وهي

 الم تلفة أبعادها تنمية خل  من وذلك ،0202 مص       ر لرؤية االقتص       اد ة
 عزيزت، المحلي االنتاج تش         جيع، الرقمي باالقتص        اد ال عي)  األبعاد وهذه

 ، يةاإلنفاق المرونة ،الض      رورة عند  االقترا ، الفردي واالس      تثمار االدخار
  (.الناجح لإلقتصاد العلم قيمة تقدير ،والحرام الحل  بين التمييز

 

 :0202 مصر رؤية-
 للنظام س  اس  ياا أ هدفاا  وض  ع الذي الحديثة مص  ر دس  ت ر لروح تجس  يداا  ُتعد   

 لمس     تدامةا التنمية خل  من البلد في الرخا  تحقيق في تبل ر ياالقتص     اد
 بالنم  ياالقتص          اد النظام التزام ض          رورة على وأكد ،االجتماعية والعدالة
 وفقاا  ص    ياغتها تمي س    تراتيجيةإ و أ وتعتبر ، وبي ياا  وقطاعياا  جغرافياا  المت ازن 
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 تم وقد ، بالمش      اركة والت طيط المد  بعيد يس      تراتيجاإل الت طيط لمنهجية
 لةا ش   ام هدافاا أ  تتض   من جعلها الذي مراأل واس   عة اجتماعية بمش   اركة عدادهاإ 

 .المصرية الدولة وقطاعات مرتكزات لكل
 www.cabinet.gov.eg ي المصر  ال زرا  مجل  رابط                 

 

 :البحث إجراءات
 

 :التالية لل ط ات اوفقا  البحث إجرا  تم
 

 الس          ابقة الدراس         ات على االطلع ض            في النظري  اإلطار إعداد -
 . االقتصاد ة التربية بمجا  المتعلقة والبح ث

 .البحث عينة اختيار -
 .نتائجها وتحليل وتطبيقها االستطلعية الدراسة إعداد -
 .باتوالث الصدق درجة وقياس االقتصاد ة التربية أبعاد مقياس إعداد -
 .البحث ألدوات القبلي التطبيق -
 حلةمر  في الطفل يوع لتنمية األنش         طة متعدد برنامج وتطبيق إعداد -

 . االقتصاد ة التربية أبعاد ببعض المبكرة الطف لة
 .البحث ألدوات البعدي التطبيق -
 .  للبيانات اإلحصائية المعالجة -
 .وتفسيرها وتحليلها للنتائج الت صل -
 .البحث ومقترحات ت صيات صياغة -

 (: والدراسات السابقة نظري طار الاإل ) دبيات البحثأ
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 : االقتصادية التربية
 

 كس    ب نم  مك  ن  ، محكماا  إعداداا  الفرد إعداد في  االقتص   اد ة التربية تس   اعد   
 ، ثابتة يةخلقأو  واجتماعية دينية معايير وفق ، وإنفاق  دخارهإو  واس     تثماره الما 
 ، تثمارواس    وتجارة وحس   ابات أرقام مجرَّد ليس      االقتص   اد ة المس   ألة أن بمعنى

 اقتص  اد َّا نص  راا ع ليك ن  اإلنس  ان فيها ُ عد تربية ذلك كل    قبل الحقيقة في هي بل
 .المستقبل في نافعاا 

 

 ،الجماعة يهاترتض     وجهةا  الفرد نم  ت جي " بأنها  االقتص    اد ة التربية وُتعرف   
 ألفراد،ل االقتص         ادي التعامل في الس         ائد النظام ويقرها الناس عليها ويتعارف
 ةللحيا ألساسيةا الركيزة ب ص فهما واإلس تهلك نتاجاإل يبجانب يتعلق فيما وخاص ةا 

 (00 ،0201 ،ي بلبكاو ".) األر  على اإلنسان حياة بدا ة منذ  االقتصاد ة
 

 : اقتصاديا   الطفل تربية أهمية
 

 :أبرزها عديدة، ألسبا  أهمي ةا  ألطفالنا االقتصاد ة التربية تكتسب
 

 األم هي الي م طفلة وأن المس    تقبل، وتاجر الغد أعما  رجل ه  الي م طفل أن  
م تنظ م التي والزوجة  األطفالهي ةف  أن كما مس     تقبلا، البي  اقتص     اد في وتتحك 
 لذا ، جتمعالم اقتص   اد وبالتالي األس   رة، اقتص   اد ات في المؤث رة الف ات من واحدة
 التربية هميةأ  تنبع كما مبكرة، س  ن في االقتص  اد ة والمفاهيم القيم غرس من بد   ال

 أهم هاإعمار من والتي التالية الترب ي ة الغا ات تحقيق أهمية من للطفل االقتص  اد ة
 األنش             طة وانطلق تعالى، الل  بعبادة االقتص             اد ة التنمية وربط األر ،

 لمي ةاإلس      الش     ريعة أحكام مع وتطابقها الديني ة، القيم منظ مة من االقتص     اد ة
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.    ص    اد ةواالقت المالي ة الم ارد في الرش    يد والتص    ر ف االقتص    ادي   الرش    د وكذلك
 ( 010 ،0202والتحقيق، للتأليف المعارف مركز)
 

 أبنائنا نف س في غرس   ها على نحرص عديدة اقتص   اد ة وس   ل كيات قيم وهناك   
 ،االقتص        ادي والت طيط اإلنفاق في واالعتدا  الحل  والكس        ب اإلدخار كقيم

 االدخارو  والش     را  والبيع والتداو  اإلنتاجية معنى ليعرف ص     ع داا  مع  متدر جين
 في للطفل اإكس   ابه يينبغ التي عاداألب من وغيرها اإلنفاقية، والمرونة واالس   تثمار

 .مبكرة سن
 

 يف تتمثل التي االقتص          اد ة التربية أهمية على( 0200 ي،التركاو ) وتؤكد   
 والمجتمع دالفر  تجاه ليةو بالمس   ؤ  حس  اساإل وتعميق االجتماعية ةللحيا الفرد إعداد

 الرف       اهي       ة وت حقيق ال ك ري م       ة وال ح ي       اة ال م       ا ، واح ت رام ال رزق  ف ي وال ب رك       ة
 (02-01 ،0200 ، ي التركاو .)المستقبلية

 

 المعاص     رة األبعاد الطفل إكس     ا  ض     رورة لىإ( 0202،ت فيق) أش     ارت وقد   
 جيا أ إعداد لىإ حاجة في فنحن الص     غر، منذ الطفل لد  االقتص     اد ة للتربية
 ي   جابإ بش    كل   والمس    تقبل الحاض    ر في االقتص    اد ة زماتاأل م اجهة على قادرةا 

 .  لي إ أشارت ما مع ذلك في الباحثة وتتفق البلد، وتقدم حلها في والمشاركة
 (000 ،0202، ت فيق)                                                 

 :0202مصر لرؤية وفقا   االقتصادي البعد
 

 في  0202امع حتى مص  ر في االقتص  اد ة للتنمية اإلس  تراتيجية الرؤية تتمثل  
 وض    اعأ باس   تقرار يتمي ز منض   بطاا  س    قاا  ااقتص   ادا  المص   ري  االقتص   اد  ك ن  أن

 التنافس      يةب ويتمي ز مس      تدام، إحت ائي نم  تحقيق على وقادراا الكلي، االقتص      اد
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 اقادرا  لمي،العا قتص       ادالا في فاعلا  العباا  ويك ن  المعرفة، على ويعتمد والتن  ع
 ويص    ل جة،ومنت الئقة عمل فرص وت فير ، العالمية المتغي رات مع التكي ف على

 الدخل ذات الدو  مص اف إلى الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نص يب
                .         والمرتفع المت سط
 :0202 مصر لرؤية االقتصادية األهداف

 

 لىع تعمل كما ،المعرفة على قائم اقتص     ادي نم  تحقيق على مص     ر تعمل   
 عدالتم وزيادة االقتص       اد، وتنافس       ية مرونة درجة ورفع الرقمي التح   تحقيق
 األعما ، يادةر  ثقافة وتعزيز األعما  بي ة وتحسين اللئق العمل وفرص التش غيل

 التنمية يف واالجتماعي البي ي البعد وإدراج المالي الش  م   تحقيق إلى تس  عى كما
 /    https://www.presidency.eg/ar.  .    االقتصاد ة

 

 :يلي فيما 0202 مصر لرؤية االقتصادية األهداف وتتمثل
 

 العام الدين نس   بة خفض الهدف يتض   من: الكلي االقتص   اد أوض   اع اس   تقرار 
 ليالمح الناتج إلى الكلي العجز نس          بة وخفض ،اإلجمالي المحلي الناتج إلى

 .األسعار مست    استقرار على والحفاظ اإلجمالي
 النم  معد  رفع الهدف هذا ويتض            من: ومس            تدام احت ائي نم  تحقيق 

 ذوي  واألش     اص المرأة  مش    اركة وزيادة إقليمياا، مت ازن  نم  وتحقيق االقتص   ادي
 ضت في على للعمل االقتص          ادي التمكين وتحقيق العمل س           ق  في اإلعاقة
 .الفقر معدالت
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 درجة يادةز  الهدف يتض     من: المعرفة على واالعتماد والتن ع التنافس     ية زيادة 
 لمحليا الناتج في ال دمات مس     اهمة ورفع ،دولياا  المص     ري  االقتص     اد تنافس     ية
 . اإلنتاجية ال دمات وخاصةا  اإلجمالي

 حت  الم في المحلي المك ن  زيادة الهدف يتض     من: المض     افة القيمة تعظيم   
 .التجاري  الميزان عجز وخفض الصناعي

 عم التكيف على قادراا  العالمي االقتص        اد في العباا  ي المص        ر  االقتص        اد 
 يف المص       ري  االقتص       اد مس       اهمة زيادة الهدف يتض       من: العالمية المتغيرات
 العالمية، األس  اق مجا  في دولةا  02 أكبر من مص ر لتص  بح العالمي االقتص اد

 دو  وض  من ، االقتص  اد ة االص  لحات مجا  في دو  02 أفض  ل ض  من ومن
 حديثة الدو  وض      من أع ام عش      رة خل  والتنمية االقتص      ادي التعاون  منظمة
 .سن ات 0 خل  التصنيع

 البطالة معد  خفض الهدف يتض            من: ومنتجة الئقة عمل فرص ت فير 
 .االنتاجية معدالت ومضاعفة

 لدو ا مص   اف إلى الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نص   يب  ص   ل 
 .المرتفع المت سط الدخل ذات
 الم اطنين معيشة مست    تحسين. 
 جدم على العمل الهدف يتض    من: االقتص    اد في الرس    مي غير القطاع دمج 

 نم الرس   مية، غير المعاملت حجم وخفض االقتص   اد في الرس   مي غير القطاع
 .قاتالمع   على والقضا  الح افز وت فير القطاع هذا دمج آليات تط ير خل 

https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D
8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_20  
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   :  االقتصادية التربية أبعاد
 :يلي كما التفصيل مني   بش  االقتصاد ة التربية أبعاد سنتناو 

 

 Awareness of the digital: الرقمي باالقتصططططططططاد الوعي: ولاأل  عدالب  

economy   
 

 لجديدا االقتص      اد أو اإلنترن  اقتص      اد أحياناا الرقمي قتص      اداال على طلق ُ    
 ش        بكةب االتص        ا  على العتماده نظراا ؛ال يب اقتص        اد أو باإلنترن  المرتبط

 كثرأ الرقمي قتص   اداال أن األعما  وقادة االقتص   ادي ن  يؤكد ذلك ومع اإلنترن ،
ا ا تق دم ا  لقيمةا واحد، تعريف في  عني والذي اإلنترن ، اقتص             اد من وتعقيدا

 .فقط الشبكة هذه باست دام أي اإلنترن ، من المستمدة  االقتصاد ة
https://www.europanu.nl/id/vkz9fwe5alzd/nieuws/digital_ 
economy 

 

 لي ميةا االتص   االت عن ينتج الذي النش  ا  ه : الرقمي باالقتص  اد والمقص   د   
  عني مما يالتش   عب االرتبا  ه  الرقمي للقتص   اد الفقري  والعم د اإلنترن ، عبر
 .النقا  الهاتف وتكن ل جيا واآلالت، والمؤسسات، األش اص بين الترابط تزايد

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/f432ae1
7-eeaf-43f3-906d-7b385935e4ce#sthash.Fzsiu9yg.   

24/9/2019    الصادق ت فيق علي 
 

 بين تمرالمس      والتنس     يق والتكامل التفاعل أ ض     اا  الرقمي باالقتص     اد ويقص     د   
 ميالق   واالقتص           اد ،جهة   من االتص           االت وتكن ل جيا المعل مات تكن ل جيا

 لجميع واإلتاحة والف رية الش     فافية  حقق بما أخر   جهة   من والدولي والص    ناعي
 تق م تحديدوبال ما، فترة   خل  الدولة في والمالية والتجارية االقتص   اد ة المؤش   رات

https://www.europanu.nl/id/vkz9fwe5alzd/nieuws/digital_
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( نترن اإل) للمعل مات الدولية الش    بكة مثل الم تلفة وأدواتها المعل مات تكن ل جيا
 تثمارواالس     والتجارة واألعما  الما  في االقتص    ادي األدا  أنما  وتغيير تح يل
 نافس      يالت المركز تحس      ين  حقق بما ،الف ري  الش      كل إلى التقليدي الش      كل من

 .(22، 0202 غدير،)  بال ق  المنافسة أي ال ق  بعنصر
 

 القتص   ادا وه  ال يب اقتص   اد أو االنترن  على القائم االقتص   اد أ ض   اا  يويعن   
 اتوالش         رك الرقميين العمل  الرقمية، المعل مات أو الرقميات مع يتعامل الذي

 ل س          ائطا عد،بُ  عن االتص          االت تكن ل جيا مثل الرقمية، التكن ل جيا الرقمية،
 ق اع    د(  الرقمي    ة والمنتج    ات ) والح س             ب    ة ال ل ي    ة، والتكن ل جي    ا المتع   ددة

 .ال يب ودوريات كتب البرمجيات، معل مات، أو أخبار بيانات، ومست دعات
 (00 ،0222 النجار،)                                                      

 

 لىع عمليات  مجمل في  ق م الذي االقتص        اد من الن ع ذلك:  بأن يعرف و    
 تالمعل ما تكن ل جيا اس           ت دام على خط ات  أغلب في ويس           تند المعل مات،

 المعل مات تدفق أمام والح اجز الحدود كل وألغ  أس      قط  التي واالتص      االت
 يأ وفي العالم، في نقطة   يأ وٕالى من األم ا  رؤوس وحركة وال دمات والس    لع
 (11 ،0200، مرابطي. )وق   

 

 الرقمية، للتكن ل جيا البالغة األهمية الحالية ك رونا فيروس جائحة أظهرت وقد   
 إنش         ا  لتعزيز ملئمة تحتية بنية اس         ت دام من البد الرقمي التح   ولتحقيق
 المس        ت    على رقمية وخدمات رقمي محت    وتط ير متن عة رقمية منص       ات
 اتوتطبيق   اإللكتروني والتعليم اإللكتروني ة الص             ح ة خ دم ات مث ل ، ال طني
 إلى المس            تند التط ير وفهم الرقمية، المعاملت ثقافة ل لق الرقمية الحك مة
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 عليميةت مناهج تص    ميم ويجب ، األهمية من نفس      القدر على أمراا ُ عد البيانات
ا ق ية  قطاعات   في التنافس  ية المهارات تنمية أجل من م جهة تعلم مس  ارات وأ ض  ا

 ال دمة وأكاد ميات ال اص والقط اع والج امع ات الم دارس خل  من ،مح ددة  
 .العامة

https://blogs.worldbank.org/ar/digitaldevelopment/enhancin
g-digital6-12-2020 

 :الرقمي قتصاداال مميزات
 

 يف تص           االتواال المعل مات تكن ل جيا بدخ   الرقمي قتص           اداال ويتميز   
 أي ا واس   تقب بإرس   ا  الرقمي قتص   اداال ويس   مح ، االقتص   اد ة األنش   طة م تلف
 تص     ادقاال ي فر كما ،ومكان   زمان   أي في لحظياا  اإللكترونية العملت من مبلغ

 املتبمع ال اص     ة المعل مات لجميع والحياد والش     فافية اإلفص     اح ميزة الرقمي
 ق  الع على  عتمد أن  أ ض        اا  الرقمي االقتص        اد مميزات ومن الرقمية، العملة
 وأس   ل   ةبالمعيش    المتص   لة األخر   العناص   ر بقية أما ،رئيس   ي   بش   كل   البش   رية
 .  أساسياا  محركاا  أو فاعلةا  ك نها من أكثر مساندة فتعد وغيرها الحياة

http://www.theresearchpedia.com/research-articles/digital-

economy المرحبي علي خالد    
 

 في الميةالع األس     اق إلى لل ص       مس    ب قةا  وغير متميزةا  وس    يلةا  ُ عد أن  كما   
 بين فقاتالص          بعقد للقيام فعالةا  وس         يلةا   عتبر كما النفقات، وبأقل واحد   وق   

 باد ت إلى ويؤدي بينهم المباش        ر اإللكتروني االتص        ا  طريق عن المتعاملين
 القرارات يدترش     على  عمل كما ومش    تريين، بائعين من المتعاملين بين ما المنافع



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 منس   قة   قة  وبطري المناس   ب، ال ق  في المعل مات تدفق من ب  يتميز بما المت ذة،
 .التكاليف وخفض والزمنية الجغرافية الح اجز وازالة ،ودقيقة  

  فرمت ،(االقتص   ادي النش   ا  على الرقمي االقتص   اد انعكاس   ات رش   يد، محمد، )
 :التالي الرابط على

www:// ratoubrecherche. Arabblogs.com hatech%2526 
medjahdi 25/2/2015 

 

 Appreciating the value:      الناجح قتصادلال العلم قيمة تقدير :ثانيا  

of science for a successful economy 
 

 النم  تحقيق في أس   اس   ياا  عنص   راا  عام   ب ج    للس   كان التعليمي المس   ت     عتبر   
  س  هم يةرئيس   قن ات ثلث أهمية على االقتص  اد ة الدراس  ات وتؤكد االقتص  ادي،

 الق    اجيةإنت من يزيد فالتعليم .االقتص       ادي النم  حفز في خللها من التعليم
 الذي جيالتكن ل   االبتكار من  مكن والتعليم. الناتج مس       ت    يرفع مما العاملة،
 فعور  العمليات وتعزيز المدخلت تحس       ين خل  من االقتص       ادي النم   عزز

 تكن ل جيةال ال س      ائل واعتماد المعرفة انتقا   س      هل والتعليم ،المنتجات مس      ت   
      .االقتصادي النم  بدوره  عزز الذي األمر ، الحديثة

" . واالق      تص                    اد ال      ت      ع      ل      ي      م"ح      ن      ف      ي م      ح      م       د ع      ب       دال      ع      ظ      ي      م. د
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D 

 

  س   هم ليمفالتع ، وثيقة ص   لة واالقتص   اد التعليم بين الص   لة أن المعروف ومن   
 ومن ،لمةمتع بش   رية ق    من لها  قدم  ما خل  من مباش   رة   بص    رة   التنمية في

 م اقف   من   غرس  وما بالتعليم يرتبط الذي العلمي البحث ثمرة هي علمية   معارف  
 م ارده يمللتعل ي فر فاالقتص     اد آخر جانب ومن والمجتمع، والتنظيم العمل تجاه

 (0222،01الرشدان،.)الم تلفة
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 من مزيجاا  هباعتبار  والجماعى الفردي المس     ت يين على التعليم إلى النظر ويتم   
 بحد التعليمب االس  تمتاع من كن ع التعليم على تنفق فاألس  رة ،دخارواال االس  تهلك

 أم ر يف متمثلة   مس   تقبلية   ع ائد   على من  الحص      أمل وعلى ،جانب   من ذات 
 .التعليم عن مبدئياا  الناجمة األجر بف ارق  أخر  

 

 في لتعليما مس   ت    ُ س   هم جهة   فمن والتعليم االقتص   اد بين ق ية علقة وت جد   
 جهة   ومن ،االقتص    ادي النم  مس    ت    في ثم ومن العمل إنتاجية مس    ت    تحديد
 الدو  في التعليم مس         ت    ثم ومن التعليم على اإلنفاق مس         ت    يتحدد أخر  

 يرجع ذلك يف يالرئيس   والس  بب النامية، الدو  في مثيل  من أعلى الغنية المتقدمة
 ولذلك ، التعليم على لإلنفاق المتقدمة البلدان ت فرها التي الم ص       ص        ات إلى
 من ناهج م وتط ير بالتعليم واالهتمام ال عي زيادة العربية البلدان على  جب
 .علي  اإلنفاق م صصات وزيادة دعم خل 

https://www.al-jazirah.com/2009/20090420/rj9.htm  أح         م         د )
(االقتصاد في وأثره التعليم، العثيم  

 

 : ييل ما بالتعليم االهتمام إلى االقتصاديين دفعت التي العوامل أبرز ومن
 

 . اد ةاالقتص التنمية تحقيق في المتميز ودروه التعليم ألهمية الدو  إدراك*
 دعا الذي األمر ،األخيرة الس  ن ات في التعليم نفقات زيادة نح  العالم دو  اتجاه*

 لىع النفقات لتلك  االقتص          اد ة الجدو   مد  في البحث إلى االقتص          اديين
 .المجتمع

 ،ل الط عدادأ  تزايد أمام التعليمية أعبائها م اجهة في البلدان غالبية عجز*
 لمثأ مردود إلى الحص           بهدف التعليم تكاليف دراس        ة إلى الحاجة وظه ر
 . قلأ بنفقات  
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 التم يل مص             ادر عن البحث إلى الحاجة ظهرت الطلبة عدادأ  تزايد أم ام*
 الممكنة الس  بل أفض  ل وعن ،ومتطلبات  التعليم نفقات تس  د أن  مكن التي الم تلفة
 الس       لطة بينو  ال اص      ة والهي ات الدولة ميزانية بين المالية التعليم أعبا  لت زيع

 .(20 ،0222 ، الرشدان) المركزية
 

 ال ظائف على حص             لهم خل  من فراداأل دخل من يزيد التعليم نأ كما  
 التيو  اإلنتاجية زيادة إلى ويؤدي خاص     ة، ومهارات تعليم تتطلب التي واألعما 

 فراداأل قابليات وزيادة ، االقتص          اد ة التنمية تحقيق في كبيرة أهمية ذات تعد
 قدرتهم ةوتنمي اقتص    اد اا  منها واالس    تفادة ،المجتمع في عنها والكش    ف وم اهبهم

 .  االقتصادي النم  عن الناجمة وتقلبات  العمل ظروف مع التكيف على
 ( 12 ،0200،يالعادل)                                                    

     

 أن  إال مق مات ، من األو  والمق م االقتص اد أس  اس ه  العمل كان فإذا وأخيراا    
 بالعمل قيامال بكيفية والدرا ة وال برة والمعرفة العلم ه  ،خر  آ مفه م   إلى بحاجة

 مما. اد ةاالقتص    التنمية وتحقيق اإلنتاج وزيادة إنجازه على المس   اعدة وبال س   ائل
 ونحن لعلما أهمية ننسى أن  مكن ال الي م نعيش   الذي العلم عص ر في أننا  عني

 ي مال العلم ص     ار أن بعد ومق مات  االقتص     اد وعن واإلنتاج العمل عن نتحدث
   األخر  الص ناعات لقيام الص ناعات هذه أخطر ومن بل الص ناعات من ص ناعة
 .(02 ،0200القاضي،)  أساس على

 

 Expenditure flexibility: اإلنفاقية المرونة: ثالثا  
 

اا  لي  االقتص       اد أن   على الطفل تربية ينبغي     الض       يقو  الفقر بحا  م تص        
 م ارده رةإدا كيفي ة على نفس       لتأديب أ ض     اا، والرخا  الغنى بحا  بل وحس     ب،
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  اتبتلا من اإلنس    ان  ص    يب قد وما الدهر، لن ائب س    تعدادواال ، االقتص    اد ة
   .(020 ، 0202والتحقيق، التأليف مركز) االقتصاد ة الحياة في وتقلبات
 :بأنها الحالي البحث في إجرائيا   اإلنفاقية المرونة تعريف ويمكن

 

 ليس       ح ا فاأل ، المتغيرة االقتص     اد ة الظروف مع التأقلم على الطفل قدرة   
 التكيف ىعل مبكرة س   ن في الطفل تدريب ويجب،  متغيرة الظروف أن كما ثابتةا 
 . الظروف تلك مع

 

 النق د تعما اس   على تدريب  طريق عن الس  ليم نفاقاإل على الطفل تع يد ويجب  
 اا س      ن من  أكبر ه  من بمس      اعدة البس      يطة الحاجيات بعض ش      را  طريق في

 عم مت ازناا  االنفاق  ك ن  نأ ض         رورة علىي الطريق وأكد.  اإلخ ة أو ال الدين
 مع فردال يتأقلم نأ والص       حيح الدي ن  طائلة تح  الفرد  قع ال حتى ؛الكس       ب
 .(022، ،0222، الطريقي)  الدخل مست   

 

 يتعن وهي ان،اإلنس  س ل ك فهم في المفيدة النفس ية المفاهيم من المرونة وتعتبر  
 نتيجة ينة  مع وظروف   م اقف   في وس   ل ك  تص    رات  من  غير أن على الفرد قدرة

 مس    ألة نأ نجد االقتص    اد لمجا  ننتقل وحين  الم اقف، تلك في الحادث للتغير
 عليها تدريب  جبوي للفرد، النفس   ي للت افق ض   رورياا عنص   راا  ُتعد اإلنفاقية المرونة
 مقدار يدنت عن الناجمة الص   ع بات من العديد  جنب  مما ،لد   وترس   ي ها امبكرا 
 ت   مس    عد  أن على القادر الفرد أن ذلك خلف الكامن والمنطق منها،  ح زه ما

 حيث ة،المالي م ازنت  ض     بط من س     يتمكن ب ، المحيطة الظروف لي اكب إنفاق 
 دخل  فاعارت حالة في اإلنفاق هذا وي س      ع دخل ، ين فض حين إنفاق  من  قلل

 في يقعس    دخل  يتض   ا   حين نفقات  خفض عن  عجز من أما مت ازنة، بص    رة
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 دورهب ي لد قد الذي اإلحبا  فريس          ة  قع أن أو  قتر  أن فإما ،مالية   ورطة  
ا  يإلنفاقا بالتص    لب يتس    م ن  لمن الثقافة في ش    ائعة ص     ر وثمة أخر ، أمراض   ا
 في مرون  س    ت بال ارج العمل من انهائيا  العائدين المثا ، س    بيل على نجد، حيث

 مالية   مش       كلت   في ووق عهم مدخراتهم بتبدد  عجل مما ،المعد  بنف  اإلنفاق
 ، 0222 فرج،)يتقاعدون  من لد  الظاهرة ذات ونجد ،متعددة   واجتماعية   وأس  رية  

2). 
 

 ممارسة لىع ،أوالا  األس رة، إطار في الفرد لتدريب حاجة في فنحن علي  اوبنا ا    
 على لقدر،ا بنف  الحرص، ظل في الراهنة وظروف  دخل  بين المرن  الت ازن  هذا

   .الرشيد واإلنفاق االدخار
 Encouraging saving and: واالسطططططططططتثمططار االدخططار تشطططططططططجيع: رابعطا  

investment 
 

 ن أ كما ،جيد ي ش     ه  مبكرة س    ن في واالس    تثمار االدخار الطفل تعليم نإ   
 تع يده جب  ولكن ، كثيرةا  م االا أ الطفل لد   ك ن  نأ تس    تثمر يلك ش    رطاا  لي 

 .( 1 ،0202، يحسن)  بسيط   بمبلغ   ول  االستثمار
 

 حةالص        حي التربية من مهم جز  االدخار ثقافة أن نجد الترب ي  الجانب ومن  
 االهتمامب العربية الترب ية المنظ مة في تحظى ال لكنها ،الص         غر منذ ألوالدنا

 تجنيب هميةبأ والش با  األطفا  إقناع  عني الترب ي  بالمفه م واالدخار المطل  ،
 حد يف هدف الترب ية الثقافة في وه  إلي ، الحاجة ل ق  المص      روف من جز 
 وه  س   تهلك،اال بترش   يد ويرتبط الرش   يد، الس   ل ك هذا على الص   غار لتربية ذات 

  ق م ما لك في والبذخ اإلس  راف عدم على الطفل تع يد إلى يهدف ترب ي  س  ل ك
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 لتدبيرا على ومعاونت  حاجة دون  االس  تهلك وعدم الترش  يد بقص  د أعما ، من ب 
 احتياجات  وفق الص        رف  ك ن  وأن متاحة   إمكانات   من  س        ت دم  ما كل في

 .الفعلية
https://www.aliqtisadalislami.net/%D8%AA%D8%B1%D8
%A8 

 

 في ثرأ ل  وتع يده الطفل تدريب خل  من االجتماعي التطبيع أن ش       ك وال  
 دور لألسرة نأ( 0202، الحم د) ش ارتأ وقد االس تهلكي، الس ل ك أنما  تحديد
 .الصحيحة االقتصاد ة للتربية ساسيةاأل اللبنات وضع في كبير

 

 من فهد وه  االس    تهلك ترش    يد الفرد ُ علم االدخار أن بالذكر الجدير ومن   
 حض   هموت الم اطنين اس   تهلك ترش  يد على تعمل فالدو  المجتمعات، أهداف أهم
 تت قف دالفر  اس    تهلك طريقة فإن لذا واألس    ري؛ الفردي االس    تهلك تنظيم على
 ن عية على تت قف كما ، االقتص   اد ة وس   ياس   تها الدولة بأهداف وعي  مد  على

 .الي مية بالممارسة الصغر منذ لد   تأصل  التي العادات
 

 :    يمكن اإلدخار سلوك الصغار األطفال ولتعّليم
 

 .مد خر ألكبر حفلة إعداد -
الة اختيار -  .الما  نم  برؤية ل  تسمح شف افة حص 
الة بدا ةا  الما  من مبلغاا  األ  وضع -  .الدخارا على للطفل تشجيعاا  بالحص 
 .لرشدا سن بل غ  حتى األ ، ب صا ة في ، يد خر للطفل حسا  فتح -

https://www.al-forqan.net/articles/2669.html 

 ا،عم ما  والما  الربح أو العائد تحقيق بهدف الما  ت ظيف" فه  س   تثماراال ماأ  
 ، "مادي   غير شكل   على أو ملم س   مادي   شكل   على ستثماراال  ك ن  وقد
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 في المدخرات اس      ت دام بأن  االقتص      ادي بالمعنى االس      تثمار تعريف ويمكن  
 (000 ،0222 العيسى، ) .الطاقات أو االستثمارات تك ين

 

 إلى لغيرا مدخرات أو مدخرات  عن الفرد ي جه  ما في يتمثل: الفردي االس   تثمار
 (00، 0201 سليمان،) .جديد حقيقي رأسما  تك ين

 

 Borrow when necessary: الضرورة عند االقتراض: خامسا  
 

 تىش       في االقترا  نح  س      لبياا  اتجاهاا  مبكراا  تغرس أن األس      رة على  جب   
 نزلية،م حاجيات أو الجيران بنا من لعبة اقترا  كان س    ا  أبنائها، لد  ص    ره
 ويس  تمر اقمس يتف للقترا  الميل هذا ألن فقط، الش ديدة الض رورات عند إال اللهم
 من االقترا  في  س             تمر حي  ث الت الي ة، االرتق ائي  ة مراحل   عبر الفرد ل د 

 مما ادالس  د عن  عجز وقد بالبن ك، األمر وينتهي العمل، في والزمل  األص  دقا 
 كبار قترض ينلم نماذج ش  ي ع ولعل. بمس  تقبل  ت دي قد قان نية   إلجرا ات    عرض  

 المطاف نها ة  عد مش        اكل   من  س         بب ن  أو ي اجه ن  وما العامة البن ك من
 (011:011، 0200، ي التركاو .  )عن  نتحدث الذي مثل صغير   لمقتر   

 

 م ن   ب ك   أ ُع ذُ  إ ن  ي اللَُّهمَّ :" بق ل  وسلم علي  لل ا صلى لل ا رس   من  اس تعاذ وقد  
ل ب ة   ي ن   غ  ل ب ة   الدَّ م ات ة   ال ع ُدو    و غ  ش  ا    و  د   ."األ ع 

 

 فمن مقرض    ي ، أمام الفرد اس    تقللية مس    احة من س    يقلل االقترا  نإف كذلك   
 في  ،طعام وكذلك المدرس      ية حاجات  لطفلك ت فري  أن الجيد ومن  حكم، يدفع

 ت فيرهاو  حاجات  تلبية الطفل فيس           تطيع اإلعداد ة في أما االبتدائية، المرحلة
 طفلك  حتاج قد الحالتين وفي خارجها، من أو المدرسة من للشرا  الما  بإعطائ 

  ستدين نأ أو ، االقترا  إلى فيضطر الحسبان، في تكن لم األش يا  بعض إلى
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 ينح للطفل تعليمها أن  جب التي الق اعد من مجم عة ي جد لذلك زملئ ، من
 :هي الق اعد وهذه الما ، بعض أو أشيا ه زمل ه ُ قر  أو  قتر ،

 

  كن لم نإ زملئ  أحد من ش      ي اا   قتر  وال لد  ، بما االكتفا  الطفل تعليم -
 .بالفعل ذلك إلى محتاجاا 

 أن كن  م منها ش   ي اا  أحد من  طلب وإذا أغراض    ، على للحفاظ ق انين وض   ع  -
 ُ  بر أنو  الحالي، ال ق  في الغر  هذا عن  س  تغني أن  حا  في لكن  عطي ،

 األم  بر  أو المعلمة، ُ  بر إلي  يرجع  لم وإذا اس  ترجاع ، وق  عن أقرض    من
 .بذلك
 لهم الشكر موتقد   ئزمل من اقترضها التي األش يا  اس تعادة على الطفل تع يد -
 تغير وأ وانكس ر وقع أو خر  إذا أما عليها، كان التي بالحالة ي الش   عيد وأن ،

 ذلك، لىع  س   امح  أن من  ويطلب حدث، ما على لزميل   عتذر أن فعلي  قليلا،
 ل  ش   تر  ا ل  حتى زميل ، ُترض   ي طريقة إ جاد علي   جب مس   امحت  رفض فإذا
 .ال اص مصروف  من الشي  هذا
 عم ينفذها أن  مكن معق لة   حدود   ض      من والعطا  األخذ على طفلك دربي  -

 .المدرسة في زملئ 
 أنو  ، جيدةا  فكرةا  ليس               اآلخرين من االقترا  فكرة أن األطفا  تعليم -

 دودح نإو  ا،جيدا   ااش      ي لي  ه  ذلك بعد البن ك من وخاص      ةا  عامةا  االقترا 
 .ذلك عدب سدادة على والعمل امسبقا  تقترض  س ف ما ولي  معك ما هي نفاقكإ

https://www.zahratalkhaleej.ae/Article/560684/%D9%83%
D9%8A%D9%81-2019   
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 ا،أحيانا  بذومح بل متس     امح، اتجاه يوتبن ،معينة   ثقافة   في االقترا  وش     ي ع   
 مس    ت    ىعل آفةا  س    يك ن  وحين ذ إتيان ، على اإلقدام على الفرد س    يش    جع نح ه

 عتيادا  ألن وذلك ؛ العام والمجتمع األس  رة عن فض  لا  بعد، وفيما اآلن، الش    
 نفس    يضترو  أو رغبات  تأجيل على الفرد قدرة س  يض  عف اآلخرين من االقترا 

 ،تس      مح ال الش       ص      ية ميزانيت  دام  ما الض      روريات غير عن الت لي على
 عن بيةاإل جا ص     رت  من س    ينتق  االقترا  على االعتياد أن الى باإلض    افة

 (.02 ، 0220 فرج، ).اآلخرين عي ن  في نفس 
 

 :  والحرام الحالل بين التمييز :سادسا  
Distinguish between lawful and prohibited  

 

  األطفا  لتعليم التالية الع امل مراعاة ض           رورةعلى ( 0202، مهيدات) أكد  
 :والحرام الحل  بين التمييز

 

 بين ن تعاو  وإ جاد وتماس كها، األس ر اس  تقامة في دور ل  الحل  الكس ب أن   .0
 .من  منفعة فل الحرام كسب وأما أفرادها

 رةاألس        وتك ين إ جاد في تس       هم اإلس       لمية االقتص       اد ة الت جيهات أن   .0
 وترك الحل  أخذ على النش  س      ل ك اس      تقامة في دورها خل  من المس      لمة
 .الحرام

 من يش   يةالمع المس   لم حياة تنظيم على تعمل اإلس   لمية االقتص   اد ة التربية .0
 الحل  طلب على س     ل ك  فيس     تقيم الش     رعية، األحكام وفق للما  كس     ب  حيث
 .فككها  أن شأن  من ما كل من خاليةا  متماسكةا  مسلمةا  ُأسراا  وُنك ن  الحرام وترك
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 ألس    رل حما ة الحالية الظروف ظل في اإلس    لمية االقتص    اد ة التربية أن   .1
 (01 ،0202مهيدات،. )المالية الجرائم اقتراف نح  أبنائها نحرافا من

 

، والحل     ، والحرامُ  ب ي  ن   في -وس   لم لي ع الل  ص   لى- الرس      لنا نبيَّ  كما ب ي  ن 
 هم؟ل بي ن والحرام الحل  هل ؟ األطفا  عن ماذا ولكن والعاقل، البالغ حالتي
 من لتيا المثلى الطريقة هي وما والحرام؟ الحل  كلمتي معنى حقاا  يدرك ن  وهل

 ميزان لقخ  مكنهم وكيف أذهانهم؟ إلى ذلك لتقريب األهل يتبعها أن المفتر 
 والحرام؟ الحل  على للتعرف حساس مكيا  أو

 

 :لللطف االقتصادية التربية في مهمين أمرين اعتبارنا في نأخذ أن والبد
 

 لل ا حق روعي طي باا، ماالا  الطفل على من  ينفق الذي الما   ك ن  أن :األول
 .رامح ما  أو سرقة أو رش ة ما  ولي  وزكات ، خمس  ُأخرج قد أي في ، تعالى

 ألعما ا عن ويبتعد حلالا، األ    تاره الذي العمل طبيعة تك ن  أن :والثاني
 للت   أليف المع   ارف دار.)المش             روع   ة غير الكس                ب ووس                ائ   ل المحر م   ة،
 (022 ،0202والتحقيق،

 

  ك ن  اعندم فه  الطفل، ذهن في المفه م هذا غرس لبدا ة المناسب السن أما   
 الحس  نة القدوة ه  الجانب هذا في أمر وأهم عمره، من الرابعة أو الثالثة الس نة في

 .المنز  في واأل  األم من للطفل
 

 والحرام، ل الح بين ب   ميز ميزاناا   س    ت دم أن  س    تطيع ال الص    غير والطفل   
 الس  ل ك، ل حة  غرفت في ت ض  ع كأن ب ، وتعرف  ميزاناا  ل  األس  رة ت ترع قد ولكن
 أي    يس  بس ل ك   تص  رف وإذا خض را ، نجمة ل  ت ض  ع حس ناا  أمراا   عمل وعندما
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 عرف  األس      ب ع نها ة أو الي م نها ة في ثم أحمر، مربع ل  ي ض      ع محرم فعل
 .ال طأ على  عاقب و الحسن، على ويكافأ بذلك،

 

 زراعة، مش      روع، عمل طريق عن الحل  الكس      ب يتحر   نأ اإلنس      ان وعلى 
 وأال رام،ح على الحرفة هذه تق م أال ش  رو ؛ ثلثة وفق وظيفة، تجارة، ص  ناعة،

 .الحرام مع تلتقي وال تق م وال حرام،  قارنها وأال حرام، على تعين
https://nabulsi.com/web/article/4929/%D8%A7%D9%84%
D8%AD%D98 

 

   Encouraging the local product:   المحلي المنتج تشجيع: سابعا  
 

 تش             جيع لىإ تهدف التي المبادرات من العديد األخيرة ونةاآل في ظهرت   
 المنتج مةقي تقدير على مبكرة س      ن في الطفل تدريب ويجب المحلية، المنتجات
 ري المص        المنتج واج  الزمان مر على أن   علم وجميعنا . وتش       جيع  المحلي
 الرغم لىع المس  ت ردة، األخر   المنتجات مع منافس  ت  خل  التحد ات من الكثير
 يف وذلك ،المص       ري  المنتج إلى الدعم أوج  كل الحالية القيادة قدم  ذلك من

 دةومس       ان المص       ري  التص       نيع لتش       جيع م تلفة ق مية مبادرات تدش       ين إطار
 . المحلي االستهلك

https://alekhbarya.net/archives/100275 ي محمد دشناو.د    
 

 دالتُمع ودفع االقتص    اد، عجلة تحريك نح  هامةا  خط ةا  تعد المبادرات وهذه   
 هدافأ   حقق بما ، المحلي الُمنتج ش  را  على الم اطنين تش  جيع خل  من النم 

 أس     عار  ب الس     لع وت فير ، البيع حركة إنعاش وزيادة ال طنية، الص     ناعة تش     جيع
 لم اطنينا على االقتص  ادي االص  لح قرارات آثار لت فيف ، للم اطنين م فض  ة  
 حلو  باألس    اق األس  عار في الت ازن  وتحقيق ،س    ا  حد على األعما  وأص  حا 
 .للشبا  عمل فرص وت فير الم اطنين عن المعاناة ورفع ،البطالة مشكلة
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 المنتجات تفض     يل على ين  الذي 0202 لس     نة 0 رقم القان ن  ص     در وقد   
 فةالم تل الص         ناعات لتش         جيع جه د هناك إذا الحك مية، العق د في المحلية
 .تم يلياا  الصناعية القطاعات دعم مبادرات بجانب لمنتجاتها للترويج

 

" عليك ما غلش" مبادرة رأس  هم وعلى الدولة أطلقتها التي المبادرات نجاح وبعد   
 وافق ا،حققته التي الض        مة واألرقام المبادرة، س       ببت  الذي االنتعاش وبس      بب
 وتشجيع هلكاالس ت لتحفيز الرئاس ية للمبادرة الزمنية الفترة مد على ال زرا  مجل 
 م عدال بعد وذلك األقل، على إض    افي ش   هر لمدة الش   رو  بذات المحلي المنتج
 .0202 أكت بر 01 في المبادرة النتها  المقرر

 

 زتحفي أجل من الرئاس            ة أطلقتها التي المبادرات أبرز من واحدةولعل تعد   
 لدولة؛ا تتبناها التي المحلي المنتج دعم ةمبادر  هي ال اص االس    تهلك معدالت

 لش    رائية،ا قدرات  زيادة على لتحفيزه المص    ري  الم اطن على المباش    ر النعكاس    ها
 اجية،اإلنت الطاقة وزيادة اإلنتاج وحركة حجم على إ جابي   بش      كل   يؤثر ما وه 
 .ال طنية والصناعة المصري، يالق م للناتج دعماا

 

 ه  اأطلقت التي المب  ادرات أبرز من واح  دة المحلي المنتج دعم مب  ادرة وتعتبر  
 ولةالد تتبناها والتي ، ال اص االس         تهلك معدالت تحفيز أجل من الرئاس         ة
 لش    رائية،ا قدرات  زيادة على لتحفيزه المص    ري  الم اطن على المباش    ر النعكاس    ها

 جية،اإلنتا الطاقة وزيادة اإلنتاج وحركة حجم على إ جابي بش      كل يؤثر ما وه 
 .ال طنية والصناعة المصري، يالق م للناتج ودعماا

https://www.dostor.org/3234782-23-10-2020                          
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 :البحث تطبيق إجراءات
 

 :البحث وعينة مجتمع
 

 ريا ب الثاني المس          ت    أطفا  جميع في الحالي البحث مجتمع يتمثل   
 00 ب اقع وطفلةا  طفلا  02 الحالي البحث عينة حجم بلغ وقد ،kg2 األطفا 
 من الض    ابطة للمجم عة وطفلةا  طفلا  00و التجريبية للمجم عة وطفلةا  طفلا 

 .الفي م بمحافظة المعلمين ملحقة بروضة الملتحقين األطفا 
 

 :  والضابطة التجريبية المجموعتين بين والتكافؤ التجانس
 

 لقبليا القياس في األطفا  بين والتك افؤ التج ان  ب إ ج اد الب احث ة ق ام  *
  تص  اد ةاالق التربية أبعاد مقياس من الض  ابطة والمجم عة التجربية للمجم عة

    ( .0)جدو  في يتضح كما المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل

 بيةيالتجر  المجموعة  بين الفروق  ومتوسط المعياري  نحرافواال  الحسابي المتوسط( 1) جدول
 02=ن(  2021) معنوية درجة عند( ت) باستخدام القبلي القياس في الضابطة  والمجموعة

 

أبعاد 
 المقياس

المجموعة التجريبية 
 )قياس قبلي(

المجموعة الضابطة 
 )قياس قبلي(

متوسط 
 الفرق 
 )م ف(

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 
)مج ح 

 ف(

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

البعد 
 األول

غير  26007 1600 2623 267.0 06.2 26320 06.3
 دالة

البعد 
 الثاني
 

غير  222 1623 222 26910 06.2 267.0 06.2
 دالة



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (992)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

  إحص   ائية داللة ذات  ج هرية فروق  وج د عدم(  0)  جدو  من يتض   ح   
 ابطةالض والمجم عة التجريبية المجم عة في األطفا  درجات مت س طات بين
 معياري  وانحراف( 2021) قدره فروق  بمت س    ط ككل لألداة  القبلي القياس في
 التجريبية المجم عة أطفا  وتكافؤ تجان  إلى  ش           ير مما ،(0000) قدره

 .الضابطة والمجم عة
 

 :البحث أدوات
 

 بةالمناسططططط االقتصطططططادية التربية أبعاد لتحديد االسطططططتطالعية الدراسطططططة أوال :
 (إعداد: الباحثة)للطفل.  

 

 :  االستطالعية الدراسة من الهدف
 

  ص     اد ةاالقت التربية أبعاد بعض تحديد لىإ االس     تطلعية الدراس     ة هدف    
 .البحث هذا في الطفل لد  تنميتها المراد

 

البعد 
 الثالث

غير  261.1 1600 2620 26300 0670 26301 .067
 دالة

البعد 
 الرابع

غير  16133 16.3 2602 1610 0600 1612 0690
 دالة

البعد 
 الخامس

غير  16190 1617 2603 1611 .061 1620 0600
 دالة

البعد 
 السادس

غير  .160 2600 2610 267.3 .062 26.21 0600
 دالة

البعد 
 السابع

غير  26071 1623 2623 2300 0670 27.0 0632
 دالة

األداة 
 ككل

غير  262.0 0601 2620 0623 0.6.3 0602 0.6.0
 دالة
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 :االستطالعية الدراسة استمارة بنود صياغة
 

 ؛ألطفا ا ريا  لمعلمات وُقدم  االقتص اد ة التربية بأبعاد قائمة إعداد تم   
 الدراس    ة ق ُطب وقد ، للطفل المناس    بة االقتص   اد ة التربية أبعاد تحديد بهدف

 لمرادا االقتص  اد ة التربية ألبعاد الت ص  ل وتم ،معلمةا  02 على االس  تطلعية
 جيعتش          ،الرقمي باالقتص          اد ال عي)  :يلي كما وهي الطفل، لد  تنميتها
 لضرورةا عند االقترا  ،الفردي واالس تثمار االدخار تش جيع ،المحلي االنتاج

 الحل  ينب التمييز ،اإلنفاقية المرونة ،الناجح للقتص     اد العلم مةيق تقدير ،
 بين اقواتف تكرار نس    بة أعلى على حص    ل  التي هي األبعاد وهذه،( والحرام

 عليهم طبق  معلمةا ( 02) يجمالإ من معلمةا ( 01) اتفق  حيث المعلمات
 .االستطلعية الدراسة

 

           . لمبكرةا الطفولة مرحلة في للطفل االقتصادية التربية أبعاد مقياس :ثانيا  
 (الباحثة: إعداد)                                                       

 :المقياس من الهدف -أ
 

 د ل االقتص         اد ة التربية أبعاد مس         ت    قياس بهدف المقياس إعداد تم   
 .المبكرة الطف لة بمرحلة الطفل

 

 : االقتصادية التربية مقياس إعداد مصادر -ب
 

 يهاعل االطلع تم التي األدوات ىعل المقياس إعداد في الباحثة اعتمدت   
(،            0202 ،كريم) كدراس     ات االقتص     اد ة التربية تناول  التي الدراس     ات في
 عبد) ،( 0202 ،وشلبي الجندي) ،(0202، الحم د) ،(0202 ي،الحس ين )

 التربية أبعاد مقياس وإعداد بنا  في منها واإلس              تفادة(  0200 ،الحليم
 . االقتصاد ة
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 :المقياس بنود صياغة -جط
 

 كما ،وقياس    ها ملحظتها  مكن إجرائية بص      رة المقياس بن د ص    ياغة تم   
 مقياسل الرئيس    ية باألبعاد جداا  ومرتبطةا  م جزةا  العبارات هذه تك ن  أن روعي
 . االقتصاد ة التربية أبعاد

 

 حيثب الطفل الس        تجابات متدرجة اختيارات ثلثة الباحثة وض        ع  وقد   
 ،(0)ال درجة  ق اب ل الث اني واالختي ار ،( 0) ال درج ة  ق اب ل و األ االختي ار
 (.0) الدرجة  قابل الثالث واالختيار

 

 :للمقياس األولية إعدادالصورة -د
 

 جم عةم تحتها يندرج أبعاد س    بعة من األولية ص     رت  في المقياس تك ن    
 من مجم عة على عرض      وتم  س     ؤاالا،( 01) وعددها الفرعية س     لةاأل من

   .ري التد وطرق  والمناهج الطف لة مجا  في المت صصين المحكمين السادة
 

 : االقتصادية التربية أبعاد مقياس وثبات صدق حساب -ه
 

 : المقياس صدق:  أوال  
 

    ( :المحكمين صدق) ي الظاهر  الصدق   -أ

 مرحلة يف للطفل  االقتص     اد ة التربية ألبعاد المتدرج المقياس عر  تم    
 رتبطةم وعبارات أبعاد من  حت ي  بما األولية ص         رت  في المبكرة الطف لة

 كلية) التدري  هي ة من أعض   ا ( 02)  عدد على المتغيرات من متغير   بكل
 قرا ة منهم لبطُ  حيث (  الفي م جامعة التربية كلية ، المبكرة للطف لة التربية

 :حيث من عبارة كل صلحية على والحكم العبارات
 . قياس  المراد بالبعد العبارة ارتبا  -أ
 .للعبارة اللغ ية الصياغة سلمة - 
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 لطفلل االقتص    اد ة التربية أبعاد مقياس وهدف بمض    م ن  العبارة ارتبا  -ج
 أبعاد من عدبُ  يأ تناس           ب عبارات وإض           افة ،المبكرة الطف لة مرحلة في

 أو(  بكرةالم الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص       اد ة التربية أبعاد) المقياس
 .البحث بأداة  المرتبطة غير العبارات بعض حذف

 

 مينالمحك الس     ادة بين االتفاق نس     بة حس     ا  تم التحكيم هذا ض        وفي   
 المتدرج بالمقياس ال اص  ة االس  تمارة أبعاد من عدبُ  كل  ش  ملها التي للعبارات
 نس  بة  تص  لو  ، المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص  اد ة التربية ألبعاد
 من عدبُ  كل عبارات على الحكم في األس            اس هي( %22) إلى االتفاق
 لس        ادةا بين االتفاق نس        بة تص        ل لم التي العبارات س        تبعادا وتم األبعاد،

 االتفاق نس  بة بحس  ا  الباحثة وقام  ،(%22) من أقل عن عليها المحكمين
 :اآلتية المعادلة خل  من المحكمين ةالساد بين العبارات على

 

 االتفاق مرات عدد  
 

  122                   =  نسبة االتفاق

 ن                       
 . المحكمين السادة عدد=  ن حيث

 

 :  يالداخل االتساق صدق -ب
 

 متدرجال المقياس لعبارات بالنس     بة الداخلى االتس     اق ص     دق من وللتحقق   
 حس        ا  مت ،المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص        اد ة التربية ألبعاد
 رجةوالد عدبُ  كل عبارات من عبارة كل درجات بين بيرس        ن  ارتبا  معامل
 يالحص         ائا البرنامج باس         ت دام وذلك العبارة إلي  يتنتم التي عدللبُ  الكلية

spss v22   . 
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 بعادأل الكلية والدرجة الفرعية العبارات من عبارة كل بين االرتباط معامالت يوضح( 0) جدول
 المقياس

األبعاد الرئيسية 
 للمقياس

عبارات 
 البعد

 درجة االرتباط  sig  )قيمة الداللة )  معامل االرتباط

** االرتباط عند  26222 **26.11 1س األولالبعد 
مستوى معنوية 

(2621) 
 26222 **26702 0س
 26222 ** 26332 0س

** االرتباط عند  26222 **26270 0س البعد الثاني 
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 **26.00 2س
 26222 ** 26.99 .س

 ** االرتباط عند 26222 **26.77 7س البعد الثالث
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 **26700 3س
 26222 ** 26719 9س

** االرتباط عند  26222 **26230 12س البعد الرابع
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 **26.72 11س

 26222 ** 26.30 10س

** االرتباط عند  26222 **26730 10س البعد الخامس
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 26207 10س

 26222 ** 26.32 12س

 26221 **..260 .1س البعد السادس

 26222 .26.0 17س
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األبعاد الرئيسية 
 للمقياس

عبارات 
 البعد

 درجة االرتباط  sig  )قيمة الداللة )  معامل االرتباط

** االرتباط عند  26222 ** 26.70 13س
مستوى معنوية 

(2621) 
 

** االرتباط عند  26222 **...26 19س البعد السابع
مستوى معنوية 

(2621) 
 26222 26.79 02س

 26221 ** ..260 01س
 

 يرس    ن ب ارتبا  معاملت جميع أن يتض   ح الس   ابق الجدو  نتائج س   تقرا بإ  
 ندع إحص              ائياا  دالة المقياس ألبعاد الكلية والدرجة الفرعية العبارات بين

      اإلرتبا  لمعاملت األدنى الحد كان حيث(  2020** )  معن ية مس       ت   
 فإن وعلي  .( 20222)  ه  االرتبا  لمعاملت األعلى والحد ،(  20111) 

 ألبعادل الكلية الدرجة مع داخلياا  متس             قة للمقياس الفرعية العبارات جميع
  تص   اد ةاالق التربية لمقياس يالداخل اإلتس   اق ص   دق على يد  مما ،الرئيس   ية
 . المبكرة الطف لة بمرحلة للطفل

 

 :   االقتصادية التربية لمقياس الثبات معامالت:  ثانيا  
 

 قةبطري الثبات معاملت بإ جاد الباحثة قام  : كرونباخ لفاأ معامل -أ
        جدو  في يتض          ح كما  وطفلةا طفلا ( 02) ق امها عينة على كرونباخ الفا
  (0  ). 
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 لطفولةا مرحلة في للطفل  االقتصادية التربية أبعاد لمقياس الثبات معامالت يوضح( 0) جدول
 22= ن   كرونباخ ألفا معامل على المبكرة

 

 على يد  وهذا ،مرتفعة الثبات معاملت قيم أن(  0)  جدو  من يتض     ح  
 . االقتصاد ة التربية أبعاد مقياس ثبات

 

 : النصفية التجزئة طريقة -ب
 

 على يةالنص      ف التجزئة بطريقة الثبات معاملت بإ جاد الباحثة قام  كما   
 : التالي الجدو  في يتضح كما   وطفلةا طفلا (  02) ق امها عينة

 

  اديةاالقتص التربية أبعاد مقياس على النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت( 0) جدول
 22= ن المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل

 معامالت الثبات أبعاد المقياس
 26300 "  الوعي باالقتصاد الرقمي "

 26303 "  االدخار واالستثمار الفردي "
 26300 االقتراض  عند الضرورة " " 

 .2630 "  التمييز بين الحالل والحرام "

 26309 "  تشجيع المنتج المحلي "

 26300 "  المرونة اإلنفاقية "

 26302 العلم لتحقيق االقتصاد الناجح"" تقدير أهمية 

 263.0 الدرجة الكلية للمقياس

 معامل الثبات األداة
 26330 األداة ككل
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 وتعتبر  ،(%2201)  هي الثبات معامل قيم أن(   1)  جدو  من يتض ح   
  املمع ختيارا تم وقد ،المقياس ثبات على ي د  وه ذا مرتفع ة القيم ة تل ك

 وذلك Guttmann Split-Half Coefficient جثمان)  النص      فية التجزئة
 ينب التباين ختلفاو  للنص              فين كرونباخ لفاأ معامل ختلفا  بس              بب
      .النصفين

    : االقتصادية التربية لمقياس النهائية إعداد الصورة -و

 عبارات ثلث حذف تم المحكمين الس              ادة على المقياس عر  بعد   
 بعض مس  ميات وتعديل ،ٍا  عبارة( 00) النهائية ص   رت  في المقياس ليص  بح
 لض   رورة،ا عند االقترا  لىإ االقترا  نح  يس   لب اتجاه تك ين)مثل األبعاد

 الى فةا ض    اإ ،(الناجح قتص   ادلل العلم أهمية تقدير لىإ علم بدون  اقتص    اد ال
 :تاليةال األبعاد تضمن وقد للمقياس الفرعية العبارات بعض صياغة عادةإ 
  .فرعية عبارات( 0) ويتضمن":  الرقمي باالقتصاد ال عي"  االو  البعد -0
 عبارات( 0)  ويتض     من":  الفردي واالس     تثمار االدخار"   الثاني البعد -0

 . فرعية
 عبارات(  0)  ويتض     من" :  الض     رورة عند  االقترا "  الثالث البعد  -0

 . فرعية
 عبارات( 0)  ويتض         من" :  والحرام الحل  بين التمييز" الرابع البعد -1

 .فرعية
 عبارات( 0)  ويتض        من":  المحلي المنتج تش        جيع"  ال ام  البعد  -0

 .فرعية
 .فرعية" عبارات( 0) ويتضمن:  اإلنفاقية المرونة" السادس البعد   -1
( 0) يتضمنو : الناجح االقتص اد لتحقيق العلم قيمة تقدير"  الس ابع البعد -2

 ."فرعية عبارات
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 لةمرح في للطفل  االقتصطططططططططادية التربية أبعاد بعض لتنمية برنامج -0
    (إعداد: الباحثة. )المبكرة الطفولة

 :البرنامج بناء مصادر -أ
 

 االطلع مت التي البرامج من العديد علي البرنامج بنا  في الباحثة اعتمدت  
 التربية تناول  التي واألجنبية العربية والدراس         ات المراجع بعض في عليها

 الص      لة ذات البرامج بعض ىعل االطلع خل  من وأ ض      اا   ،االقتص     اد ة
 مص       ر لرؤية  االقتص       اد ة األهداف بعض ض          وفي البحث بم ض        ع
0202. 

 

 :البرنامج فلسفة -ب
 

 أهداف ضبع تحقيق ىعل الحالي البحث في البرنامج بنا  فلس       فة تعتمد   
 التربية أبعاد بعض تنمية خل  من 0202 مص   ر لرؤية االقتص   اد ة التنمية

 ورهمد  ظهر التي العملية لألنش  طة  األطفا  ميل منطلق ومن  ،االقتص  اد ة
 غر ب  األطفا  لنف س المحببة األنشطة من مجم عة إعداد تم ب ض ح فيها
 رؤية  ض        في الروض     ة طفل لد   االقتص     اد ة التربية أبعاد بعض تنمية
 نميةالت وإحداث الحالية  االقتص   اد ة التغيرات لم اكبة وذلك ، 0202 مص   ر

 ورد ل  م اطن خلق في  س   هم مما ، الحالية الظروف ظل في  االقتص   اد ة
 .المطل   االقتصادي التقدم إحداث في يإ جاب

 

 :البرنامج بناء أسس -ج
 

 األس  التالية: لقد روعي عند بنا  البرنامج
 

 أن يتماشى مع االتجاهات الحالية للمجتمع . -
االقتص                اد   ة وفق  اا لرؤي  ة مص              ر للتنمي  ة  أن  حقق بعض األه  داف -

 .0202االقتصاد ة  
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أن يتس             م البرنامج بالمرونة بحيث  س             تجيب لمتطلبات الم قف الذي  -
 وقائع التدريب مع االلتزام بال ط   العريضة للجلسة التدريبية.تفرض  

 م اقف وأنشطة محببة لألطفا . ىأن  حت ي البرنامج عل -
  شمل تنمية مهارات الطفل المعرفية والمهارية وال جدانية. -
بعاد أتزويد الطفل بمعل مات نظرية ح    ىأال  قتص              ر في أه داف  عل -

والتطبيق  أنشطة قابلة للست دام ىوإنما يراعي تدريب  عل، التربية االقتص اد ة
 العملي.

 ثنا  كل جلسة تدريسية.أالتن ع في األنشطة  -
 السل كية. العامة واألهداف البرنامج مع األهداف   ن يتناسب محت  أ -
 التن ع في أساليب التدريب واإلستراتيجيات المست دمة. -
 ثنا  تنفيذ األنشطة.التأكد من مشاركة جميع األطفا   أ -

 

 أهداف البرنامج : -د
 

 لى:إيهدف البرنامج في البحث الحالي  الهدف العام للبرنامج:
 

كرة لد  الطفل في مرحلة الطف لة المبة تنمية بعض أبعاد التربية االقتص           اد 
 وينبثق من هذا الهدف مجم عة من األهداف ، 0202في ض   رؤية مصر 
 العامة الفرعية كالتالي:

 

 الطفل باالقتصاد الرقمي. يتنمية وع -
 نح  االقترا  . يمساعدة الطفل على تك ين اتجاه سلب -
 تشجيع الطفل على االدخار. -
 تشجيع الطفل على االستثمار. -
 الطفل بأهمية تشجيع المنتج المحلي. يتنمية وع -
 تنمية قدرة الطفل على التمييز بين الحرام والحل . -
 مرونة اإلنفاقية.إكسا  الطفل ال -
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جل تحقيق االقتص              اد أمس              اع دة الطف ل على معرف ة قيمة العلم من   -
    الناجح.

 الخاصة )اإلجرائية( للبرنامج: ثانيا : األهداف
 

 ال اصة نذكر منها اآلتي: للبرنامج مجم عة من األهداف  
 

 : المعرفية األهداف :أوال  
 

  ستطيع أن:بنها ة تدريب الطفل على أنشطة البرنامج 
 

 يتعرف الطفل على مفه م االقتصاد الرقمي. -
 .ييتعرف الطفل على الفرق بين االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليد -
 يتعرف الطفل على علقة التكن ل جيا باالقتصاد الرقمي. -
 يتعرف الطفل على طرق االقتصاد الرقمي. -
 .يتعرف الطفل على معنى االقترا  -
 قترا .على الع اقب السي ة لل عرف الطفليت -
 .غنية ستنتج الطفل الهدف من األ -
 يبتعرف الطفل على معنى االدخار. -
 يتعرف الطفل على معنى االستثمار. -
 .يتعرف الطفل على وسائل االدخار -
  قارن الطفل بين وسائل االستثمار. -
 الطفل معنى الرزق الحل  والرزق الحرام. يذكر -
 طفل مفه م الحل  والحرام في القصة. ستنتج  ال -
 المغز  والهدف من الحديث. ستنتج  -
 الطفل السل ك الصحيح والسل ك ال طأ.  ستنتج -
 الطفل معنى المرونة اإلنفاقية. ستنتج  -
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 عن المرونة اإلنفاقية. تعبر أمثاالا شعبيةا  يذكر -
  ستنتج الطفل الغر  من القصة.  -
  ستنتج الطفل قيمة العلم في حياتنا.  -
 . ستنتج الطفل الهدف من النشيد -
 ن اع المنتجات المحلية.أيتعرف الطفل على  -
 يتعرف الطفل على المقص د بالمنتج المحلي والمنتج المست رد. -
 يتعرف الطفل على طرق تشجيع المنتج المحلي. -
 الرقمي.ي ضح أهمية ال سائل التكن ل جية للقتصاد  -
 . ستنتج الطفل ع اقب االقترا   -
 يت يل الطفل دوره كصاحب عمل.  -
  قارن الطفل بين وسائل االدخار. -
 .  ي ستنتج الغر  من المثل الشعب -

 

 المهارية: ثانيا : األهداف
 

 بنها ة تدريب الطفل على أنشطة البرنامج  ستطيع أن:   
 

 الرقمي. صيغ الطفل مفه م  ال اص عن االقتصاد  -
 قترا . لل يي ضح  بالرسم الظروف الطارئة التي تؤد -
 قترا .الصحيحة في الم اقف الم تلفة لل يبادر الطفل بطرح الحل   -
 غنية بمفرده. غنى الطفل األ -
 ينتج الطفل حصالة من ال امات البي ية المت فرة . -
 . بسيطة    صيغ الطفل مفه م االستثمار في عبارة   -
 .صحيحة   الطفل سرد القصة بطريقة   عيد  -
  علق الطفل على أحداث القصة . -
  حفظ الطفل الحديث . -
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 للسل كيات الصحيحة.   أمثلةا  ي عط -
  صيغ الطفل مفه م  ال اص عن المرونة اإلنفاقية  . -
 تعبر عن المرونة اإلنفاقية. شعبيةا  أمثلةا  ي عط -
 حداث القصة مع المعلمة.أيناقش الطفل  -
 يناقش الطفل المقص د من الحديث الشريف. -
  عبر لفظياا عن قيمة العلم . -
 .يناقش الطفل الفرق بين العلم والجهل -
 .يردد الطفل كلمات النشيد -
 ينتج الطفل بعض األشغا  اليدوية والفنية. -
 .ليةحللمنتجات الم مثلةا أ ي عط -
 يرسم الطفل بعض المنتجات ال اصة ببلده. -
 لية.حفي معر  المدرسة بإحد  المنتجات الم  شارك -

 

 الوجدانية: ثالثا : األهداف
 

  ستطيع أن: أنشطة البرنامجبنها ة تدريب الطفل على     
 

 يتعاون مع زملئ  أثنا  النشا . -
 و الرقمي.أ يقتصاد التقليد عبر عن تفضيل  لل -
  شارك الطفل مع زملئ  أثنا  النشا . -
 رأ   في القصة.  عبر الطفل عن -
 ينص  الطفل باهتمام أثنا  القصة. -
 قترا . عبر الطفل عن رفض  لل -
 يتبنى الطفل اتجاهاا سلبياا نح  االقترا  .  -
 . عبر الطفل عن تقبل  للنشا   -
  جابياا نح  االستثمار.إيتبنى اتجاهاا  -
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  عبر الطفل عن شع ره تجاه االدخار. -
 تجاه االستثمار. عبر الطفل عن شع ره  -
 يتبنى الطفل اتجاهاا سلبياا نح  مصادر الرزق الحرام. -
  شارك الطفل أثنا  النشا . -
 . عبر عن سعادت  أثنا  النشا  -
 ينص  الطفل باهتمام أثنا  النشا . -
 حداث القصة.أرأ   في  ييبد -
  عبر عن اهتمام  بالعلم والتعليم. -
 نح  العلم .  جابيااإيتبنى الطفل اتجاهاا  -
 . شارك في النشا  بإ جابية   -
 . عبر عن تقبل  للمنتجات المحلية -
  عبر عن تقديره للمنتجات المحلية. -
  شجع زملئ  على شرا  المنتجات المحلية. -
  شجع الطفل منتجات بلده. -

 

 البرنامج التدريبي: ى محتو 
 

     تحديد محت في ض         االلتزام باألس      اس النظري الذي تم عرض        ، تم   
األطر النظرية ونتائج الدراس          ات الس          ابقة ، حيث أمكن  ىالبرنامج بنا اا عل

برنامج في التي يتض  منها ال بعاد الفرعية للتربية االقتص اد ةتحديد مجم عة األ
 النح  التالي: ىمجم عة من ال حدات عل
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 يالتدريب البرنامج محتوى  يوضح( 2)جدول
 

 م

األهداف 
االقتصادية  
لرؤية مصر 

0202 

أبعاد التربية 
 عدد األنشطة االقتصادية 

عدد 
 الجلسات

عدد 
 ياماأل

ال   ت    ح       ن    ح       0
االقتصاد الرقمي 
واالقتص  اد القائم 

 على المعرفة

ال               ع               ي 
باالقتص             اد 

 الرقمي

 أنشطة  0
 عقلي )ماذا تعرف عن ؟( -

االقتصااااااال ايتقلاللت ااالقتصااااااال  -
 ايرقمي

نشاا  قصاصي)عامر ااالقتصال  -
 (يايذك

نشاااا  تياللي)تيالن انا صاااا     -
 عمن(

0 0 

رف           ع درج           ة  0
ت      ن       افس                    ي       ة 
االق         تص                      اد 
ال         مص                       ري 
وتش      جيع المنتج 

 المحلي

تش                  ج     ي     ع 
ال       م       ن       ت        ج 

 المحلي

 أنشطة 0
 )ارسم منتجات بللا(  فني  -
قصاااااااصاااااااي )  ماااال ااي ااااذا   -

 ايمستارل( 
 قصصي )معرض ايملرسة( -
 ) شغان اللاالة( يفن  -

0 0 

ت ع  زي  ز ث  ق       اف       ة  0
ري    ادة االعم     ا  
واالس       تثمار من 
خل  تش              جيع 
المش              روع      ات 
الص                    غ       ي       رة 
وم       ت       ن       اه       ي       ة 

 الصغر

تش                  ج     ي     ع 
دخ                     ار اإل

واالس          تثمار 
 الفردي

 أنشطة 0
)انتاج  صااااااااية من يامات  فني -

 ايبالئة(
قصاااااااصاااااااي )تاااامر اايكتكات  -

 ايصغالر(
مساااار ي )مساااار الة  الن تلير   -

 نقالا؟(
 مسر الة ايمستثمر ايصغالر -

0 0 
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 م

األهداف 
االقتصادية  
لرؤية مصر 

0202 

أبعاد التربية 
 االقتصادية 

 عدد األنشطة
عدد 

 الجلسات
عدد 

 ياماأل

اس تقرار أوض اع  1
 ياالقتص    اد الكل

وخفض نس              بة 
ال       دي  ن ال  ع       ام، 
وال  ع  م       ل ع  ل  ى 
تحس    ين معيش    ة 

 الم اطنين

االق       ت        را   
 عند الضرورة

 أنشطة 1 
 خمس   ة فنيس   ل قص   ة) قص   ص   ي -

 (جني 
 الض              روري   ة س              ب   ا األ) فني -

 (قترا لل
 (ل ؟  حدث ماذا)  عقلي -
 ( احمادة فين را ح) م سيقي -

0 0 

ن               ك              ن أ 0
االق         تص                      اد 
المص      ري العباا 
في االقتص               اد 

وق    ادراا الع    المى 
على التكيف مع 

 المتغيرات

ال        م        رون        ة 
 اإلنفاقية

 أنشطة   0
 يغات )مفهام ايمرانة اإلنفاقالة( -
  مثان شعبالة   -
 قصصي)ذكا  ماما(  -
قصاصاي)قصاة  مالر امصراف  -

 ايجال ( 

0 0 

ت     ف    ي    ر ف    رص  1
عم ل من اس              بة 
وتحس ين مست   
م         ع          يش                       ة 

 الم اطنين

ال ت م ي يز بين 
ال             ح             ل  

 والحرام

 أنشطة    0
 بائعة ايلبن(قصصي)قصة  -
 قصصي)قصة  عمر األمالن( -
لالنى) لالث شاااارالف  من  شاااانا  -

 فلالس منا(
 اجتماعى سلاكى)صح  م ي أ( -

0 0 

االع تم       اد على  2
المعرف    ة وزي    ادة 
 عالتنافسية والتن  

تق    دير قيم     ة 
ال            ع            ل            م 
لإلقتص                اد 

 الناجح

 أنشطة  0
 قصصي)قصة ابن ايرالف(  -
 لالنى ) لالث شرالف(  -
 مسر ي )مسر الة ايعلم اايجهن(  -
  نالة ايعلم(  ماسالقي ) -

0 0 

 01 01 02 اإلجمالي  
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 بعةس    على الطفل تدريب تض   من البرنامج أن الس   ابق الجدو  من يتض   ح   
(  02) تنفيذ وتم جلس  ةا ( 01)مدار على تطبيقهم تم االقتص  اد ة للتربية اأبعادا 

 س      ب عاأل في تدريبين نيي م بمعد  يااتدريب اي ما (  01)  مدار على انش      اطا 
 إلى 02/ 02 من الفترة في أس    ابيع ةس    بع(  2)  البرنامج تطبيق واس    تغرق 

  ةاالقتص        اد  التربية أبعاد بعض تنمية بهدف وذلك ؛ 0202/  00/  00
 .المبكرة الطف لة مرحلة في الطفل لد 

 

 : البرنامج في المستخدمة التدريبية ستراتيجياتاإل
 

 مللتش               البرنامج في المس              ت دمة التدريبية س              تراتيجي اتاإل تن ع    
 :التالية ستراتيجياتاإل

 

 ، األدوار لعب ، واألناش    يد يواألغان ، القص      ، يالذهن العص    ف طريقة
  .والمناقشة والح ار بالرسم، ،التعبير والمناظرة

 

 :البرنامج تقويم أساليب
 

 تطبيق  عدوب أثنائ  وفي البرنامج قبل  حدث فه  مس        تمرة عملية التق يم   
 تم قدف لهذا م تلفة، وظائف التق يم يؤدي المراحل هذه من مرحلة   كل وفي

 :التالية التق يم أن اع است دام
 

 :القبلي التقويم
 

 لتجريبيةا المجم عتين على االقتص          اد ة التربية أبعاد مقياس تطبيق تم   
 التربية بعادأ ت افر مد  على التعرف بهدف ؛البرنامج تطبيق قبل والض   ابطة
 .الطفل لد   االقتصاد ة

 

 : في ويتمثل: البنائي التقويم
 

 .البرنامج أنشطة تنفيذ أثنا  األطفا  ألدا  الباحثة ةملحظ -



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 الي م قييمت اس              تمارة تطبيق في ويتمثل: التدريبي الي م  عقب تق يم -
 .التدريبي

 

 :النهائي التقويم
 

 لبعديا والتطبيق التدريبي، البرنامج تقييم اس              تم ارة تطبيق خل  من -
 . االقتصاد ة التربية أبعاد لمقياس

 

 :البرنامج تطبيق إجراءات
 

 :التالية اإلجرا ات اتباع تم البرنامج لتطبيق  
 

 ريبللتد المجهزة الق اع ات إح د  وه  ،البرن امج لتطبيق مك ان ت فير -
 .بالتطبيق اللزمة الم افقات أخذ بعد المعلمين ملحقة بمدرسة

 يةبأهم إقناعهن طريق عن وذلك ،البرنامج لحض       ر األطفا  تش      جيع -
 ش          هادات روت في احتياجاتهن، مع يت افق الذي بمحت اه  وتعريفهن البرنامج
 .بسيطة عينية وج ائز تقدير
 .للتطبيق اللزمة وال سائل ال امات ت فير -
 عينة ىعل البرنامج طبق ، الس            ابقة اإلجرا ات جميع تم  أن بعد -

 .ستراتيجياتاإل من م تلفة مجم عة باست دام البحث
مس    اعدة ل الثالثة بالفرقة المعلمات الطالبات من بمجم عة االس    تعانة تم -

 . التطبيق أثنا  الباحثة
 

 : البحث نتائج
 

 للمجم عة البعدي القياس بين( ت) اختبار بحس            ا  ال اص           ة النتائج  
 فرو  ص      حة عدم أو ص      حة من للتحقق الض      ابطة والمجم عة التجريبية
 : البحث
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 :  على ينص والذي للبحث األول الفرض صحة ثباتإب خاصة نتائج -1
 

 المجم عة درجات مت س           طي بين  إحص           ائية داللة ذات فروق  ت جد   
 بيةالتر  مقياس على البعدي القياس في الض              ابط ة والمجم ع ة التجريبي ة

 بعديال القياس لص         الح"  المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص         اد ة
 احثةالب اس      ت دم  الفر   هذا ص      حة من وللتحقق ،"التجريبية للمجم عة
 لتربيةا مقياس على األطفا  درجات مت س  طي بين الفروق  إل جاد( ت)اختبار

 .لبعديا القياس في الضابطة والمجم عة التجريبية للمجم عة  االقتصاد ة
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( .) جدول
 مرحلة يف للطفل  االقتصادية التربية مقياس على البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة
 

 (%22) ثقة بدرجة 2020  معن ي  فرق  مست    عن 0010=   الجدولية ت
 و( 02020) ي تس    او  المحس     بة"  ت" قيمية  أن(   1)   جدو  من يتض   ح

 المحس     بة"  ت" قيمية أن على يد  وهذا ،(0010)  ي تس    او  الجدولية"  ت"

أبعاد 
 المقياس

متوسط  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الفرق 
 )م ف(

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 
)مج ح 

 ف(

  Tقيمة 
 المحسوبة

 
اتجاه 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المقياس 
 ككل

في اتجاه  02020 1020 02022 0002 02011 1012 00020
المجم عة 
 التجريبية

 (2020عند ) ي ** ي جد فرق معن  
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 ق فرو  وج د" وه  و األ الفر  ص  حة يؤكد وهذا ، الجدولية"  ت"  من أكبر
 ةوالمجم ع التجريبية المجم عة درجات مت س     طي بين إحص     ائية داللة ذات

 في فلللط االقتص         اد ة التربية مقياس على البعدي القياس في الض         ابطة
 ."التجريبية للمجم عة لصالح"  المبكرة الطف لة مرحلة

 

 أبعاد لىع للتدريب األطفا  وحاجة البرنامج فاعلية لىإ النتائج هذه وترجع  
 العديد ملديه األطفا  نأ البحث نتائج من اتض     ح فقد ، االقتص     اد ة التربية
 تتفقو  عليها، والتدريب الممارس      ة ينقص      هم ولكن االقتص      اد ة المفاهيم من

 الجندي) و (،0222 ي،حمد) من كل   دراس       ات نتائج مع ذلك في الباحثة
 أن على أكدوا فقد( (Turner, 2014 (،0201، ترنر) و (، 0202ي،وش  لب
 ممارس     ةال لىإ  حتاج ولكن  اقتص     اد ة ومفاهيم ومهارات معارف لد   الطفل

 .صغير ياداقتص بعقلية التفكير على اقادرا  ويك ن  ،يتقنها حتى والتدريب
 

 طفلال منهج في المتض   منة األنش   طة عدد قلة  ض   اا أ الباحثة الحظ  وقد   
       دراس         ة جنتائ مع ذلك في الباحثة وتتفق ،االقتص         اد ة التربية     فيما
 ،نس     يم)،و (0202، ش     رف) و ،(0202، ت فيق (، )0201ي، البكات ش    ) 

 لىإ ش    ارتأ حيث( (paul webley, 2015 ليويب ب   ودراس    ة ،( 0200
 واقتص   ار االقتص   اد ة المفاهيم تنمية لىإ تهدف التي لألنش   طة المنهج افتقار
 ظل يف أن  حين في واإلعداد، والش      را  كالبيع وليةاأل مفاهيمال مع التعامل
 لىإ حاجة  ب فإننا البلد بها تمر التي الحالية االقتص    اد ة والتحد ات الظروف
 العص         ر اتبمتطلب والمرتبطة االقتص         اد ة بالتربية المتعلقة المفاهيم تنمية
 التي( 0202، ت فيق) و (،0202 ،كدواني)  دراس  ة نتائج مع الباحثة وتتفق
 حتى رةالمعاص   االقتص  اد ة والمفاهيم القيم الطفل كس  ا إ ض  رورة على أكدت

 . قبليةالمست االقتصاد ة التحد ات م اجهة على قادر جيل تنش ة نستطيع
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 (992)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 
 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 1) شكل

 (.2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام البعدي القياس في والضابطة التجريبية
 

 : للبحث الثاني الفرض صحة ثباتإب خاصة نتائج -0
 

 ينب  إحص      ائية داللة ذات فروق  ت جد:  أن  على الثاني الفر  وين    
 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي

 ال عي) التالية األبعاد في االقتص             اد ة التربية أبعاد مقياس على البعدي
 ،مارواالس        تث االدخار تعزيز ،المحلي نتاجاإل تش        جيع، الرقمي باالقتص        اد
 ، حراموال الحل  بين التمييز ،اإلنفاقية المرونة، الض          رورة عند االقترا 

 ريبية،التج المجم عة لص       الح( الناجح االقتص       اد لتحقيق العلم أهمية تقدير
 :كالتالي حده على المقياس أبعاد من بعد   كل نتائج عر  وسيتم
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 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (993)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 :الرقمي باالقتصاد الوعي: األول البعد نتائج
 

 :يلي كما النتائج وجا ت
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 7) جدول
 مرحلة في لألطفال الرقمي باالقتصاد الوعي تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة  00010 0022 1002 0002 2020 التجريبية
عن 

مست    
معن ية 
2020 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 20210 0020 الضابطة 

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت
 

 
 ةالمجموع بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(   0)   شكل

 مرحلة في لألطفال الرقمي باالقتصاد الوعي تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية
 المبكرة الطفولة
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تنمية الوعي باالقتصاد الرقمي لألطفال 

ايمجماعة ايضاب ة

ةايمجماعة ايتجرالبال
3.72



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (994)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 لرقميا باالقتص       اد ال عي تنمية وه  األو  عدبالبُ  يتص       ل فيما( الض       ابطة
 نظيرتها أن حين في( 00010) المحس        بة( ت) قيمة بلغ  حيث لألطفا 
 ،(0012) بلغ ( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس   ت    عند الجدولية

 داللة مس        ت    عند الجدولية ت من<  المحس         بة ت قيمة أن  عنى وهذا
 و األ الفرعي فرض        ص       حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020)

 درجات مت س  طي بين إحص  ائية داللة ذات فروق  ووج د( 2022) ثقة بحدود
 نميةت على البعدي القياس في الض            ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة

 حلص             ال المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  الرقمي باالقتص             اد ال عي
 حديث فه  س    نف الُبعد لىإ النتائج تلك الباحثة وتفس   ر ، التجريبية المجم عة
 لمعرفة الطفل وحاجة ، المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  بالنس       بة نس       بياا 

 ألجهزةا فيها اس  ت دم ب  ال اص  ة األنش  طة وألن الرقمي باالقتص  اد المقص   د
 من هيو  نترن   واإل الت ابل    أو المحم   واله  اتف ك  الكمبي تر التكن ل جي ة

 رورةض    على أكدت التي الدراس   ات ومن ، األطفا  انتباه تش   د التي ش   يا األ
 ( .0200 وسام،) دراسة الرقمي باالقتصاد ال عي بتنمية االهتمام

 

 :المحلي المنتج تشجيع:  الثاني عدالب   نتائج
 

 :كالتالي النتائج جا ت وقد
 
 
 
 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 3) جدول
 رحلةم في لألطفال( المحلي المنتج تشجيع) في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 دالة 01000 0011 1002 0002 2021 التجريبية
عن 

مست    
معن ية 
2020 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 20200 0021 الضابطة

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت
 

 
 يبيةالتجر  المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(    0)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال المحلي المنتج لتشجيع البعدي القياس في والضابطة
 

 ية  إحص      ائ معاملت   من بش      أنها تم وما الس      ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب  
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 في ألطفا ل المحلي المنتج تش  جيع وه  الثاني عدبالبُ  يتص  ل فيما( الض  ابطة
 حين في( 01000) المحس   بة( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة
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تشجيع اإلنتاج المحلي لألطفال

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس           ت    عند الجدولية نظيرتها أن
 عند الجدولية ت من<  المحس        بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ 

 فرض        ص     حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس     ت   
 بين  إحص        ائية داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الثاني الفرعي

 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي
 بكرةالم الطف لة مرحلة في لألطفا  المحلي االنتاج تش           جيع على البعدي
 . التجريبية المجم عة لصالح

 

 ي،األسر  بيعوالتط االجتماعية التنش ة بع امل يتأثر الطفل أن ذلك وتفس ير   
 ولم لمحليةا بالمنتجات اهتمام لديهم  كن لم البرنامج تطبيق قبل فاألطفا 

 لبرنامجا تطبيق بعد ولكن ، المنتج مص   در عن بالس   ؤا  االهتمام لديهم  كن
 منتجال مص    در عن بالس     ؤا  اهتمام لديهم وأص     بح األطفا  اتجاهات تغيرت

  جب كولذل ، لل طن وانتمائهم بحبهم ربطها وتم امس     ت ردا  مأ ياامحل كان ذاإ
 س       ل كيات يف لتأثيرهم نظراا  اقتص       اد اا  لتدريبهم لل الدين تدريبة برامج إعداد

 أوص    حيث( 0202) وش  لبي الجندي دراس  ة ذلك على كدتأ وقد طفالهم،أ
 لد   ةاالقتص   اد المفاهيم لتنمية ي األس   ر  االقتص   اد برمجيات بإعداد الدراس   ة
 على  pianto(2005)( 0220 بيانت ) دراس    ة أكدت كما وأس    رهم، األطفا 

 كما لطفل،ل  االقتص   اد ة الثقافة تعزيز في يااأس   اس    امص   درا  تعتبر س   رةاأل أن
 بس   ل ك يتأثر االقتص   ادي الطفل س   ل ك نأ( 0200) الحليم عبد نتائج بين 
 أجل نم االقتص          اد ة التربية في تدريباا  ال الدين ينا  أن  جب لذلك ،األم

 .ألطفالهم إكساب 
 

 كان اكلم األطفا  لد  واض  حاا  الم اطنة مفه م كان كلما ن أ ا ض  اا  واتض ح  
 لتيا المبادرات من العديد ظهرت وقد ، جلياا  المحلية للمنتجات تفض          يلهم

 ،ومبادرة ليالمح االستهلك تحفيز) مبادرة مثل المحلي المنتج بتش جيع يتناد
 .( المحلي المنتج وتشجيع عليك ميغلش



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 :الفردي واالستثمار االدخار تعزيز: الثالث عدالب   نتائج
 

 :يلي كما النتائج جا ت وقد
 

 ةالتجريبي المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 9) جدول
 باستخدام المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال واالستثمار االدخار تعزيز في البعدي القياس في والضابطة

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت) 
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة  10603 16.0 0620 1622 3610 التجريبية
عن 

مستوى  
معنوية 
2621 

في اتجاه 
المجموعة 

 التجريبية
 1619 0623 الضابطة 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت

 
 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(   0)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال واالستثمار االدخار لتعزيز البعدي القياس في والضابطة
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تعزيز االدخار واالستثمار 

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 لألطفا  مارس  تثواإل االدخار تعزيز وه  الثالث عدبالبُ  يتص  ل فيما( الض  ابطة
 في( 00002) المحس      بة( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في
( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس  ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين
 عند الجدولية ت من<  المحس        بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ 

 فرض        ص     حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي . (2020) داللة مس     ت   
 بين  إحص        ائية داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الثالث الفرعي

 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي
 لمبكرةا الطف لة مرحلة في لألطفا  واالس    تثمار االدخار تعزيز على  البعدي
 . التجريبية المجم عة لصالح

 

 لم نولك االدخار مفه م عن واض    ح فهم لديهم  األطفا  أن ذلك وتفس   ير   
 ل اص   ةا الحص   الة طفل كل  ملك فقد لإلس   تثمار، بالنس   بة كذلك الحا   كن
 ماماهت عدم لىإ ذلك يرجع وربما ، الما  هذا زيادة  س         تطيع ال ولكن  ب 
 ل خ من ،ولكن طفالهمأ لد  المهارة هذه بتنمية المنز  في االم ر وليا أ

 المدخر الما  تنمية  مكن ن أ الطفل تعلم البرنامج في قدم  التي األنش     طة
 0202 مص      ر لرؤية االقتص      ادي الهدف  حقق وهذا اس      تثماره، طريق عن
 لدراس  اتا ومن ، والمجتمع الفرد على بالنفع  ع د مما االس  تثمارات زيادة وه 
 كريم) دراس          ة واالس          تثمار اإلدخار الطفل تعليم أهمية الى أش          ارت التي

 مف   اهيم الطف   ل تعليم أهمي   ة على أك   دت حي   ث(  0202 وفراج ،0202
 .مبكرة سن في واالدخار االستثمار



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 خرون آو  يوهينكل ، webley 0200 خرون آو  يويبل من كل   اتفق وقد  
Henkley et al (2012) يلعبان والقدوة  ي جاباإل األعلى المثل نعلى أ 

 .الروضة لطفل االقتصادي السل ك تشكيل في ا جابياا  دوراا 
 

 :الضرورة عند االقتراض: الرابع عدالب   نتائج
 

 :كالتالي النتائج جاءت وقد
 

 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 12) جدول
 المبكرة لةالطفو  مرحلة في لألطفال الضرورة عند االقتراض ب عد تنمية في البعدي القياس في والضابطة

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 

 المعياري للفرق 
قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة عن  00020 0022 1021 20201 2022 التجريبية
مست    

معن ية 
2020 

في اتجاه 
المجم عة 

 التجريبية
 0002 1021 الضابطة 

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت

 
 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(   2)   شكل

 لمبكرةا الطفولة مرحلة في لألطفال الضرورة عند االقتراض ب عد لتنمية البعدي القياس في والضابطة
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تنمية الوعي باإلقتراض عند الضرورة 

…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1000)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا بإ   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 ندع باالقترا  ال عي تنمية وه  الرابع عدبالبُ  يتص            ل فيما( الض            ابطة
 (ت) قيم  ة بلغ    حي  ث ،المبكرة الطف ل  ة مرحل  ة في لألطف ا  الض              رورة
 معن ية مس        ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين في( 00020) المحس         بة

 ت قيم  ة أن ي عن وه  ذا ،(0012) بلغ   ( 01)  حري  ة ول  درج  ة( 2020)
 الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس  ت    عند الجدولية ت من<  المحس   بة

 فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الرابع الفرعي فرض     ص  حة أثب  البحث أن
 عةوالمجم   التجريبية المجم عة درجات مت س   طي بين  إحص   ائية داللة ذات

 لألطفا  رةالضرو  عند باالقترا  ال عي لتنمية  البعدي القياس في الض ابطة
 . التجريبية المجم عة لصالح المبكرة الطف لة مرحلة في

 

 عن لالطف فيها ش       ارك التي المتن عة األنش       طة الى النتائج هذه وترجع   
 تيجةن تدريجياا  ينش        أ األطفا  عند فاالقترا  ، الس        ي ة  االقترا  ع اقب
 رض   ا إل طريقة وأبس   ط ، علي  الحص       مكن  ولم ما ي   لش    الطفل إحتياج
 حس  اسإ  لد  ينم  وتدريجياا  ، آخر   طفل   من االش  يا  تلك اقترا  ه  الطفل
 تحقيق أجل من وق    يأ في  حدث أن  مكن يعاد ي ش        االقترا  بأن

 بس     يطةا  اا ا أش     ي  قتر  فمن مس     تقبلياا  بالس     لب علي   ع د ما وه  ، رغبات 
 اش     ص    ا  حويص    ب  كبر عندما المس    تقبل في كبيرة مبالغ اقترا  على  عتاد
 حص   ر ال لمش   كلت نفس     ويعر  لياتو المس   ؤ  تحمل على القدرة لد   لي 
 .القرو  تلك تسديد على قدرت  عدم نتيجة لها

 

 رورةالض     عند االقترا ) على الطفل تدريب من البد هذا  حدث ال يولك  
 وتعليم ، االقترا  لىإ يتؤد التي القاس  ية والظروف الحاالت وتعريف (  فقط

 يتبنو  ،آخر   ل ق    الرغبات بعض ش    باعإ وإرجا  الص    بر ص    غره منذ الطفل
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 (1001)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 س   ت ير) اس   ةدر  نتائج مع ذلك في الباحثة وتتفق .االقترا  نح  يس   لب تجاها
 لىإ ش    ارتأ حيث Stuer,M,mezaros B.(2005) يب ن وميزاروس ي مار 

 في ةاالقتص   اد  أم رهم في للتحكم اقتص   اد اا  الص  غار األطفا  إعداد ض  رورة
 .الفرد ستقبلم على للقترا  ي الس األثر فهميوتعر  ذكية   بطريقة   المستقبل

 

 :اإلنفاقية المرونة: الخامس عدالب   نتائج
 

 :كالتالي النتائج جا ت وقد
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 11) جدول
 الطفولة رحلةم في لألطفال اإلنفاقية المرونة تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 

المعياري 
 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الداللة

دالة عن  1 0021 0000 0002 2020 التجريبية
مست    
 2020معن ية 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 0002 1012 الضابطة 

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت

 
 يبيةالتجر  المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(    .)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال اإلنفاقية المرونة تنمية البعدي القياس في والضابطة
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تنمية المرونة االنفاقية لألطفال 

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 
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 (1002)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 ألطفا ل اإلنفاقية المرونة تنمية وه  ال ام  عدبالبُ  يتص     ل فيما( الض     ابطة
 حين في( 1) المحس       بة( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في
( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس           ت    عند الجدولية نظيرتها أن

 عند الجدولية ت من<  المحس        بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ 
 فرض        ص     حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس     ت   
 بين  إحص     ائية داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود ال ام  الفرعي

 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي
 لص     الح رةالمبك الطف لة مرحلة في لألطفا  اإلنفاقية المرونة لتنمية  البعدي

 . التجريبية المجم عة
 

 تم ،وقد لطفلل بالنس   بة الحديثة المفاهيم من اإلنفاقية المرونة مفه م  عتبر   
 إكس   ابها تم حتى ال اقع من قريبة حياتية م اقف تتناو  متن عة أنش   طة إعداد
 .للطفل

 

 عنص      راا  ُتعد اإلنفاقية المرونة مس      ألة نأ لىإ( 0220، فرج) أش      ار كما   
 والمنطق ترسي ها،و  مبكراا  عليها تدريب  ويجب للفرد، النفس ي للت افق ض رورياا 
 لي اكب إنفاق  مس            ت     عد  أن على القادر الفرد أن ذلك خلف الكامن

 نم  قلل حيث المالية، م ازنت  ض        بط من س        يتمكن ب  المحيطة الظروف
 بص    رة    دخل إرتفاع حالة في اإلنفاق هذا وي س   ع دخل ، ين فض حين إنفاق 
 ورطة   يف سيقع دخل  يتض ا   حين نفقات  خفض عن  عجز من أما ،مت ازنة  
 . اإلحبا  فريسة  قع أن أو  قتر  أن فإما ،مالية  
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 (1003)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 إكس   اب و  الطفل تدريب ض   رورة لىإ اإلش   ارة ُتجدر النتائج هذه ض      وفي   
 وبالتالي ،ثابتةا  ليس          والظروف متغيرة الحياة ألن وذلك ؛اإلنفاقية المرونة
 حياناا أو  يالماد دخل  ين فض أحياناا  فالفرد ، األح ا  كل في التكيف  جب

  س         تطع مل ذاإو  ، التأقلم الفرد على  جب الحالتين تلك وفي ،يرتفع خر  أ
 يف االقترا  إما مش      كلت في  قع س       ف الظروف هذه مع التكيف الفرد
 لب لوا ياإلنفاق التص    لب أو ه  كما االنفاق ومس    ت    الدخل ان فا  حالة
 لىع الطفل تدريب أهمية جا ت هنا ،ومن الدخل مس       ت    تفاعار  حالة في

 ض     رورة على للتربية يالعالم المنتد  أكد الص     غر،وقد منذ اإلنفاقية المرونة
 .  مبكرة   سن   في الطفل لد  اإلنفاقية المرونة تنمية

http://www.Montadatarbawy.com2017 
 

 :والحرام الحالل بين التمييز:السادس الب عد نتائج
 

 :كالتالي النتائج وجا ت
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 10) جدول
 في فاللألط والحرام الحالل بين التمييز تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة مرحلة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة عن  01012 0000 0623 1620 7632 التجريبية

مست    
معن ية 
2020 

في اتجاه 

المجم عة 
 التجريبية

 26790 0670 الضابطة

 .(%99)ثقة بدرجة(   2621) معنوية  مستوى  عن 0603=   الجدولية ت



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1004)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 
 ةالتجريبي المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(    7)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال والحرام الحالل بين للتمييز الوعي تنمية البعدي القياس في والضابطة
 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 الحل  ينب للتمييز ال عي تنمية وه  الس   ادس عدبالبُ  يتص   ل فيما( الض   ابطة
 لمحس   بةا( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  والحرام

( 2020) معن ية مس              ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين في( 01012)
 من<  المحس   بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ ( 01) حرية ولدرجة

 أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس    ت    عند الجدولية ت
 داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الس    ادس الفرعي فرض       ص    حة

 طةالض    اب والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س    طي بين  إحص    ائية
 ألطفا ل والحرام الحل  بين التمييز على القدرة تنمية  البعدي القياس في
 . التجريبية المجم عة لصالح المبكرة الطف لة مرحلة في

 

 تعليم ل الطفل فيها ش      ارك التي البرنامج أنش      طة لىإ النتائج هذه وترجع   
 يهتم ن ك لم البرن   امج قب   ل ف   الطف   ل ، والحرام الحل  بين التمييز كيفي   ة
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ألطفال تنمية الوعي للتمييز بين الحالل والحرام ل

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 
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 (1009)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 لىع القدرة الطفل لد  فأص         بح البرنامج تطبيق بعد أما الما ، بمص         در
 فقد اللبن بائعة قص        ة نش        ا  ذلك على مثا  ،والحرام الحل  بين التمييز
 يلك بالما  بنالل تزويد تريد التي األم تص     رفات وانتقدو كثيراا  األطفا  أحبها
 وقد  ،للقص   األطفا  حب على يد  وهذا ، كثيراا   ماالا  وتكس  ب كميت  تزيد

 والحرام الحل  مفه م تنمية أهمية لىإ( 0202 ،كريم) دراس    ة نتائج أش    ارت
 في  تص  اد ةاالق حيات  في كبير   بش  كل   يؤثر مما ،مبكرة   س  ن   في الطفل لد 

    .المستقبل
 :الناجح االقتصاد لتحقيق العلم قيمة تقدير :السابع عدالب   نتائج

 

 :كالتالي النتائج وجا ت
 

 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 10) جدول
 الطفولة رحلةم في لألطفال الناجح االقتصاد لتحقيق العلم أهمية تقدير في البعدي القياس في والضابطة

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة
 

 المجموعة
متوسط  ع م

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الداللة

دالة عن  01002 0002 1002 20222 2020 التجريبية
مست    

 2020معن ية 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 20220 0020 الضابطة

 .(%99(  بدرجة ثقة) 2621عن مستوى  معنوية ) 0603ت الجدولية =  
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 (1009)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 
(  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق بين   3شكل )  

المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي تقدير أهمية العلم لتحقيق االقتصاد 
 الناجح لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 االقتص  اد حقيقلت العلم أهمية تقدير وه  الس  ابع عدبالبُ  يتص  ل فيما( الض ابطة
 محس    بةال( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  الناجح

( 2020) معن ية مس              ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين في( 01002)
<  المحس       بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ ( 01)  حرية ولدرجة

 البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس      ت    عند الجدولية ت من
 داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود السابع الفرعي فرض  صحة أثب 

 في طةالضاب والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت سطي بين إحص ائية
 في ا لألطف الناجح االقتص           اد لتحقيق العلم أهمية تقدير  البعدي القياس
 . التجريبية المجم عة لصالح المبكرة الطف لة مرحلة
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تقدير أهمية العلم لتحقيق االقتصاد الناجح

ايمجماعة 
ايضاب ة
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 (1009)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 علمال بين للعلق    ة فهم  األطف    ا  ل    د   كن لم البرن    امج تطبيق قب    ل   
 التأكيد مت عدالبُ  بهذا ال اص ة البرنامج أنش طة تطبيق خل  ،ولكن واإلقتص اد

 بش  كل   دياالقتص  ا الجانب في وللنجاح عام   بش  كل   حياتنا في العلم قيمة على
 .خاص  

 

 :البرنامج تطبيق بعد التجريبية المجم عة فرادأ لد  التحسن نسبة قياس -0
 

 من ُبعد   كل في  األطفا  درجات مت س    طي بين التحس    ن نس    بة لحس    ا    
 بليالق القياس في طفل لكل الم  ية النس          بة حس          ا  تم ، المقياس أبعاد

 .  بينهما الفرق  وحسا  البعدي والقياس
 

  على المبكرة الطفولة مرحلة أطفال درجات متوسطي بين تحسن نسبة يوضح(  10) جدول
 االقتصادية التربية مقياس

متوسط  المتغيرات م

قياس 

 قبلي

 م ت

نسبة 

األداء في 

 القياس

      القبلي 

 م ت %

  متوسط

قياس 

 يبعد

 م ت

نسبة 

االداء في 

القياس 

        البعدي

 م ت
% 

نسبة 

التحسن 

% 

 الترتيب

الوعي باالقتصاد "   1
 "الرقمي 

0012 1202% 2020 22% 1200% 0 

االدخار  "  0
 "واالستثمار الفردي 

0012 12% 2021 2201% 1201% 0 

االقتراض  عند "   0
 "الضرورة 

 مكرر0 1201% 2200% 2000 1002% 0021

التمييز بين   " 0
 "الحالل والحرام 

0020 1000% 2022 2202% 1100% 0 
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 (1009)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

متوسط  المتغيرات م

قياس 

 قبلي

 م ت

نسبة 

األداء في 

 القياس

      القبلي 

 م ت %

  متوسط

قياس 

 يبعد

 م ت

نسبة 

االداء في 

القياس 

        البعدي

 م ت
% 

نسبة 

التحسن 

% 

 الترتيب

تشجيع المنتج "   2
 "المحلي 

1011 1200% 2020 22% 0202% . 

المرونة اإلنفاقية "   .
" 

0011 0200% 2022 2102% 1202% 1 

"   تقدير قيمة العلم  7
لتحقيق االقتصاد 

 الناجح

0022 1000% 2020 22% 1002% 2 

  %0.61 %3360 22670 %0060 0.6.0 الدرجة  الكلية للمقياس ككل
 

 يةالترب برنامج في تحس      ن  نس      بة أعلى أن الس      ابق الجدو  من يتض      ح   
 ةببنس        (اإلنفاقية المرونة) الس      ادس عدالبُ  و األ الترتيب في  االقتص      اد ة

 عدالبُ   انيالث الترتيب في ثم ،والبعدي القبلي القياس بين( %1202)  تحس   ن
 نس    بةب(  الض    رورة عند  االقترا  -الفردي واالس    تثمار االدخار)"    الثاني

 عدالبُ  الثالث الترتيب ثم ، والبعدي القبلي القياس بين(  %1201)  تحس       ن
 القياس بين(  %1200) تحس      ن بنس      بة( الرقمي باالقتص      اد ال عي) األو 
 الحل  ينب التمييز) الرابع ع  دالبُ  الرابع الترتي  ب في ثم ، والبع  دي القبلي
 تحس  ن  نس  بة وأقل(  %1002) تحس ن بنس بة.( 11)  تحس  ن بنس بة( والحرام

 حس      نت بنس      بة( المحلي المنتج تش      جيع) ال ام  عدالبُ   التدخل برنامج في
 .والبعدي القبلي القياس بين(  0202%)
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 (1009)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ،واالدخار نفاقيةاإل المرونة)التالية لألبعاد بالنس   بة ن أب النتائج تلك وتفس   ر   
 بين مييزوالت الرقمي باالقتص   اد وال عي الض   رورة عند واالقترا  واالس   تثمار

 فم اق وذات األطفا  نف س لىإ محببة نش    طةأ أُعدت فقد(  والحرام الحل 
 أما ، ه لة  بس     األبعاد لتلك الطفل اكتس    ا  في كبير   بش    كل   س    اهم  حياتية
 تش  جيع) وه  خيراأل الترتيب في ل  التحس  ن نس  بة جا ت الذي عدللبُ  بالنس  بة
  عك  الذي ي األس ر  بالتطبع الطفل بتأثر ذلك الباحثة تفس ر ،(المحلي المنتج

 ش     را  على  قبل ن  وال لج دتها المس     ت ردة للمنتجات س     راأل معظم تفض     يل
 ىعل اإلقب    ا  طف    الهمأ بتعليم يهتم ن  ال أنهم كم    ا ، المحلي    ة المنتج    ات
 لد  ال عي نش     ر ض     رورة لىإ ش     ارةاإل جدرت هنا ومن ، المحلية المنتجات

 لدولةا جانب من والعمل المحلية المنتجات اس    تهلك بتش    جيع المجتمع أفراد
 يضت ف مع كبير   بش    كل   تج يدها على األعما  ورجا  المص    انع وأص    حا 
 علي  أكد ما مع ذلك في الباحثة وتتفق ،المس  ت ردة المنتجات لتناف  أس  عارها
 .دراست  في( 0200)هنطش

 
 لىع والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين التحسن نسبة يوضح(  9)   شكل

 االقتصادية التربية مقياس
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 ددمتع برنامج أنش         طة فاعلية إلى راجع التحس         ن ذلك أن الباحثة تر     
 الطف لة حلةمر  في للطفل االقتص   اد ة التربية أبعاد بعض تنمية في األنش   طة
 تص   اد ةاالق التربية أبعاد تنمية في س   اهم  التي األنش   طة أهم ومن المبكرة،
 التل ينو  كالرس    م التعبيرية واألنش    طة القص    ص    ية األنش    طة هي كبير   بش    كل  
 وذلك راا كثي  األطفا  أحبها األنش   طة فهذه ، الحياتية والم اقف األدوار ولعب

 من كل   دراس   ات أش   ارت وقد ، البرنامج تطبيق أثنا  فيها الكاملة لمش   اركتهم
 CK ود م   ارا    ا إلي ت ، Molinari et al (2010) وآخرون  م لين   اري )

demaray MK, Elliott (2010) على تحت ي  التي األنش            طة أن إلى 
 عددةالمت وال س      ائط والنمذجة األدوار ولعب والقص        اللعب إس      تراتيجيات

 . االقتصاد ة للمفاهيم الطفل اكتسا  تدعم
 

 :البحث توصيات
 

 :باآلتي ييوص البحث نتائج ضوء في
 

 ف لةالط مرحلة أطفا  مناهج في  االقتص        اد ة التربية أبعاد تض        مين -
 .المبكرة

 الفنية ةكاألنش     ط الطفل مهارات تنمية في التعبيرية باألنش     طة االهتمام -
 .والقصصية والم سيقية

 ربي  ةالت أبع  اد ببعض األم ر أولي  ا  وعي لتنمي  ة ت  دريبي  ة دورات عق  د -
 . بها األطفا  وعي تنمية في تسهم بدورها والتي االقتصاد ة

 لتربيةا أبعاد تض       مين أهمية إلى األطفا  قص         مؤلفي انتباه ت جي  -
 . األطفا  قص  في االقتصاد ة

 عليمت كيفية على تش   مل األطفا  ريا  لمعلمات اس   ترش   اد ة أدلة إعداد -
 . ةاالقتصاد  التربية بعادأ على المبكرة الطف لة مرحلة أطفا  وتدريب
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 تربية لىع للقائمين االقتص         اد ة التربية أبعاد عن تدريبية دورات عقد -
 .  الطفل وتعليم

 

 :المقترحة ثو البح
 

 :التالية بالبح ث القيام الباحثة تقترح البحث نتائج ض   في  
 

 مرحلة في الطفل لد   االقتص  اد ة التربية أبعاد لتنمية قص  ص  ي برنامج -0
 .المبكرة الطف لة

 التربية ادأبع ببعض ال عي لتنمية األطفا  م رأ ألوليا  يتدريب برنامج -0
 . االقتصاد ة

 ربيةالت أبعاد ت فر مد  لمعرفة األطفا  ريا  منهج محت    تحلي ل -0
 .  االقتصاد ة

 المراجع

 أوال  : المراجع العربية :
 

 في الص   غيرة المش   روعات دور .( 0201) يالغن عبد جنات ،يالبكات ش    -
 .اد ةاالقتص     المفاهيم وبعض العلمية الثقافة ي مباد الروض    ة طفل كس    ا إ

 .0201 ،02،ع والتربية الطف لة مجلة
 االقتص                 اد مف   اهيم على بن   ا األ تربي   ة .( 0201) ،جم   ا  ي بلبك   او  -
   .العراق. واسط جامعة .السابع الدولي العلمي المؤتمر ،يسلماإل
 تهاهميأ و  سلماإل في االقتصاد ة التربية .( 0200) حامد كيندة ،ي التركاو  -

 .العالمية اإلسلمي االقتصاد مجلة.للنشر حيا إ دار  .للنش
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 في التعبيرية األنش   طة ت ظيف .( 0202) محمد يالحس   ين مروة ، ت فيق -
 باتمتطل ض         في الروض      ة طفل لد  االقتص      اد ة المفاهيم بعض تنمية

 .02بنها،ع ،جامعة الن عية التربية ،كليةالطف لة مجلة .العصر
 .( 0202، أغس      ط ) يالح عبد ريمان ش      لبي، ؛حم دة إكرام الجندي، -

 بعقلية رللتفكي الروض      ة طفل لتهي ة االقتص      اد ة الممارس      ات بعض فاعلية
 المجلة .الراهنة االقتص            اد ة التحد ات ض               في ص            غير ياقتص           اد
  . طنطا جامعة ، التربية كلية ،11،عالترب ية

 .اراالس   تثم وآليات أدوات لتن يع المس  تثمر دليل .(0202) ،س  ارة يحس  ن -
 .ن.د
 يةاألخلق القيم تشكيل في والروضة األس رة دور .( 0222)لمي  ،يحمد -

( 1-0) بين اللذقية محافظة في األطفا  لريا  ميدانية دراس            ة للطفل
 .دمشق جامعة.التربية كلية. سن ات

 القيم بنا  في الروض          ة معلمة دور .( 0202) قاس           م هنا  الحم د، -
 رس        الة ) س        ن ات( 1-0) س        ن بين ما الريا  أطفا  لد  االقتص        اد ة

 .دمشق جامعة.  التربية كلية (.ماجستير
الطبعة  )  التعليم اقتص       اد ات في. ( 0222)زاهي لل ا ،عبد الرش       دان -

 .األردن. وائل دار (. الثالثة
 االدخار بين للعلقة قياس   ية اقتص   اد ة دراس   ة .( 0201)س   ليمان،عمران -

 عل مو  والتجارية االقتص      اد ة العل م كلية (.ريماجس       ت رس       الة) واالس      تثمار
 .الجزائر ي.الب اق مأ جامعة .التسيير
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 .والتطبيق الفكر بين يس لماإل االقتص اد .(0222)حس ين حس ن ش حاتة، -
 .القاهرة .للجامعات النشر دار
 يلكترونإ يتعليم برنامج فاعلية .( 0202 ،بريلأ)  عبدالل   مانإ ش  رف، -
 المجلة .الروض      ة ألطفا  االقتص      اد ة والمفاهيم البص      رية الثقافة تنمية في

 .1 ،ع0 ج  المنص رة جامعة ، األطفا  ريا  لكلية العلمية
 اإلنما  عملية في التعليم مس              اهمة .(0200) مجيد ،عاد  يالع ادل -

 . لنفس   يةا واألبحاث الترب ية الدراس   ات مركز .العربية البلدان في االقتص  ادي
 .00،0200،ع االقتصاد ة للعل م بغداد كلية مجلة
 المف       اهيم بعض تنمي       ة .( 0200) مينأ محم       د مروة الحليم، عب       د -

 يف يالعلم البحث مجلة . الروض     ة طفل على وأثرها ماأل لد  االقتص     اد ة
 .شم  عين ،جامعة01،ع0،جالنف  وعلم التربية

 دي ومبا أس     ي"س   لماإل االقتص   اد .(0222) الل  عبد المحس   ن، عبد -
 .للنشر فهد الملك مكتبة :السع د ة ) الطبعة الحاد ة عشرة(. "هدافأ و 
 االقتص   اد.( 0222) س   ليمان إبراهيم قطف،؛  الدين س   عد نزار العيس   ى، -

 .األهلية عمان جامعة .طبيقاتتو  ي مباد الكلي
 اهيمالمف بعض لتنمية الس   يك دراما فعالية .(0200) ربيع العي طي،ريهام  -

 ريا  كلية(. دكت راة  رس    الة) (1-1) من الروض    ة أطفا  لد  االقتص    اد ة
 .ب رسعيد جامعة . األطفا 

 .عوالت زي للنش  ر ش  عاع. س   ريا:  المعرفة اقتص  اد .(0202)باس  م غدير،  -
 ةتنمي في بداعيةإ دراما برنامج فاعلية .(0202 ،ماي ) ي بكر  عبير ، فراج -
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 ربيةالت كلية ،الطف لة مجلة . الروض       ة طفل لد  االقتص       اد ة القيم بعض
 .00القاهرة،ع جامعة ، المبكرة للطف لة

 ندوة . االقتص   اد ة للتنش    ة النفس   ية األبعاد .(0220)ش    قي طريف فرج، -
 .واإل مانية  االقتصاد ة التربية

. س    لميةاإل التربية ص      أ .(0220) عثمان إس    ماعيل س    عيد ،يالقاض     -
 .الكتب عالم القاهرة:

 أنش    طة اس    ت دام فاعلية .( 0202 ،ي لي ) محم د أحمد لميا  ، كدواني -
 .لروض         ةا طفل لد  االقتص         اد ة المفاهيم بعض لتنمية لكترونيةإ تفاعلية
 .10ي  ،عأس ،جامعة المبكرة للطف لة التربية كلية ، والتربية الطف لة مجلة
 ماليةال الثقافة تنمية في قص  ص ي برنامج أثر .( 0202) قي  ،وفا  كريم -

 العلمية االبحاث لنش        ر الش        املة لكترونيةاإل المجلة .الروض        ة طفل لد 
 .األو  ،العدد بغداد ،جامعة والترب ية

 نح  الت ج  ظل في بعد عن التس       يق لياتآ .(0200) ،وس      اميمرابط -
 وعل م يةوالتجار  االقتص اد ة العل م كلية (.ماجس تير رس  الة )الرقمي االقتص اد
 .الجزائر ي.الب اق مأ جامعة .التسيير

 س  لميةاإل الرؤية"الطفل تربية .(0202) والتحقيق للتأليف المعارف مركز -
 ةاالس    لمي المعارف دار ".التعليمية المعارف س    لس    لة" س    اليبواأل لألص      
 .الثقافية

 ودورها س      لميةاإل االقتص      اد ة التربية .(0202) فهد محم د مهيدات،  -
 ينتك   في وأثره الحرام وترك الحل  كس        ب على  النش س        ل ك قامةإ في
 . ال طنية المكتبة. األردن: المسلمة سرةاأل
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 دار. اإلس         كندرية:  الرقمي االقتص        اد .( 0222) راغب فريدا النجار، -
 .للنشر الجامعة

 هيكلة عادةإ و  نترن اإل" الرقمي االقتص     اد .(0222) راغب فريدا النجار، -
 .للنشر الجامعة دار اإلسكندرية: ."االستثمار

 بعض تنمية في األطفا  قص     فاعلية .( 0200) ت فيق س   حر نس   يم، -
 راساتد مجلة ي.السع د الروضة طفل لد  االقتص اد ة والس ل كيات المفاهيم
 .،السع د ة 10،ع0،جالنف  وعلم التربية في عربية

 في المحلية المنتجات حص          ة زيادة س          بل .( 0200)براهيمإ هنطش، -
 .للنشر ماس. فلسطين : وال ارجية المحلية س اقاأل
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 اآلثار من الحد في التعليمية المحطات على قائم برنامج فاعلية
 االفتراضي العالم لمفردات الروضة طفل لتعرض السلبية

 *.منصور صالح يسام سحر/  د*                                 
 

 : ملخص البحث
 

  لتعليميدد   لمحطدد   علدد  قدد    برندد    ف عليدد  قيدد   إلدد   لبحدد  هدد   هدد    
  لعدددددد ل  لمفددددددر     لروضدددددد  طفدددددد  لتعددددددر   لسددددددلبي   آلثدددددد    دددددد   لحدددددد  فدددددد 

  لثد ن   لمسدتو      وطفل ا  طفلا ( 81)     لبح  عين  وتكونت  الفتر ض ،
  لكدددو  شدددبي  إل      لت بعددد   وسددد  ريددد  غب    سددد  بروضددد  و حددد    جموعددد 
  لروضدد  طفدد  لتعددر   لسددلبي   آلثدد  ب ق  مدد  إعدد    وتدد   لمنوفيدد ، بمح فظدد 
 قتحدددد    )   يسددددي   فدددد هي  ثلثدددد   دددد  وتكونددددت ، الفتر ضدددد   لعدددد ل  لمفددددر   

 تدد  كمد  ،(و الجتم عيدد   لصدحي   لمخدد طر ، ألخلقيد   لمخدد طر ، لخصوصدي 
  لسددلبي   لطفدد   ء  أل   لحظدد  بط قدد  عدد  عبدد    وهدد   لبحدد  أ و   إعدد   
 تعدر  عند   لسدلبي   آلثد   و قي    الفتر ض ،  لع ل  لمفر     لتعر  عن 
  أل و   وثبد   صد   حسد   وتد   الفتر ضد ،  لعد ل  لمفدر     لروضد  طف 

  لو حددد    لمجموعددد  ذي  لتجريبددد  شدددب   لمدددنه   لبحددد  و تبددد  قبلياددد ، وتطبيقهددد 
 ب سدددتخ    أنشدددط  برنددد    تصدددمي  تددد  كمددد  و لبعددد ي،  لقبلددد   لقي سدددي  بطريقددد 

 وتطبيقدد ( ال أو/ نعدد   حطدد  - السترشدد     - إللكترونيدد ) لتعليميدد   لمحطدد  
 وتوصددد  بعددد  ا ،  أل و   طبقدددت  لبرنددد    تطبيددد  وبعددد   لعينددد ، أطفددد   علددد 

                                                             

 .المنوفية جامعة -المبكرة للطفولة التربية كلية -التربوية العلوم بقسم مدرس *
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  لسددددلبي   آلثدددد    دددد   لحدددد  فدددد   لمقتددددر  للبرندددد    ف عليدددد  وجددددو  إلدددد   لبحدددد 
 . لعين  أطف   ل    الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر 

 
 

The Effectiveness of a Learning Stations-Based 
Program in Reducing the Negative Effects of Virtual 

World Vocabulary on Kindergarteners 

 

Dr. Dr. Sahar Samy Salah Mansour. * 
 

Abstract: 
 

 

   This research aimed at investigating the effectiveness of 
a program based on Learning Stations in reducing the 
negative effects of virtual world vocabulary on 
kindergarteners. A pre-post one group experimental 
research design was adopted. The participants were 
eighteen second level kindergartners rolled in Ghebrial 
Mousa School Shebin El-Kom’s administration in 
Menoufia Governorate.  The researcher designed a 
checklist of the negative effects of virtual world 
vocabulary on kindergarteners, which included three 
main concepts (privacy breaking, moral risks, social and 
sanitary risks). Instruments included: an observation card 
of the negative effects of virtual world vocabulary, and a 
scale of them on kindergartners. In addition, and a 
program of activities was designed using the educational 
stations (electronic - guidance – (yes / No) station). And 
applying it to the children of the sample, and after the 
application of the program, the tools were applied dimly, 

                                                             
* A lecturer at the Dept. of Educational Science ,Faculty of Early Childhood 
Education, Menoufia University.  
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and the research concluded that the proposed program 
was effective in reducing the negative effects of the 
kindergarten child’s exposure to the vocabulary of the 
hypothetical world among the children of the sample. 
 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
   Learning Stations                         . لتعليمي   لمحط   -

 . الفتر ض  لع ل   لسلبي   آلث   -

                              Virtual world negative impacts     

    Kindergarten child                          .طف   لروض  -

 مقدمة:
  دد  أصددب   لحيدد     ندد ح لكدد   لتكنولوجيدد  غدد و و دد   لحدد ل   لعصددر فدد    

 صددعوب  ال جدد  ف لطفدد   لح يثدد ،  ألجهدد    سددتخ   ال طفددلا  تجدد  أن  لصددع 
 طويلدد    لسدد ع     أ   هدد  و لجلددو   عهدد  و لتع  دد   لش شدد   هدد    سددتخ    فدد 
 .به   لمتوفر   لج   لعو     نظرا 

 

 فدد   لطفدد   هدد     تنميدد  فد  كثيددر  فو  دد  للتكنولوجيدد  أن ننكددر أن  مكد  وال  
 آفددد   وتوسدددي   تعددد       وضدددوع     فددد   لقدددر ء  فددد  و لتوسددد   لمشدددكل  حددد 
  لتددد   لمخددد طر  ددد   لع يددد  فهنددد    سدددتخ   ه   ءسدددأ   إذ  ولكددد   ل  ددد ،  لفكدددر
 لدد ل   لشخصددي  جو ندد  جميدد  علدد  آث  هدد  ويمتدد  ، ألطفدد   علدد   سددلبا  تددرثر
 . لسلبي   آلث   له    لتص ي    الب 

 

 كشدل   لم   د ،  د   لع يد   لطفد  إلد   لح يثد   لتكنولوجيد  ستخ     ويحم    
  دد  بكثيددر    ألطفد   للدد  وإثددر ء ،و سدلي     تنوعدد    أنشددط    فد   لطفدد  فددر   وقدت
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  ألجنبيددددد ، و لللددددد   لتكنولوجيددددد  ب سدددددتخ     لمرتبطددددد  و لمفددددد هي   لمصدددددطلح  
  لتف عددد   ددد   لدددتعل   مكدددنه   لسدددن  ونصددد  سدددنتي  عمدددر  ددد  أقددد  و ألطفددد  
  سددتخ    أن كمدد   لمصدو  ،  لفيدد يوه   أو  لتلف يددون  خدل   دد  أكثددر  لمب شدر
 لكترونيدد  إل  لكتدد   ثدد   ل كيدد  بدد لهو ت   لخ صدد  و لبددر     لتطبيقدد   بعدد 
 خمد  حتد   لسدن  ونصد  سدنتي  عمدر  د   لطفد  تعل  ف  أسه  ق   لن طق 
            . و شو    ج      شك    ف  ل  و حب    سلي    بشك     لنط  طر   سنو  

 (81 ص ،8181  حمو ،)                                             
 

  لتعليميددد   لمدددو   لددد إ  ألطفددد    نتبددد   يلفدددت أن  لمعددد   للو قددد   مكددد  كمددد    
  يدددددد لحقيق  لتمثدددددديل  تقدددددد    طريدددددد  عدددددد   لددددددتعل  نقدددددد  فدددددد   لتقليدددددد  وتع يدددددد 

 ولكدد  للدتعل   ن سددب   رحد  بيئد  يددوفر حيد  ،و ل  د ن  لمكدد ن فد  و الفتر ضدي 
 .  سليم    علو      وتق    صحي    بشك     ستخ        الب 

)oranc, C., Kuntay, A, 2019, pp107, 108 (  
 

  لمخدد طر  أبدد ا   تلطدد ال  لمعلو  تيدد  لندد  تقدد  ه   لتدد   لكبيددر   لفو  دد  أن إال   
  مد   د  خ صد ا   نه  و لح  فيه   لتحك   آلن إل   صع  و لت  عنه   لن تج 
 ،وثق فيد  ذهنيد   خد طر إلد   لطفد  يتعدر  كمد  ، ب شدر   بشك     ألطف    نه 

 هد    د  أي تح يد   مكد  وال  تعد    وأخلقيد ،  وجسد   ،  سدلوكي  و خ طر
  لبحد  وعد   تج هلهد  فد  يتمثد   ألكبر  لخطر أن إال ؛خطو  ا  أش   لمخ طر

  لمسددددعو ، شددددب  ،)  ألقدددد  علدددد   نهدددد   لتقليدددد  أو عليهدددد   لقضدددد ء سددددب  فدددد 
 (.848 ،ص8181

 

 جددً  ا، كبيددر   لج يدد    ألجيدد   هدد   علدد   لمعلو دد   تكنولوجيدد  فتدديثير    إذا    
 تفدو      ب  جد ل يه   إلب  ع  و لتخي   لعلم   لتفكير أف   تس ع عل  س ع  
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 أن  ددد   لدددرغ  وعلددد  أ ضدد ا، ذكددد  ه   سدددتو    دد       بددد   لسددد بق ،  ألجيدد  
 أضددر   أ ضدد ا  لهدد  فدد ن و تعدد   ، كثيددر  فو  دد  لهدد   لمعلو دد   تكنولوجيدد  وسدد   
 ثق فدد   دد  تحملدد  بمدد   لوسدد   ، هدد   أ دد   طويدد    وقددت   قضدد ء فدد  تتمثدد  كثيددر 
 يدددرثر وهددد   وقيمنددد ، وأعر فنددد  وتق ليددد ن  ع   تنددد   ددد  بحددد   تتفددد  ال قددد   لددد ير 
 (. 41 ص ،8181  ل   ع،) أطف لن  عل  ب لسل 

 

 أ ددر ا   الفتر ضدد  للعدد ل   لطفدد   سددتخ    أصددب   لثق فيدد   لعولمدد  بددرو  فمدد    
دددد غيددددر  أشددددخ ص  دددد   لتع  دددد  فدددد   لطفدددد  فيبدددد أ ، آلبدددد ء ج ندددد   دددد    رفوضا

 و ألشدي ء  تقد  ا  أكثر  ليو  ع ل  أصب  حي  ،غريب ا   أفك  ا   حملون   فتر ضيي 
 فدد   أل ددو  أوليدد ء وضدد   مدد  ، عتدد   ا  أصددبحت  سددتحيل ا  تعتبددر ك نددت  لتدد 
 (.418 ص ،8182 حسي ،)  عه   لتكي  عليه   صع  حي  

 

  لح يثد  لكترونيد  إل  ألجهد   خدل   د   الفتر ض   لع ل   حتو   تق    ويت   
  لمدددد و    لح يثدددد   لمحمولدددد  ك لتليفوندددد    ألطفدددد    سددددتخ  ه  أن  مكدددد   لتدددد 
  ددد   لطفددد  يتع  ددد  أن خللهددد   ددد   مكددد  و لتددد  ،و لت بلدددت  ألن  ويددد  بنظددد  

 .ويوتيو  و نستجر   ك لفيسبو   لح يث   إلعل ي   لوس  ط
 ( 75 ص ،8182  لل ، حم )                                          

 

  لطفدد  لتع  دد   لسددلبي   آلثدد   إلدد (  875 ص ،8182)  يدد  ن أشدد   وقدد   
 يترتدد  لمدد  نظددرا  ؛ إللكتروندد   لعندد  بمصددطل   لتكنولوجيدد   لمسددتح ث    دد 
   نتشد  ا  فدنلح  ، قبولد    غيدر آث         ستمر    بصو     له   لطف  تعر  عل 
  لم  سدددد  و لتسدددر   لمخددد     و نتشددد    لقتددد   ثددد  للمشدددكل    سدددبوقا  غيدددر

  لعربيدد   لمجتمعد   علد   ل خيلدد   لمشدكل   د   لكثيددر  لصدحي  و لمشدكل 
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 عليهد   لحصدو  سهول      ل خيل   اللكتروني   لثق ف   ه   نتيج  إال ه    
 . أل و  أولي ء     لمت بع  وضع 

 

  أهددددد  أن إلددددد (  584 -588 ص ،8185)  لجددددد       سددددد  أشددددد    كمددددد    
 ، إللكتروندددد   إل  دددد ن هدددد   ألبندددد ء لهدددد  يتعددددر   لتدددد   إللكترونيدددد   لمخدددد طر
 لمددو   و لتعددر  ، للربدد ء  دد   ألبندد ء وتو صدد  ،و لعدد طف   لجسدد ي و إلجهدد  
،        و ع   غيدددر بشدددك     لبي نددد   وتددد  و  ،و لتمييددد  و لكر هيددد   لعنددد  علددد  تحدددر 

 ال لكترونيدد إ تطبيقدد    دد  و لتع  دد  و النعدد    ، إللكتروندد  للتنمددر عرضدده تو 
 . لمت ح  للمو    لق نون  غير و لتحمي  ،تن سبه 

 

  لخ طئدد   لسددلوكي   أن( 815 ،812 ص ص ،8188) أحمدد  أشدد   كمدد   
  دددد  و لتدددد  للط قدددد   هدددد   هدددد   لتكنولوجيدددد   لمسددددتح ث    دددد   لتع  دددد  فدددد 

  دددد  ء  لخددد ط  لتع  ددد  وأن  لمجتمدددد ، وتنميددد  بنددد ء فدددد  تسددده  أن  لمفتدددر 
 حسد   إل و نهد ،  ألطفد   نفسي  عل  سلبي  آث   ل  لكتروني  إل  لمستح ث  

 حسددددد  و إل ب لتبعيددددد  و لشدددددعو  ، لنفسددددد  و لضدددددلط ،و لخدددددو  بددددد لقل   لددددد    
د و لتددر   ،بد لقهر   النتمدد ء وقلدد   أل د ن، وعدد   ،و ليددي  ، لقدر    تخدد ذ فدد      ما
 وب لتد ل  ،عيد ءو إل ب لد و    ل     حس  و إل ،ب لع ل  و لشعو  ،للوط  و لوالء
  لتع  دد  فدد   إلفددر   عندد  ينددت  لمدد   لتنبدد   لتكنولوجيدد   سددتخ    علدد   جدد 
دد سددترثر و لتدد   لسدديكولوجي   لتدديثير   تلدد  وتجندد   عهدد    لجو ندد  علدد   قطعا

 .  لنفس  و أل   و لثق في   الجتم عي 
 

 ,.Matthes,J. , Thomas,M. Stevic, A)    سد  نتد    أكد   حيد   

Schmuck D., 2021)  عددد  سدددلبي  تصدددو     حملدددون   آلبددد ء أن علددد 
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 ولكددد  لهددد ، سدددتخ   ه h تنظدددي  ويحددد ولون   ل كيددد  للهو تددد   ألطفددد   سدددتخ    
 .وأطف له   آلب ء بي   لصر ع خل  ل إ يتر      غ لبا   لتنظي   ح ول 

 

  إلكترونيدد     حتويدد      د  تتضددمن  بمد  للتكنولوجيدد   ألطفد   تعددر  نأ حيد   
  مدد  وذلدد  ،كثيددر  و خدد طر أضددر   ب طنهدد  وفدد  و لتسددلي   لمتعدد  ظ هرهدد  فدد 

 علد  وقد    و ع    كدون  أن  لطفد  علد و  ، أل و  أولي ء  ب  ق       لرق ب  يتطل 
  لمسددئول   لمرسسدد   بمسدد ع   وذلدد  ، لمحتويدد   هدد    دد  ين سددب   دد  ختيدد   

 (.78 ص ،8182  لسي ، عب )   لطف  تربي  ع 
 

 للعدد ل   لسددلبي  لآلثدد    لتصدد ي بضددرو    ل   سدد    دد   لع يدد  أوصددت وقدد    
 تفعيددد  بضددرو  ( 27 ص ،8181)  فدد ل     سددد  أوصددت حيدد  ، الفتر ضدد 

 لتوعيددد  وتطبيقددد   وفيددد يوه   بدددر    بتقددد     لمددد ن   لمجتمددد   رسسددد    و 
 شددل  إلدد   ألهدد  و عددو   لنقدد  ،  لهدد ت  خددل   دد   قدد    دد  بخطددو    ألسددر 
 عدددد  بعيدددد ا   جتم عيدددد  أو فنيدددد  أو  ي ضددددي  نشدددد ط   بعمدددد   ألطفدددد   أوقدددد  

  السدتخ     د   لن جمد  ب ألضدر    ألطفد   وتوعيد  ، لنق    له ت  ستخ   ه  
 لتنميدددد  وتددددوجيهه  ، لمختلفدددد  نمددددوه  جو ندددد  علدددد   لنقدددد   للهدددد ت   لمسددددتمر
 . لري ضي   ألنشط  ولمم  س   لفني  و ألعم   و لتلوي  ك لرس   و هبه 

 

 تفعيدد  بضددرو  ( 8882 ص ،8182) حسدد  ،  كدد     سدد  أوصددت كمدد    
 لألطفددد   و الجتم عيددد  و لمسدددرحي  و لموسددديقي  و لفنيددد   لحركيددد   ألنشدددط   و 

 علد  و لتيكيد   الفتر ضد ،  لع ل  ف   نلم سه     ب الا   لو قع  للع ل  لج به 
 و لهويددد   ألصدددلي   لمجتمددد  قدددي  وتمثيددد  للطفددد   لثقددد ف   لج نددد  تنميددد  أهميددد 
 .    لمج ال  جمي  ف   لشخصي       لن جح  و لنم ذج  لثق في 
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 تضددمي  بضددرو  ( 885 ،882 ص ص ،8188) أحمدد     سدد  وأوصددت   
   لددوع تنميد  وضدرو    لمختلفد ،  لتعلدي  بمر حدد   لتكنولدوج   أل د  فد   قدر 

 بسدددددلبي   وتدددددوعيته   أل دددددو  وأوليددددد ء  لمسدددددئولي   ددددد  كددددد    لددددد    لتكنولدددددوج 
 لمو جهدددد   ل ولددد  أجهددد   بعدددد  وتيهيددد   لمجتمددد ، علدددد  وتيثيرهددد   لتكنولوجيددد 
  لتكنولددوج   أل دد  فدد  تثقيفيدد  بددر    وإعدد     لخ طئدد ، و لسددلوكي    لسددلبي  

 .  طف  لأل
 

 شخصددي  علدد   لعظددي  لتيثيرهدد  نظددر ا   لمخدد طر لهدد    لتصدد ي  دد  البدد  لدد     
 فددد  خ صددد ا   لطفددد  تعلددد  صدددعوب   ددد   نطلقاددد و   لجو نددد ، جميددد  فددد   لطفددد 
 وإسددد  ء  لتلقدددي  علددد  تعتمددد   لتددد   لتقلي  ددد  ب لطريقددد   لمبكدددر   لطفولددد   رحلددد 
  لتددد   لفع لدد   ألنشددط  علدد  تعتمدد  سددتر تيجي إ وجددو   دد  البدد  كدد ن ، لنصدد 
 هتم  دد    تثيددر  و قعيدد خبددر   وتقدد    لنم  يدد   لروضدد  طفدد  خصدد     تر عدد

 هد   و د  ،و لتشدوي   لمتعد   د  جدو   ف   لتفكير ف  ستمر   ال عل  وتس ع  
 .   لتعليمي   لمحط    إلستر تيجي  

 

  ألنشدددط  علددد  تقدددو   لتددد   لت  يسدددي   إلسدددتر تيجي    و  يتضددد  هنددد  و ددد   
 جو نددد  إ ضددد   علددد  وتسدد ع   ألطفددد   نمدددو خصدد     تر عددد و لتددد   لفع لدد 
  سده   لد ي  لتفكيدر فد   السدتمر   علد  وتسد ع ه  ، لتعلدي  خبدر       هم 
 فد  و لثقد   لتشدوي  إلد  إضد ف ا  قد   ته ، وتتح   و لمه      لمعرف   لنمو ف 

 (.  8 ص ،8187 سليم ن،)  لتعلي 
 

 إسدددتر تيجي  سدددتخ     ف عليددد  عددد   ل   سددد    ددد   لع يددد  نتددد    تكشدددف وقددد   
  لمهددد     وتنميددد   لدددتعل  عمليددد   وتطدددوير  لتددد  ي  فددد   لتعليميددد   لمحطددد  
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 (1021)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

  و   سد  ،(8181) عيد  و   سد  ،(8181) إبدر هي     سد   ل   سد   هد   و  
Aydogums, M., Senturk,C.(2019) ،  (8182)  لفقدددد و   سدددد، 

 ،(8188) ك   و   س  ،(8187) سليم ن و   س  ،(8182) حو   و   س 
 .  Ocak, G (2010) و   س 

 

 جدددون   يندددي  بتصدددميمه  قددد   و لتددد   لتعليميددد   لمحطددد   إسدددتر تيجي  وتعددد   
Denise Jones   فدددد  و لممتعدددد   لشدددديق   إلسددددتر تيجي    دددد  8227 عدددد 

 و لتلييددر  لمتعدد   دد  جددو ا   لصدد   علدد تضددف  فهدد  ،و لددتعل   لتعلددي  عمليتدد 
 تقدو  إسدتر تيجي  وهد   لدتعل ، علد   ألطف   ق     ي    ت ع  أنه  كم  و لحرك 
  ددد  عددد     علددد  بددد لتجو   قو دددون   جموعددد   شدددك  فددد   ألطفددد   تو يددد  علددد 

 عددد  فيددد يو إلددد   إلسدددتم ع أو  وضدددوع عددد   تجربددد إلجدددر ء تهددد    لمحطددد  
 إبدددددر هي ،)  أخدددددر      بمحطدددد  حدددددو     شدددد ه   أو أخدددددر ،  حطدددد    فددددد   وضددددوع  
 (.822 ص ،8181

 

 شدددينه   ددد  و لتددد   لبن  يددد   لنظريددد   لتعليميددد   لمحطددد   إسدددتر تيجي  وتتبددد    
 علدد   لطفدد  قدد    ل يدد     لثقدد   دد  جددو   وإضددف ء  لطفدد   سددئولي   لددتعل  جعدد 

  جموعدد     فدد  و لتنقدد  بدد لتحر  لألطفدد    إلسددتر تيجي  تسددم  حيدد  ، لتفكيددر
  لمعلو ددد   تقددد    لتددد   لمحطددد    دد   لبسلسددد للمدددرو   لصددد    خددد  صددلير   
  لمطلوبد   لمهد   بك فد   قو دون  كمد  ،تعلمهد  أنمد    د  يتو فد   ختلد    بشدك   
 (.812 ص ،8182 حو  ،)  حط  ك  ف   نه 

 

 : بالمشكلة اإلحساس
 وتحقيددد    الفتر ضددد  لعددد ل  لمفدددر     لطفددد   سدددتخ    و قددد   ددد  بددد لرغ  
  لعددددد ل  لمفدددددر     لسدددددلبي   آلثددددد   ت  يددددد   قددددد  أنددددد  إال ،  لفو  ددددد   ددددد  بعددددد 
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 (1021)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ،نفسدددددي    ،صدددددحي     ختلفددددد    ندددددو      ددددد   ألطفددددد   سدددددلوكي   علددددد   الفتر ضددددد 
  الفتر ضد   لعد ل  بمخد طر   لدوع قصدو  علد  يد    مد  جتم عي    و  ،أخلقي   

دددق    ددد    دددد   لع يددد  ك ندددت وإذ   و جهتهددد ، علددد  قددد  ته  وضدددع   ألطفددد    ب 
 و نهددددد   لروضددددد  لطفددددد   الفتر ضددددد   لعددددد ل  إ ج بيددددد   تن ولدددددت قددددد   ل   سددددد  

 & ,.Bailey, J.O., Bailenson, J.N., Obradovic, J    سدد

Aguiar, N., (2019)  ، و   سد oranc, C., Kuntay, A(2019) ، 
               وإسددددددددددددم عي  وأحمدددددددددددد   لر  قدددددددددددد  و   سدددددددددددد  ،(8182) ي  لحمددددددددددددر و  و   سدددددددددددد 
     وجميدد  ،  لجرو ندد و   سدد  ،(8181)  لمددر   عبدد  و   سدد  ،(8182)وفرهددو 

 ح ولدت وصدفي     س   هن   أن كم  ،(8181) حج  ي  و   س  ،(8188) 
 للتصددد ي  قترحددد   ووضددد   لروضددد  لطفددد   الفتر ضددد   لعددد ل   خددد طر  صدد 

 و   سدددددددددددددددد  ،(8181) و لمسددددددددددددددددعو  شددددددددددددددددب  ،    سدددددددددددددددد  و نهدددددددددددددددد  آلث  هدددددددددددددددد 
 و   سددد  ،Handlington,L., et.al (2019)   سدد  ،(8181) ألنصدد  ي 

Kafaia, Y. B., Fieldsb, D. A. ,and Ellisa, E (2019) سد  و    
 ،(8182) لدد هم  و   سدد  ،(8182)  يدد  ن    سدد  ،(8182 )وحسدد    كدد

 و   سدددددددددددددد  ،(8182)  لجبدددددددددددددد   و   سدددددددددددددد  ،(8182) ل هشدددددددددددددد ن و   سدددددددددددددد 
 علددد   ل   سدد   هدد   أكدد   قدد  و ،(8185) لجدد    و   سدد  ،(8182)حسددي 
 هن لد   لب حثد  علد  حد  علد  أند  إال  الفتر ض   لع ل  لمفر     لسلبي   آلث  
 خدددل   ددد   لسدددلبي   آلثددد   لهددد    لتصددد ي ح ولدددت  لتددد   ل   سددد    ددد   لقليددد 
 ليدد إ  طمدد   دد  وهددو ،(8182)  لسددي  عبدد     سدد   ثدد  للطفدد  بددر    تصددمي 
 . لح ل   لبح 

 

 طددد  بم  سدد   لروضدد  أطفددد   بعدد   دد   ق بلدد  بددد جر ء  لب حثدد  ق  ددت وقدد   
  إللكترونيد  لألجهد    دتلكه   عد  أسدئل   لمق بلد  وتضمنت ، البت   ي  حسي 
  د  %12 أن  لنتد    وأوضدحت ، السدتخ    سد ع   وع    ستخ   ه  وأوج 
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 (1021)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

  ددد  %84 وأن ،بهددد  خ صددد  أجهددد    متلكدددون   قددد بلته  تمدددت  لددد ي   ألطفددد  
 أجهدددددد   أخددددددوته   شدددددد  كون  وقدددددد   أل  أو  أل  هو تدددددد   سددددددتخ  ون   ألطفدددددد  
  كبيددرا   وقتادد  قضددون  أنهدد   ألطفدد   وأكدد   ع ندد  ، بعدد  تددو   لددل  أو  لكمبيددوتر

 فيدد يوه   و شدد ه    لمسدد بق   أو  بدد بج كلعبدد   لقت ليدد   أللعدد    م  سدد  فدد 
 .تو   لتي 

 

 أطفددد له  بددد  تل  تتعلددد  أسدددئل  وتوجيددد   أل هددد    ددد  عددد    ق بلددد  تددد  كمددد   
 وك نددددت  السددددتخ   ، سدددد ع   وعدددد    سددددتخ   ه  وأوجدددد   إللكترونيدددد  لألجهدددد  
 و لكسدد  و جبدد ته  وإهمدد   بدد ألجه    ل   دد   ألطفدد   تعلدد   دد   أل هدد   شددكو  

  آلثددد    دد  و لحددد  لوقدد يته   لتدد خ  إلددد   لح جدد  يركدد  وهددد    لنظددر؛ وضددع 
 خدل   د  إال يتحقد  لد  وذلد   الفتر ضد   لعد ل   فر       للتع     لسلبي 

 . و جهته  عل  ق  ت  تنمي  و ح ول   آلث   به   نفس   لطف   وع
 

  آلثدددد   حددددو  سددددر الا ( 88)  دددد   كددددون  ي أ  سددددتطلع تطبيدددد  تدددد  ولدددد ل    
 علددد  تطبيقددد  وتدد   الفتر ضددد   لعدد ل   فدددر     دد   لطفددد  تع  دد  عنددد   لسددلبي 

  اللكترونيد  لألجهد     دتلكه   د   لتيكد  تد   لد ي   ألطفد   أ هد     ( 81)
 نتيجددد  وجدد ء   وب يدد  أو ت بلددت أو تددو  ال  أو كمبيددوتر سددو ء  لمندد   فدد 

 :ك آلت   الستطلع
 

 وصدددلت حيددد ( 1 ،2 ،8)  قددد   لعبددد     علددد   و فقددد  نسدددب  أعلددد  بللدددت   
 علدددد   جدددد ا  طددددويلا   وقتادددد  لطفدددد    قضدددد) هدددد   لعبدددد     وهدددد   %27  لنسددددب 
 يهمددد   لجهددد  ،  ددد  قريبددد   سددد ف  علددد   لطفددد   جلددد  لكترونيددد ، إل  ألجهددد  
 وهد  %21( 5 ،7 ،4) لعبد     علد   لمو فقد  نسدب  وبللت ،(و جب ت   لطف 
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 (1010)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

  ألجهدددددد   خدددددل   دددددد  عليددددد  تعددددددر   لتددددد   لعندددددد  سدددددلوكي    لطفدددددد   قلددددد )
  لطفدد  يددتلف   ألسددر ،  دد   لر يسددي   لوجبدد   تندد و   لطفدد  يهمدد  لكترونيدد ، إل

 نسدددب  وبللدددت ،( الفتر ضدد   لعددد ل   فددر     ددد  تع  لددد  نتيجدد  غريبددد    بكلمدد    
  د   لطف  يتح ث) وه  %11( 88 ،81 ،2 ،8 ،8) لعب     عل   لمو فق 
 يثيددر لللربدد ء، خ صدد   علو دد     أو ببي ندد      يدد ل  للعدد ، شددرك ء  دد   للربدد ء

  ألجهدد   تمنعدد   ألجهدد  ، علدد  أكبددر وقددت   قضدد ء بشددين أخوتدد   دد   لمشددكل 
 (.ن بي  بيلف ظ يتلف   لري ضي ،  لتمرين   حضو     لكتروني  إل

 

 :البحث مشكلة
 

 لتعدر   لسدلبي   آلثد   تعد   فد   لبحد   شدكل  تحد    سدب     خل      
  مددد  ، آلثددد   بهددد   وعيددد  وقصدددو   الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد 
  لمحطددد   علددد  قددد    برنددد    بنددد ء إلددد  ب لح جددد   لشدددعو   لب حثددد  لددد   خلددد 

 . آلث   ه      للح   لتعليمي 
 :   لت ل   لر يس   لسر   ع   إلج ب   لبح  وح و 
 السلبية اآلثار من الحد في التعليمية المحطات على قائم برنامج فاعلية ما

 ؟ياالفتراض العالم لمفردات الروضة طفل لتعرض
 :   لت لي   ألسئل   ن  ويتفرع

  الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد    ددد  -
    نه ؟  لح  عل   لعم  ينبل  و لت 
  د   لحد  فد   لتعليميد   لمحطد   علد  قد    لبرند     لمقتدر   لتصو     -

  الفتر ض ؟  لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر   لسلبي   آلث  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1011)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

  دد   لحدد  فدد   لتعليميدد   لمحطدد   علدد   لقدد     لمقتددر   لبرندد    ف عليدد   دد  -
    الفتر ض ؟  لع ل  لمفر      لروض  طف  لتعر   لسلبي   آلث  

 

  ف البحث:اهدأ
  لعدددد ل  لمفددددر     لروضدددد  طفدددد  لتعددددر   لسددددلبي   آلثدددد   علدددد   لتعددددر  -

 .   نه   لح  ينبل   لت   الفتر ض 
  د   لحد  فد   لتعليميد   لمحطد   علد  قد    برند    صدو   علد   لتعر  -

 .   الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر   لسلبي   آلث  
 . لمقتر   لبرن    ف علي      عل   لوقو  -
 

 أهمية البحث:

 : األهمية النظريةأواًل: 
 

 : ف  للبح   لنظري   ألهمي  تتمث 
 

 أنمددد   فددد   لح ليددد  و لتطدددو     لمسدددتج     ددد   لحددد ل   لبحددد  يتو فددد  -
 . ألطف   ألع  

  إلسددددتر تيجي    حدددد  ك  لتعليميدددد   لمحطددد   أهميدددد  علدددد   لضددددوء إلقددد ء -
  لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد    ددد  للحددد  ؛ لت  يسدددي 
 .   الفتر ض 

 

 :ا: األهمية التطبيقية ثانيً 
 

 : ف  للبح   لتطبيقي   ألهمي  تتمث 
 .   الفتر ض   لع ل  لمفر     لطف  لتعر   لسلبي   آلث  ب ق  م  تح ي  -
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 .   الفتر ض   لع ل  لمفر     لطف  لتعر   لسلبي   آلث    قي   بن ء -
 فدد   لتعليميدد   لمحطدد    سددتخ    إلدد   لبدد حثي   لحدد ل   لبحدد  يوجدد  قدد  -

 .  لروض  لطف  أخر   و ه      ف هي  تنمي 
  سددددددتخ    نحددددددو  لروضدددددد  طفدددددد  تعلددددددي  علدددددد   لقدددددد  مي  هتمدددددد     توجيدددددد  -

 .   لتعليمي  ك لمحط   ح يث  ت  يسي  إستر تيجي  
  لسدلبي   آلثد    د   لحد  فد   لتعليميد   لمحطد   علد  قد    برند    تق    -

 . الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر 
 

 البحث: محددات
 

  لثدددد ن   لمسددددتو   سددددنو  ( 2 -7)  دددد   لروضدددد  أطفدددد    دددد   جموعدددد  -
 بمح فظددددد  و لتعلدددددي   لتربيددددد  لدددددو      لت بعددددد   وسددددد  غبريددددد      سددددد  بروضددددد 
 .  لمنوفي 

  لعد ل  لمفدر     لروضد  طفد  تعدر  عد   لن تجد   لسدلبي   آلثد   بع  -
  لمخدددد طر - ألخلقيدددد   لمخدددد طر-  لخصوصددددي  قتحدددد    ) وهدددد   الفتر ضدددد 
 (. و الجتم عي   لصحي 

 - إللكترونيددددددد )   لتعليميددددددد   لمحطددددددد   إسدددددددتر تيجي  ب سدددددددتخ    أنشدددددددط  -
 (.ال/ نع   حط  - الستش  ي 

 

 البحث: مصطلحات
 

 :التعليمية المحطات-
 

  ألنشدددط   ددد   لع يددد  فيددد  تتدددوفر حيدد  ، لصددد  غرفددد  فددد   كددد ن تعنددد   لمحطدد 
 أن  جدد   لدد ي و لشدد ء ، نهدد  و حدد  ب ختيدد    لطفدد   قددو   لتدد   لمتنوعدد  و لمددو   
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  شد  كو  بدين لألطفد    لفرصد  تتدي  أن  ج   لمحط  أن هو  لحسب ن ف  نضع 
 (.88 ص ،8185 صب ، أبو )    تنوع بطر    ب الختي    قو  وأن بفع لي   

  ألطفدد   تقسددي   علدد تعتمد   لتدد   إلجددر ء    د   جموعدد   لتعليميدد  و لمحطد    
 ب لتنددد و  تددد ويره  خدددل   ددد   ألنشدددط   ددد   جموعددد  لمم  سددد  ؛ جموعددد    إلددد
 ليكترونيد إ-  بصدري/  سدمعي  - صدو ي   ستكشد في /   ستقص  ي )  حط    عل
 ،8187 سددليم ن،)   لمفد هي  بعد  خللهد   دد  ليكتسدبو ( ال/نعد -  سترشد     -

 (.  5 ص
 

  لمتنوعدددد   ألنشددددط   دددد   جموعدددد   لمتعلمددددي  فيهدددد  ينفدددد  تدددد  ي  طريقدددد  وهدددد   
 علميد     حطد     بي ب   لمرو  خل      ل   سي   لق ع    خ    سبقا  له   لمخطط
 ،  للتد     لرو حيد ،) ح           وف  و إللكتروني  و الستكش في  و لقر  ي   لصو ي 
 (.728ص ،8181

 

  جموعد  لتقد     لمعلمد  عليهد  تعتمد  ت  يسدي  إسدتر تيجي  بينهد  : إجر  ياد وتعدر   
  الفتر ضد   لعد ل  لمفدر     لروضد  طفد  لتعدر   لسدلبي   آلثد      تح  أنشط 
- إللكترونيددددد  بدددددي  تتندددددوع  حطددددد      جموعددددد  إلددددد   لق عددددد  تقسدددددي  خدددددل   ددددد 

  ألنشدط  لمم  سد  ب لتند و   ألطفد   عليهد  يد و  ال أو/نعد   حط  - السترش    
 . لمخطط 

 

 :االفتراضي العالم-
 حيد  ،تخيليد    بطريقد    لد   ح ك تد  خدل   د   لدو قع  للعد ل   لمو  ي   لع ل  هو   

  لع يدد  لدد    لو قدد  نسددي   دد  ألندد  ؛ لددو قع   لعدد ل   حتويدد   دد  كدد  بشددمولي  يتميدد 
 (.  28 ص ،8185 غض  ،)  ع  ويتع  لون   ستخ  ون   م 
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 أو و قعيد  بيئد    تحد ك  لح سدو ، تكنولوجيد  علد  تقدو  و قعي  غير بيئ  وهو   
 إعل يدد ، و ددو   وترفيهيدد  تعليميدد  وأنشددط  وبددر    ألعدد   علدد  ي وتحتددو  خي ليدد ،
 و أللعد    لمحمولد   لتليفوند    ثد   تعد   ، ألهد     لروضد  طفد   عهد  يتف ع 

  ألبعدددد   ذ    لسددددينم  ي  أو  لكرتونيدددد  و ألفددددل   لتف عليدددد  و لكدددد  ير    إللكترونيدددد 
 (. 8888 ص ،8182 حس ، ،  ك)   تق  ا  و ألكثر  لثلثي 

 

  لوقدددت فددد  تعمددد  ، لح سدددو  بو سدددط  إنت جهددد  يدددت  ثلثيددد  أبعددد   ذ   بيئددد  هدددو  
  لجبدد  ،) تفدد عل  عدد ل    خدد  و الستكشدد    لتجددو   دد   لطفدد  وتمكدد   لحقيقدد 
 (.21 ص ،8182

 

 خصدد    لهدد   لح سددو  بو سددط  تنددت  و قعيدد  غيددر بيئدد  :بيندد   إجر  يادد ويعددر   
 وفيدد يوه   ألعدد   وتتضددم  ، و لتف عليدد   لحركدد  حيدد   دد  وتج بدد   لطفدد  تثيددر
 .   لطف   عه  يتف ع  إعل ي  و و  

 

 :االفتراضي للعالم السلبية اآلثار-
 

  لعد ل  لمفدر    تعرضد  أثن ء  لطف  له  يتعر  ق   لت   لمخ طر      جموع  
 لمخدددددد طر  -خلقيدددددد  لمخدددددد طر  أل - لخصوصددددددي  قتحدددددد   ) و نهدددددد  ، الفتر ضدددددد 

 . لصحي  و الجتم عي (
 

 :البرنامج -
 

 أهدد      لتحقيدد   لمتعلمددي   دد  لمجموعدد    تقدد    لتعليميدد   لخبددر    دد   جموعدد   
 (.47 ص ،8118 عل ،)     ح     ني    فتر    ف  خ ص    تعليمي   
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 : والدراسات السابقة نظري طار الاإل

 : التعليمية المحطات: أوالً 
 

 يددتعل  أن  مكدد  ال  لمختلفدد  و حتي ج تدد   لنم  يدد  بخص  صدد   لروضدد  طفدد  إن   
 عقلد  تخ طد  أنشدط  علد   العتمد    د  البد  ولك  ،و إل ش    لنص  أو ب لتلقي 
 ،أفع لدددد  نتدددد    و ؤيدددد  بنفسدددد  للمعرفدددد  و لوصددددو   الكتشدددد   فدددد   غبتدددد  وتشددددب 

  العتمدد   تدد  لدد   ذلدد  كدد  لدد  تتددي  تنظيمهدد  وطريقدد  بممي  تهدد   لتعلميدد  و لمحطد  
 .   لح ل   لبح  ف  عليه 

 

 : التعليمية المحطات تعريف
 

   جموعدددد فيهدددد  تنتقدددد  تدددد  ي  إسددددتر تيجي  :بينهدددد  ميدددد يعلت ل  لمحطدددد    عددددر  ت     
 عتمددد     للم  سدددي   سدددم   مددد  ، لمحطددد    ددد  سلسدددل  عبدددر  لطلبددد   ددد   صدددلير 
  لمحطد   علد   لتند و  عبدر  لنشد ط   كد  تي  د   دتعل  لك  تتي   ح    وس   
 .  (Jones, D.J, 2007, pp 99- 100)  لمختلف 

 

دد   عددر  وت        لمحطدد    دد   جموعدد  فدد  تتمثدد  ت  يسددي  إسددتر تيجي  :بينهدد  أ ضا
  نهددد ، بكددد   لموجدددو    لتعليميدد   ألنشدددط  و م  سددد  عليهدد  بددد لمرو   لتل يددد   قددو 
 . وغيره  إلكتروني  أو صو ي   يبصر  أو  ستكش في  أو  ستقص  ي  تكون  ق  و لت 

 (28 ص ،8188 ، ك )                                                  
 

  جموعدد  علدد   لمتعلمددي   ددرو  فدد  تتمثدد  ت  يسددي  إسددتر تيجي  :بينهدد  وتعددر    
  ستكشددد في  تكدددون  قددد   لتددد   ألنشدددط   جموعددد   نهددد  كددد  تمثددد  ، لمحطددد    ددد 
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  ددد  و لتددد  ،(تسددد ؤلي )  ستشددد  ي  أو  لكترونيددد  أو صدددو ي  بصدددري  أو  ستقصددد  ي 
 لتحقيدد  جمدد ع    أو ي  فددر  بشددك     جموعدد   فدد   لعمدد   لطددل   سددتطي  خللهدد 
 (.28 ص ،8185  حم ،)  نشو   أه   

 

 أجهددد   ب سدددتخ    تف عليددد     حطددد     عددد    ددد  تتكدددون  تعليميددد  إسدددتر تيجي  وهددد    
  د   جموعد   م  سد  علد  وتقدو   إلنترندت، وشدبك  و لت بلدت  لمحمولد   لح سو 
 فدددد   ألطفددد   وينفدددد ه   لروضددد   علمدددد  تحددد  ه   لتدددد   لتف عليددد   لبيئيدددد   ألنشدددط 
 تجدددو   ويدددت   حطددد ، كددد    خددد   حددد       هددد     بتنفيددد  ويقو دددو  صدددلير     جموعددد    
 إبدر هي ، )لقد ء كد    خد   لمختلفد   لتعليميد   لمحطد   عل   تت ب    بشك     ألطف  
 (.825 ص ،8181

 

 :التعليمية المحطات أنواع
 

  لع يد  أو  تهد  أندو ع  لعلميد  للمحطد   أن يتضد   لسد بق   لتعريف   خل       
 و   سددددد  ،(81 – 87 ص ص ،8181)  ل هر نددددد     سددددد   ثددددد   ل   سددددد    ددددد 

- 22 ص ص ،8188)  كدددد و   سدددد  ،(47-44 ص ص ،8185)  لسددددحت
 :    يل كم  ، ،(58
 ب ألنشددددط  تخددددت   لمحطدددد  هدددد   :االستكشةةةةافية/ االستقصةةةةائية المحطةةةةة .1

 ثدد  ،طددويلا   وقتادد تنفيدد ه   سددتلر   ال  فعليدد  م  سدد  إجددر ء تتطلدد  و لتدد  ، لعمليدد 
 .  لمص حب   ألسئل     ع   عل   إلج ب  ذل   يل
 يتصددددفحه  و لرسددددو     لصددددو   دددد  عدددد   بهدددد  يوجدددد  :الصةةةةورية المحطةةةةة .2

  وسدوع   لصدو   صد    كدون  وقد  ،بهد   لمتعلقد   ألسدئل  عل  ويجيبون   لتل ي 
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  لعلميددد   لمفددد هي  فتقدددر   ، صدددو   علميددد  قصددد  أو جددد ه    لصدددق   أو  علميددد
 . للتل ي   لمحسوس  و لخبر  

  لعلميدددد   لمدددو   بقدددر ء   لمحطددد  هددد   فددد   لتل يددد   قدددو  :القرائيةةةة المحطةةةة .3
 علددد   العتمددد    لقددد    لددد يه  لجعددد  وذلددد  ؛قر  يددد  صدددحيف  أو كمقددد    لموضدددوع 

  دد  ي يدد   مدد  ، صدد   ه   دد   لمعرفدد  و سددتخر ج  لمعلو دد   تحصددي  فدد   لددنف 
 . لمص حب   ألسئل  عل  و إلج ب  للتعل    فعتيه 
 أفددددل  أو تقدددد  م  عددددر  بمشدددد ه    لتل يدددد   قددددو  :اإللكترونيةةةةة المحطةةةةة .4

 فدددد   لبحدددد  أو  لح سددددو  جهدددد   خدددل   دددد   لدددد    بموضددددوع  رتبطدددد  تعليميددد 
 .  لعملي   لم    له    لمص حب   ألسئل  ع   إلج ب  ث  و   ، إلنترنت

 فدديل  لمشد ه   فيدد يو أو تسدجي  جهد   يوضدد  :البصةرية/ السةةمعية المحطةة .5
 .   لمص حب  سئل  أل عل  ويجيبون   ل    بموضوع صل  يذ تعليم 
 أن للمعلدد  فدديمك  ،للخبددر ء  خصصدد   لمحطدد  هدد   :ستشةةاريةاال المحطةةة .6

 ، لددد    بموضدددوع علقددد  لددد   تخصددد     دددر  سدددتخ    أو  لمحطددد  خلددد   قددد 
 توسدد   عدد   ن قشدد  وإجددر ء  لدد    بموضددوع تتعلدد  أسددئل ا  بسددر ل   لتل يدد  ويقددو 

 .  لعلمي   لم    حو      كه 
  لتل يدد  أحدد   دد   لمحطدد  هدد   فدد   لمعلدد   طلدد  :الشةةم  متحةة  محطةةة .7

 يويرتد   لعلم ء أح  : ث  ،علمي  شخصي  تقم  خ  ج  أو  لفص    خ  سو ء
  د  نمد ذج أ   د  تكدون  أن  ألفضد  و د ،  لع ل  في   عي   ل ي  لعصر  لب 
 . إنج   ت  أه   تحك صو   أو أعم  
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 ويقددو  ، لتل يدد  لدد   للتفكيددر و ثيددر   متعدد   حطدد  هدد :   ال/ نعةةم محطةةة .8
 تبدد أ  لتجربدد  هدد   نتد    تفسددير علدد  وللحصددو  ، عيند  تجربدد  بدد جر ء  لمعلدد  فيهد 

 . ال/ نع  عنه   إلج ب   كون  أسئل  بصي غ   لتل ي 
 حيد  ، سدتف   ا أقصد    لتحقيد   لمحطد   بعد    د   مك  أن   لب حث  وتر     

 كمدد   إللكترونيدد ،  لمحطدد  فدد   لبصددري / و لسددمعي   لصددو ي   لمحطدد    دد   مكدد 
 لضددع   نظددرا  ؛ لروضدد  لطفدد   لقر  يدد   لمحطدد   ل مدد  عدد    لحدد ل   لبحدد  يددر  
 .   إلستر تيجي  أنشط  ضم  تضمينه  يت  ل  وب لت ل   لقر ء  عل  ق  ت 

 

 تجعددددد  بينو عهددددد   لتعليميددددد   لمحطددددد   أن( 887 ص ،8182) ي  لدددددل   ويددددر    
 فدددد    ل دددد   شدددد  ك  خددددل   دددد  وذلدددد  ، لمعرفدددد  بندددد ء فدددد  فعدددد الا    و ا  للمددددتعل 

دد  لتعدد ون  وإحدد  ث  لحريدد  لدد  يتددي  كمدد   لمجموعدد    لتمركدد   دد  ذلدد  فدد    تخلصا
 سدددتعم    علددد  ق  تددد  ت يددد  كمددد   لبنددد   ، تجددد   ال  ددد  يتم شددد  وبمددد   لددد    حدددو 

 سددتمت ع ال  دد   جددوا   عددي   لطفدد   جعدد   مدد  ،و لمشددكل  وحدد   لبحدد  أسدد لي 
 .  لتعل  أثن ء

 

 : التعليمية المحطات إستراتيجية تطبيق طرائق
 

 إسددتر تيجي  تطبيد  طر  د ( 848ص ،8112)  لبلوشدد  ،يأ بوسدعي   أوضد    
 :  يل كم   لتعليمي   لمحط  

 وقددت   إلدد   لمحطدد   تحتدد ج عندد    وتسددتخ   :المحطةةات كةةل علةةى التجةةوا  -
  جموعدددد   علدددد   لمتعلمدددي  وتقسددددي   لمحطددد   عدددد   تح يدددد  فيهددد  ويددددت  ،قصدددير  

  ددرو  وبعدد  طددل ( 2 – 4) تضدد   جموعدد  كدد   لمحطدد  ، عدد    دد  ب لتسدد وي 
 أو  مينهدد  علدد   لمحطدد   إلدد   لمجموعد   لتنتقدد   لوقددت نتهدد ء   علدد   قد    81
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  يدد     دد   النتهدد ء وبعدد  ، لب   دد  فدد   لمعلدد   ضددع   لدد ي  لقدد نون  حسدد   سدد  ه 
 و قد  بمن قشد   لمعلد  يبد أ حيد ،  أ  كنهد  إلد   لمجموعد   تعو   لمحط   جمي 
 .  حط  ك  ف   لعم  ونت     لعم 
 إلدد   ألنشددط  تحتدد ج عندد     سددتخ   ه  يددت  :المحطةةات نةةص علةةى التجةةو  -

 وبد    لعد  ، نصد  إلد   لمحطد   ختصد    إل  فيلجي  ق    81    أكثر وقت  
 يددت  وهندد  ،فقددط  حطدد   ثددلث علدد   لمددرو  يددت   ددثلا   حطدد   2 علدد   لمددرو 
 .  تش بهتي  ي تإثن ك   حط   2 تصمي 
 أعضدد ء يتدو ع وفيهد   لوقددت،  ختصد   ر  ي د عند    وتسددتخ   :المجةأأ التعلةيم -

 أعضددد ء  ددد  عضدددو كددد  يددد و  ذإ ، لمختلفددد   لمحطددد   بدددي   لو حددد    لمجموعددد 
 كد   ويد ل  لمحد    لوقدت  نتهد ء بعد   جتمعدون  ثد  ،فقدط و حد    حطد   لمجموع 

 .   لخبر   يتب  لون  وب ل     ه   لت   لمحط  ف  و ش ه  ب  ق   بم  ط ل 
 

( المحطةات نصة  علةى التجةوا ) الثانيةة الطريقةة الحالي البحث يتب  وسوف  
 :  التالية لألسباب

 

 تصدددميمه  سدديت   لتدد   لمحطددد   نوعيدد  حيدد   دد   لبحددد  طبيعدد  تل دد  ألنهدد    
 كد  علد  تمدر أعضد  ه  بك  د   لمجموعد  ألن ؛ لصد    خد   لمجموعد   وع  
 حتد  وكد ل  بنفسد ،  لعلميد   لمعرف  ب كتس   طف  لك   لفرص  يتي   م   حط   
   . حط  ك    خ   ألنشط   م  س  ف   لك ف   لوقت  ألطف     قض
 :التعليمية المحطات إعداد خطوات

 

 : يل كم   لخطو   ه  ( 88 ص ،8187)  سليم ن    س  ح      
 

 . لتعليمي   لمحط   خل     نش   لك  تنميته   لمر    أله    تح ي  -
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 .تنميته   لمر    لمه     تح ي  -
 . لمحط     خ   ألنشط  لتنفي   لل    و ال ك ني    أل و   إع    -
   خدد   لتعليمدد   وتوضددي   لمحطدد     خدد   لمنفدد    ألنشددط  نوعيدد  تح يدد  -

 . لمحط 
  ألطفددددد   قددددد      ددددد  يتن سددددد  بمددددد   حطددددد  لكددددد   لعلمددددد   لمحتدددددو   إعددددد    -

 .و هتم   ته 
 . جموع   إل   عشو  يا   ألطف   تقسي  -
 . لعلمي   لم     حتو      يتن س  بم   لمحط   تت ب  ترتي  -
 . حط  لك  و ضح  تعليم   وض  -
 . لمحط  وه   عنو ن توضي  -

 

 : التدريس في التعليمية المحطات إستراتيجية مميأات
 

   :   يل    إل   لت  ي  ف   لتعليمي   لمحط   إستر تيجي  فع لي  ترج 
 .    لمتعلمي  بي   ألفك   وتب    للحو    لفرص  إت ح  -
 أشدددددك   فدددد  هدددد ينوتخ    لمعدددد    تنظددددي  علدددد   لصددددو ي   لمحطدددد  تسدددد ع   -

 .    أثر ا  وأبق   عن  ذ   لتعل   جع   م  ،بصري 
    دددر   ددد   لمتعلمدددي   خدددرج  إللكترونيددد   لمحطددد   فددد   لفيددد يوه    شددد ه   -

 .    لمتع      جوا   لتعل  عل  ويضف  و لتلقي   لحف 
 ميدد ي لتعل  لمحطدد   بددي   النتقدد   خددل   دد   لحركدد   لنشدد   فددرص تددوفير -

 .   لتعل  ف  و لنش    لحيوي     جو ا   ضف   م  ، لمتنوع  ب ألنشط  و لقي  
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 بو قد   لعلميد   لمد     بدط علد   سد ع   لتعلميد   لمحطد   فد   ألنشط  تنوع -
  ل  فعيد  و يد    ، لعقليد   لعمليد   وتنظدي   لعلميد   لمد     د  تف علد  في     ، لطف 
 (.  882 ص ،8182 ،حو  ) و الستكش    الستطلع ح  وتنمي  للتعل 
 & .Mahalli, Nurkamto, J., Mujiyanto,J    سد  نتد    أشد    كمد    

Yuliasri, I, (2019,p 28)   وجدو  علد  سد ع    لتعليميد   لمحطد   أنإلد 
 كمدد  للددتعل ،  تنوعدد  ختيدد      وتقدد     لطدل   دد   لمعلمدد  عمدد  فدد   روندد  علد 
 أو كبيدددر   جموعددد  ختيددد    للمعلددد  فددديمك  للطدددل   لدددتعل  فدددرص  ددد  ت يددد  أنهددد 

  لمفددد هي  تجربددد  بفرصددد  لهددد  تسدددم  أنهددد  كمددد   لمحطددد  ، علددد  للددد و  ن صدددلير 
 كددد ل  ، لمعلو ددد   تددد كر  ددد  وتمكندددو    سدددو  بمددد   لطدددل  و حدددتف  ك  ددد    بشدددك   
 . ق    لم    لمفهو  حو    ل ه     للمن قش   فرصا  أت حت

 

 ، لمعرفد  بند ء فد  فعد الا   و  ا  للمدتعل  تجعد  بينو عهد   لتعليمي   لمحط   أن كم   
  دد  كبيددر ا   سدد ح ا  لدد  يتددي  كمدد   لمجموعدد ، فدد    ل دد   شدد  ك  خددل   دد  وذلدد 
  التجد    د  يتم شد  بمد   لد    حدو   لتمركد   د   تحر  ا   لتع ون  إلح  ث  لحري 
 وتدد كر  لمشددكل  وحدد   لبحدد  أسدد لي  سددتعم    علدد  قدد  ته  ت يدد  كمدد   لبندد   ،

د  جدوا   عي   لمتعل  ويجع   لعقلي  ق   ته   ينم  م  ، لمعلو      لجدو عد    ختلفا
 (. 848 ،887 ص ص ،8182 ،ي  لل  )   لتقلي ي

 

 إسدددددتر تيجي  بددددد ع ت  ميددددد     دددد  أن( 81 ص ،8185) صدددددب  أبدددددو ويضددددي   
  جموعد  كد  قيد   خدل   د   لمدو    قل   شكل  عل   لقض ء  لتعليمي   لمحط  
 تدددوفير  لضدددرو ي   ددد  لدددي  وب لتددد ل  ، لتعليميددد   لمحطددد   جميددد  علددد  بددد لمرو 
د  مي  تهد  و د  ، تعل  لك  وأ و    و      لمجدر    لمفد هي   ألطفد   كتسد     أ ضا
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 تقدد    يددت  ال حيدد  ، لمتعلمددي  لدد    إلستقصدد ء حدد  وتنميدد   لنشدد   طريدد  عدد 
 .  ج ه    لمف هي 

 

  لطفدد   ختدد   فقدد   لتحصددي  فدد   ألطفدد   حتي جدد     لتعليميدد   لمحطدد    وتلبدد  
  فضددد  آخدددر وطفددد  ، لمشدددروع علددد   لعملددد   لتددد  ي  أو إلكم لهددد   لدددتعل  أنشدددط 
  قد    لم    لمشدروع عد  ب لكت بد  و لقيد   و لكت بد   لقدر ء   ثد   لملخد  تتضدم   هم 
 تطدددددددوير فددددددد   ل قددددددد  تكدددددددون  بحيددددددد   نهددددددد  يدددددددتعل   ر يددددددد  تمثددددددديل   شددددددد ه   أو

 (. (Ediger,M, 2011, p 496 لمفهو 
 

 : االفتراضي العالم لمفردات الروضة طفل لتعرض السلبية اآلثار :اثانيً 
 

 مقدمة :
  ألطفدد    يدد   وظدد    علدد   لحدد ل   لعصددر فرضدده   لتدد   لتحدد      دد  إن   

 و أللعددد   و لش شددد    ألجهددد    دد   لرشدددي  ب لتع  ددد   أل ددو  أوليددد ء توعيددد  ضددرو  
  جددد   فددد  ج يدد    هدددو  ددد  بكدد  إ ددد   ه  خدددل   دد   تربوياددد وتوظيفهددد  ، إللكترونيدد 
 وكفددددد ء  ،بيسدددددر    عهددددد   لتع  ددددد  وكيفيددددد   لرقمددددد   لعصدددددر فددددد   لطفددددد   شدددددكل 
 كينشددط   سددتخ   ه   مكدد   لتدد  و أللعدد    ألنشددط   دد   لج يدد  علدد  وإطلعهدد 

 أ لد  وإعد     إللكترونيد  ب لش شد   أطفد له  تعلد  حد    د  للتخفيد  ؛ب يل  حي تي 
  ل هشدددد ن،) لهدددد  يتعرضددددو  أن  مكدددد   لتددد  ب لمشددددكل  لتعددددريفه  تربويدددد  إ شددد    
 (.821 ،872 ص ص ،8182

 

 أقد     نفسد لضدلط    لطفد  تعدر  و نه  إ ج بي ا   آث  ا   الفتر ض  للع ل  ك ن وإذ   
  عدددي  وأندد   ألخدددر ،  لددتعل  بدددي و    ق  ندد ا   الفتر ضددد   لعدد ل  خدددل   لددتعل  عندد 

  كددون   لتدد   لبيئدد   أو  لتجدد    بعدد  عكدد  للمخدد طر  لتعددر  بدد ون   لتجدد   
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 بد لخو   لطفد   شدعر ال  الفتر ضد   لع ل  ف  أن  كم   لطف ، عل   خ طر فيه 
 . لطف  سلو      غضبا  أو  ستنك  ا   أو  ت  را  أو  عق با  يوج  ال حي  ، لقل  أو

 ( 8882 ،8887 ص ،ص8182 حس ،  ك ،)                            
  ليدر قد   الفتر ضد   لو قد  أن Bailey, J.O., et.al( 2019, 2) ويضدي     
 فدد   مكندد    غيددر ج يدد     بيئدد      يدد     دد   مكددنه  حيدد  ، ألطفدد   تعلدد  طريقدد   دد 

ددددد  أكثدددددر  ألطفددددد    صدددددب  كمددددد  ، لمددددد  ي عددددد لمه    ددددد   لصددددد     للتعليمددددد    تب عا
 إلدد   لطفدد  ينظددر ب لوسدد  ط  لمرفقدد   تطددوير خددل   دد  ألندد  ؛  لعدد ل  شخصددي  
 .حقيقيون  ص  ق  شرك ء أنه  عل   لميلوف   لشخصي  

 

  لعددد ل   ددد  تعددد  له  عنددد   ألطفددد   لهددد  يتعدددر  كثيدددر   خددد طر هنددد   أنددد  إال    
  ألسددلو   سددتعملو  لدد  و لمجددر ي  عقلًيدد ا  و لمختلددي   لشدد ذي  فل لبيدد  ، الفتر ضدد 

  دددد  ضددددح   ه   جدددد بو  لكدددد   لمدددد   أو و السددددتعط    لدددد  وع ذ   وهددددو  لقدددد   ،
 لمصد  قته  بهد   ألطفد   ليتعلد  أخدر   أسد لي   سدتخ  ون  و أب  ولكنه   ألطف  ،

  شدعر  لوقدت  درو  و د   ند  له ، ف  آ ني   ألطف   هرالء وجو      لرغ  عل 
 وتعتبدر  آلخدر،  لطدر   د   كلمد     نحو و لثق  ب الطمئن ن فشيئ ا  شيئ ا   ألطف  

  دد   النتشدد   وو سدع  ع لميدد ا  ظدد هر ا   لجدر    فدد   لمتخصصددي   لد   لظدد هر  هد  
  لطفدد  وتثقيدد   لددوع  بو سددط  إال  نهدد   لحدد   مكدد  وال  إلنترنددت، شددبك  نتشدد   

    . إلنترنت لشبك  ستخ      سوء عن  تو جه  أن  مك   لت  ب ألضر   وتعريف 
 (72 ص ،8181  ل   ع،)                                                 
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 : اإللكترونية للشاشات األطفا  إدمان أسباب
 

  ألطفدددددددد   تعلدددددددد  أن إلدددددددد ( 878 ،871ص ص ،8182) ل هشدددددددد ن  شددددددددير   
 وتوفرهد   لش شد   لهد    ألطفد   إسدتخ    سدهول  إلد  يرج   إللكتروني  ب لش ش  
  لو لددد ي  وعددد  قصدددو  كددد ل  و لتثقيددد ، للترفيددد  آ نددد  وسددديل  أنهددد   آلبددد ء و عتقددد  
 كمددد  ،طويلددد    لفتدددر      عهددد  ب لتع  ددد  ألطفددد له  و لسدددم    لش شددد   تلددد  بخطدددو  
  سددددتطي  ال وعلقدددد   إنجدددد     لتكددددوي   الفتر ضدددد   لعدددد ل  إلدددد   ألطفدددد   يهددددر 
 لفتدر      ألجهد    سدتخ    فد  و لد يه  تقليد  فد  و غبدته   لدو قع   لع ل  ف  تكوينه 
  د   لطفد   ند    عد ن  لد ي  لفدر   تعدوي  ف   لش ش   تل  نج   ك ل  ،طويل   
 بدددرو   لطفدد  إحسدد    ددد   النتبدد   تشدد   تنوعدد  و ختيددد      لجدد   عو  دد  تددو فر
 .   إللكتروني   أللع   بع   م  ست  عن   لفري 

 

 Bailey,J.O., et.al و (417 ص ،8182) حسدي   د  كد    أشد   كد ل    

2019,p.2)) نتبدد   جدد   علدد  تعمدد   الفتر ضدد   لعدد ل   فددر    خصدد    أن  
  مد  ي عد  وال  لطفد  خيد   ي يثدر   مد   لتصدوير أ د ك  فد   لتندوع حيد  ، ألطفد  

 و لسدددمعي   لبصدددري   لمدددرثر   عنصدددري  تك  ددد  علددد   عتمددد  كمددد   لمحتدددو ،  ددد 
 و دددن   شددد ه  عمددد   لطفددد   حيددد  ال بحيددد  ، لصدددحيح  أ  كنهددد  فددد  و سدددتخ   ه 

 علد  وإنمد ، فقدط  لحدو   علد   لمحتدو    عتم  وال أكثر وو قعي ا   ص  قي ا   لم ش ه 
 فد   عند  تعدي   الفتر ضد   لعد ل  شخصي   أن  يوح  جعل   م  أكثر  لمرثر  
 .   لحقيق   لع ل 
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 : االفتراضي العالم لمفردات الطفل لتعرض السلبية اآلثار
 

 : آلث   ه      أن( 22 ،21 ص ص ،8182)  لجب   ير     
 

 .    الفتر ضي   لبيئ   ستخ    ف   لمفر  و لنش    لع و ني  إل   ألطف    ي  -
 لهددد  لددي   و قددد   دد   علو ددد     علدد  للحصدددو   النترنددت  ألطفددد   سددتخ     -

 . إللكترون  ب لتعلي  علق 
  لتف عد   ون   لبصدري   لثق فد  علد  عتمد      نتيجد  للطفد   للفظيد   لقد    تيثر -

 .  الفتر ضي  للبيئ  ستخ      أثن ء  للفظ 
 ولددي  للمعلو دد   يدد قتلكم  لطفدد  وقددو  نتيجدد   البتك  يدد   لقدد    تنميدد  عدد   -

 .  لعقلي  للق       ستخ  ا 
 .  الجتم عي  ب لمش  ك  قي    وع    لو قعي   لبيئ  ع   لطف  ع   -
 .و لم  س   لروض  تج   و لمسئولي    لو جب   إهم   -

 

 ،(8882 ،8887 ص ص ،8182) حسددددددددددددددددددددددددد  ،  كددددددددددددددددددددددددد وتضدددددددددددددددددددددددددي    
Handlington,L., et.al (2019,pp 20-22) ، ص ،8185) غضدد   و 

 كمددد   الفتر ضددد   لعددد ل   فدددر     ددد   لطفددد  تع  ددد  سدددلبي   أهددد ( 22 -24 ص
 :   يل
 إلدد   صدد   بمدد   الفتر ضدد ،  لعدد ل  فدد  إفعدد ل  وجهدد  طويدد  وقددت سددتنف ذ  -

 . ستخ    ال ع   لتوق  عل   لق    وع    إل   ن  شكل 
  لكرتددددون  فيهدددد   لطفدددد   شدددد ه   لتدددد   لمو قددد   دددد  كثيددددر   وج  دددد  صددددح  عددد   -

 . عليه   حص   لت   لمعلو    أو  أللع   ف  ويستخ  ه 
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 وفقدد  ن ،جتمد ع  ال و لتو صد  جتم عيد  ال  لعلقدد   بتكدوي  هتمد   ال  تد ن -
 .  ب لسل  نفع لي  ال  لنو ح  ف  وتلير  آلخري     و لتع ط   لتف ع  عل   لق   
 بتددددد   و ال و لته يددددد   لعنددددد   ثددددد  ع يددددد     لمخددددد طر    أحي ناددددد  لطفددددد  تعدددددر  -

 .  لألطف    لجنس  ستلل و ال و لتحرش و لمض  ق 
  لنمددد ذج أحي نددد ا  بمشددد ه ته   لخ طئددد   لسدددلوكي    ددد  لكثيدددر    ألطفددد   تقليددد  -

 عنددد  بدددي  طر  ددد  علقددد  وجدددو  لددد إ  ل   سددد   بعددد  أشددد    ولقددد  ، لع و نيددد 
 .   أللع   تل   ستخ  ون   ل ي   ألطف   وعن   إللكتروني   أللع  

  دد   ألجنبدد   لمنددت  فدد  وقيميدد  ثق فيدد  وأنمدد   وسددلوكي   بقددي   لطفدد  تدديثر -
  لطفدددددد  ي حتدددددد   قدددددد و  كنمددددددوذج وتسددددددتخ   ،للطفدددددد   حببدددددد    شخصددددددي     خددددددل 

 وهد  ، catatanic state تسدم   لطفد  بتوحد   صد   بمد    لبطوليد سدلوكي   لب
 نفسدد  ويتخيدد  و لو قدد   لخيدد   بددي   لتمييدد  عدد   لطفدد  عندد ه   عجدد   لتدد   ل  جدد 
  دد  تتفدد  ال  غ لبادد أو  أحي نادد و لتدد  بآ   هدد  ويقتندد  سددلوكه  فيسددل  ، لشخصددي  هدد  
 .  لمجتم  قي 
 و لتل  ددد   لندددو  ضدددطر   و   لبصدددر كضدددع  للطفددد  صدددحي  أضدددر   تسدددب  -

 .  ل هن  و لخمو  و إل ه  
 . سوي  ل غير  لسلوكي   تشجي  إل  إض ف ا   لعن  ثق ف  تلر  -
  صددد  فون  قددد  ألنهددد  ؛ال قددد  غيدددر و  دددو  و صدددطلح   ألفددد ظ  لطفددد  يدددتعل  -

 . فيه  ثقته  ويضعون   وأخلقيا   فكريا   لشو ذ
 . ألخلق   لفس   نشر عل  تس ع  أخلقي  ال إب حي  وأفل  صو  عر  -

 

  ل هشددددددددددد ن و( 22 ،27 ص ص ،8182 ) لددددددددددد هم  يركددددددددددد    ددددددددددد  وهدددددددددددو   
  لتدروي   نهد   ألخلقد   لج ند  علد  سدلبي  آثد   هند   بين( 847 ،ص8182)
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 وطريقددد  طفددد   أل سدددلو  علددد  يدددرثر  مددد  ،و لجريمددد   لسددديئ  و ألخلقيددد   للعنددد 
  لطفد  جلدو  أن كمد   لسدلوك ،  لضدبط نعد      لد  يفيدر   آلخدري   د  تعد  له 
 فتتدديثر صددحت  علدد   تعدد    سددلبي  نعك سدد    لدد   لش شدد   أ دد   طويلدد    لسدد ع    
 وتجهدد   لصددح  غيددر للجلددو  نتيجدد  و قبتدد   لفقددري   لعمددو  وكدد ل  ،يدد   أصدد ب 
 تدددد     كمدددد  ، لعضددددل  جهدددد    ويتدددديثر  لبدددد ن  و إلجهدددد   ب لصدددد  ع فيشددددعر ،عينيدددد 

 .و النع  لي  ب لكآب  و الص ب   لع و ني  و لن ع  و لقسو  و لعن   لعصبي 
 

 : االفتراضي العالم لمفردات الطفل تعرض عند السلبية اآلثار مواجهة
 

 علد  لنفسده   لتكنولوجي  فر  نتيج  و لته ي  للخطر  لجي  ه   أطف   يتعر   
 وفد  و لمتعد   لتسدلي  ظ هرهد  فد  ،وألعد     وتشدوي    إثد       د  تحتويد  بم   لس ح ،
  لتد   لعمريد  للمرحلد   نهد   لكثيدر  ن سب  لع   وذل  ؛و لمخ طر  ألضر   ب طنه 
 ك فددد  فددد   تعددد      سدددلبي      ددد  عنهددد  يندددت   ددد  إلددد  ب إلضددد ف   لطفددد ، بهددد   مدددر

 بددي   لتوفيدد  علدد   وقدد   ا  وو ع     دد  با   كددون  أن  لطفدد   دد  يتطلدد   مدد   لجو ندد ،
 عد   لمسدئول   لمرسسد   بمسد ع   وذلد  ين سدب ، لمد   ختي    وبي  نمو   تطلب  

 . وسل ت  أ ن   حق  بم  وتوعيت  ت  يب  خل      لمرحل  ه   ف   لطف  تربي 
 (78 ص ،8182  لسي ، عب )                                             

 

 تخيلددد   فتدددر    جدددر   الفتر ضددد   لعددد ل  بدددين  لطفددد  توعيددد   لضدددرو ي  و ددد   
ددد ولدددي  حي تددد  فددد  تكميلددد   ؛ لمخصددد   لضدددرو ي  وقتددد   سدددتقط   إجب  ياددد  فرضا
  لمحدديط  دد  وتف علدد   ليو يدد  نشدد ط ت  و   ولدد    وسدد  و ر جعدد  و ج ب تدد  إلنجدد  
 (.   27 ص ،8185 غض  ،)  و الجتم ع  ي  ألسر   لو قع 

  لتكنولدددوج   لدددوع  أن( 81 ،82 ص ص ،8184) لقددد    عبددد  أشددد   حيددد    
 إجمدد   ويمكدد  وللبيئدد  ل  تدد   لطفدد  إ     فدد   سدده  ألندد  ؛ثق فيدد ا  ضددرو  ا  أصددب 
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  لتكنولوجيدد   لتطبيقدد    دد   لتع  دد   هدد     تنميدد  فدد   لتكنولددوج   لددوع  أهميدد 
 إ ج بيدددد   تج هدددد   وتكددددوي   لمندددد  ، فدددد   لروضدددد  فدددد  سددددو ء وأجهدددد     أ و      ددد 

  خرجدد   وتحقيدد   لصدلر،  ندد   لتكنولوجيدد   لتطبيقد   سددتخ       نحددو  رغوبد 
 وإجتم عيددد  ي ويددد   هددد      دددتل  و  و لتسددد ؤ   السدددتطلع كحددد  أفضددد  تعليميددد 
 حيددددد ته  فددددد   لمهنددددد   لطمدددددو  نحدددددو إ ج بيددددد   سدددددتقبلي   ؤيددددد  وتكدددددوي  وعلميددددد ،
 .   لمستقبلي 

 

                لجبددددد   ،(882 ص ،8181)  ألنصددددد  ي   ددددد  كددددد       سددددد   أشددددد    وقددددد    
 -878 ص ص ،8182)  ل هشدددددددددددددددددددددددددد ن  ،(818 -811 ص ص ،8182) 

 إلدد ( 412 ص ،8182) حسددي  ،(8882 ص ،8182) حسدد  ،  كدد ،(875
 : يت  كم   لسلبي   آلث   ه   لمو جه   لنق   بع 

  لسدد ع   عد   بمجد و   لهد   لسدم   وعد   و لنظد    ألولويد    ألطفد   تعلدي  -
 .  ب للع  فيه  له   لمسمو 

 .   ألطف   ألعم    لمن سب   إللكتروني   أللع   ختي    -
 .  لش   أو  لعن  ط ب  تحم  ألع   بشر ء له   لسم   ع   -
 وأ و لقدددر ء  ك لرسددد   لش شددد   ب سدددتخ    تعلمهددد   مكددد  أ دددو   ألطفددد   تعلدددي  -

 .  لمفي    أل و     وغيره  لل  تعل 
 .  و لسرو  للترفي  أوق   وتخصي   لهو      م  س  عل   ألطف   تشجي  -
 عليدددد   سدددده  حتددد  سددددتخ   لل وضدددو بط قددددو ني  وضدددد  فددد   لطفدددد  إشدددر   -

 . به  و اللت    تطبيقه 
 وبعدد   لنددو  قبدد   ثدد   حدد      أوقدد     فدد   إللكترونيدد   ألجهدد   سددتخ      ندد  -

 .  ألسري   ألنشط  وأوق    لطع   تن و  ووقت  ب شر ا   الستيق ظ
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 .  ل    ضبط عل  تس ع   لت  و ل يني   ألخلقي  ب ألنشط  هتم   ال -
 وصدو  عل   س ع ه   م  ، لروض  ف   لتف علي   ل كي   لسبو    ستخ     -

 . لمعلم     تف عل  أثن ء سه    بشك     لمعلو  
 .   ألطف   ل      يحقيق بصو      لبيئ  ستكش   ال   فعي   ي    -
  شد ه   و د  ، للعد   شد  كت   ثد   ألجهد   هد   ستخ     ف   لطف   ش  ك  -

 .  الجتم ع   لتو ص   و ق  عل   ع  ص  ق   وعم 
 .   ألطف   لته     لش ش   ستخ     تجن  -
  ألطفدد   لجدد   و لمسددرحي  و لفنيدد  و لحركيدد   لموسدديقي   ألنشددط   و  تفعيدد  -

 .   لو قع  للع ل 
  يددددوتمث  لطفدددد  لدددد    لثق فيدددد   لهويدددد  وتنميدددد   لثقدددد ف   لج ندددد  علدددد   لتيكيدددد  -

 .  لمجتم  وتق لي  ع    
 و قتدد  ء و ل ينيد   لمجد ال  جميد  فد   لن جحدد   لشخصدي    د  نمد ذج تقد    -

 .به   لطف 
 للبيئددد   سدددتخ   ه  قددد   حتددد  أنفسددده  عددد  للتعبيدددر لألطفددد    لحريددد  إعطددد ء -

 .  الفتر ضي 
  لحدرص  د   يلوفد    وع لميد    عربيد    بشخصدي         يد  قصدير  حلقد   إنت ج -

 .  إ ج بي    وسلوكي     أصيل    عربي    قي    تق    عل 
 

  للصدفي   لنشد ط   تفعي   ج  أن  إل ( 852 ص ،8182) ي  ن ويضي    
 أقر نددد ،  ددد  وعلق تددد  سدددلوكي ت  و ت بعددد   لطفددد  فدددر   وقدددت إلشدددل   و الجتم عيددد 
 سددددوء  خدددد طر حددددو   لطلبدددد   لم  سدددد  فدددد   لتربددددوي   لمرشدددد  يوجدددد  أن وضددددرو  
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  لوقدددت فددد  و إلفدددر   ، لفيددد يو ألعددد   وأجهددد    ل كيددد  و ألجهددد    إلنترندددت سدددتخ    
 .  أبن  ه  وتقوي   ت بع  ف   آلب ء وتوجي 

 

 إجددر ء بضددرو   Handlington,L., et.al (2019, p.23)    سدد  وأوصدت  
   خدد   للوحيدد   ألجهد   سددتخ     حددو  و ألطفد    آلبدد ء بددي   لمن قشد    دد   لم يد 
 .ستخ    ال أوق   وتنظي   إ ج بيا  ستخ    ته   فه  ل ي    ؛ لمن  

 
 

  لتربدوي   ل و  إل ( 588 -588 ص ص ،8185)  لج       س  أش    كم   
  لصددددح   لمندددد   تهيئدددد  فددد   كمدددد  آ دددد  إلكتروندددد   سدددتخ    تحقيدددد  فدددد  لألسدددر 
 . و لتقوي  و لعلج  لتقن ، و لضبط و لتوجي ، و لتوعي 

 : السابقة الدراسات

  التعليمية: بالمحطات اهتمت التي الدراسات: أوالً 
 

  لتعليميدد ،  لمحطدد   إسددتر تيجي  تن ولددت  لتدد   ل   سدد    دد   لع يدد  هندد     
  د  جملد ا  نسدتعر  وسدو  و ألجنبيد   لعربيد  بدي   ل   س   ه   تنوعت وق 

 :   ل حه  أبر  إل   إلش        نه  ستف    ال ت   لت   ل   س  

 إسددددددتخ    أثددددددر  عرفدددددد  إلدددددد   ل   سدددددد  هدددددد فت :(2222) إبةةةةةةراهيم دراسةةةةةةة-
  يددد لبيئ  لمفدد هي   دد  كدد    تنميدد  فدد   لتف عليدد   لتعليميدد   لمحطدد   إسددتر تيجي 
 تطبيدد  وتدد   لروضدد ، طفدد  لدد    لبيئدد   لجمدد ل  و لحدد   لبيئيدد  و لسددلوكي  

 أسدددديو  بمح فظدددد   لروضدددد   ب حدددد   وطفلدددد ا  طفددددلا  21 عدددد   علدددد   ل   سدددد 
  ل   سددد   دددو    لب حثددد  وأعددد   وتجريبيددد ، ضددد بط   جمدددوعتي  علددد   قسدددمي 
  لمسدددددته   للطفدددد   لمن سدددددب   يدددد لبيئ و لسدددددلوكي   للمفدددد هي  قددددد  متي   لت ليدددد ؛
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 إسدددتر تيجي  السدددتخ     لمعلمددد   ليددد  إعددد    تددد  وكددد ل  ، ل   سددد  فددد  تنميتهددد 
  ختبد   وهد   ل   سد  قي   أ و   إع    ت  كم  ، لتف علي   لتعليمي   لمحط  
  لحدد  و قيدد    يدد لبيئ  لسددلوكي    لحظدد  وبط قدد   لمصددو   يدد لبيئ  لمفدد هي 
 أثددر وجددو  إلدد   ل   سدد  وتوصددلت  لروضدد ، للطفدد   لمصددو   لبيئدد   لجمدد ل 
 و لسددلوكي    لمفدد هي  تنميدد  فدد   لتف عليدد   لتعليميدد   لمحطدد   السددتخ    كبيددر
  وجبدد    تب طيدد  علقدد  ووجددو   لروضدد ، طفدد  لدد    لجمدد ل  و لحدد   لبيئيدد 
 طفدددددد  لددددد    لجمددددد ل  و لحددددد   يدددددد لبيئ  لمفددددد هي  بدددددي  إحصددددد  ي   اللددددد  ذ  

  لبيئدد   لسددلو  بددي  إحصدد  ي   اللدد  ذ     تب طيدد  علقدد  توجدد  وال ، لروضدد 
 إ   ج ضدددددرو    لب حثددددد  وأوصدددددت  لروضددددد ،  لطفددددد  لددددد    لجمددددد ل  و لحددددد 

  إللكترونيدددد   ألجهدددد   علددد  تعتمدددد  ح يثدددد  تعليميددد  وإسددددتر تيجي    وضدددوع  
  د  بد  تتميد  لمد  ؛ب لروضد   ليدو  أنشط     ج ء له  وتخصي  ، لمحمول 
  هدد     لدد يه  وتنمدد   ألطفدد   علدد   لتعلددي  تيسددر وإ ك نيدد    سددتخ    سددهول 
 . ل  ت   لتعل 

 إسدتر تيجي  ف عليد  علد   لتعدر  إلد   ل   سد  هد فت :(2222) عيد دراسة-
 و تعددد   لبصدددري   لتفكيدددر تنميددد  علددد   لعلدددو  تددد  ي  فددد   لتعليميددد   لمحطددد  

  لمددنه   سددتخ    تدد  أهدد  فه  ولتحقيدد   البت   يدد ،  لمرحلدد  تل يدد  لدد    لددتعل 
  لضددددددد بط   لمجمدددددددوعتي  ذي  لتجريبددددددد  شدددددددب  و لمدددددددنه   لتحليلددددددد   لوصدددددددف 
   و  لتدددد  ي   لمعلدددد   ليددد  فدددد   ل   سدددد  و دددو   أ و   وتمثلددددت ،و لتجريبيددد 

دد  لمختدد     لوحدد    و ختبدد    لعمدد  وأو     لتعليميدد   لمحطدد   إلسددتر تيجي   وفقا
 11  ددد   ل   سددد  عينددد  تكوندددت وقددد   لدددتعل ،  تعددد  و قيددد    لبصدددري   لتفكيدددر
 وتلميدددددد  ا  تلميددددد ا  41  البتددددد      لر بدددددد   لصددددد  تل يددددد   دددددد  وتلميددددد  ا   تلميددددد ا 
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  لفصددد  فددد   ضددد بط ل  لمجموعددد  وتلميددد  ا   تلميددد ا  41و  لتجريبيددد   لمجموعددد 
 إلددددد   ل   سدددد  نتدددد    توصددددلت وقدددد ،  8182/ 8181 لعدددد    لثدددد ن   ل   سدددد 
 و تعدددد   لبصددددري   لتفكيددددر تنميدددد  فدددد   لتعليميدددد   لمحطدددد   إسددددتر تيجي  ف عليدددد 
  ألثدددر حجددد  خدددل   ددد  ذلددد  و تضددد   البت   يددد ،  لمرحلددد  تل يددد  لددد    لدددتعل 
 و تعدددد   لبصددددري   لتفكيددددر)  لبحدددد   تليددددر   تنميدددد  فدددد  لإلسددددتر تيجي   لكبيددددر
  لتوصددي    دد   جموعدد  إلدد   لتوصدد  تدد   لبحدد  نتدد    علدد   وبندد ءا  ،( لددتعل 
  تعدد  تحقيدد  ضددرو   إلدد  و لتعلددي  ب لتربيدد   لمعلمددي  أنظدد   توجيدد  أهمهدد   دد 

  و     دد  لهدد  لمدد   لتعليميدد   لمحطدد   إسددتر تيجي   سددتخ    أهميدد  وإلدد  ، لددتعل 
 . لتعليمي   لنت        لع ي  تحقي  ف  كبير  

 إلد   ل   سد  هد فت : Aydogums, M., Senturk,C.(2019) دراسة-
 طريقدددد   دددد   لتجريبيدددد  ستقصدددد ء  و إل  لددددتعل   حطدددد   تقنيدددد  ف عليدددد   ق  ندددد 
 تقنيد  تديثير حجد  لحسد    ألثدر تحليد  طريقد   ستخ    وت   لتقلي   ،  لت  ي 
 تقنيدد  تدديثير حجدد  أن  لنتدد    وبينددت  ل   سدد ،  لتحصددي  علدد   لددتعل   حطدد  
 وتد . كبيدر تديثير حجد  هد  . 14.بلد   ل   سد   لتحصدي  علد   لدتعل   حط  
دد   لتددد  ي   م  سدد   تددديثير    سددتو  تنظددي  ددد   لددتعل   حطددد   لتقنيدد  وفقا  ووفقا
 كبيددر   فددر    إلدد   لتوصدد  تدد  وقدد   لبحدد ، ونددوع  لتقدد    و دد    لتدد  ي  لمرحلدد 

 أنهد   لبحد  نتد    وكشفت  لمقر ، نوع حس   لمحسوب   لتيثير حج  قي  بي 
  لث نويدد   لمرحلدد  عدد   ث ليدد  تعلددي  كمرحلدد   البتدد      لتعلددي  فدد  ف عليدد ا  أكثددر

  لعلددددددو    و  وفدددددد   لمث ليدددددد   لتطبيدددددد  فتددددددر  أسدددددد بي  4-8 وأن و لج  عيدددددد ،
 وأظهدر  للطدل   أل ثد   لنجد   لتحقيد  بد لطب   ث لي  ب عتب  ه  و لتكنولوجي 

 . لتقلي     لت  ي  طريق     ف علي ا  أكثر  لتعل   حط   تقني  أن  لنت   
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  لمحطددددد   ف عليددددد  علددددد   لتعدددددر   سدددددته فت :(2212) حةةةةةواس دراسةةةةةة-
  لصد  تل يد  لد   و لتحصدي   لمسدتقبل   لتفكيدر  هد     تنمي  ف   لتعليمي 
 تجريبيد   جمدوعتي  فد   تلميد ا  72  د   لبح  عين  وتكونت  إلع   ي  ألو 

  لل  د   لمسدتقبل   لتفكيدر  هد     بهد  ق  مد  بن ء ت  ذل  ولتحقي  وض بط ،
  لمعرفد ، و الختبد    لمسدتقبل   لتفكيدر  قيد   بند ء تد  وعليد   لمرحلد  لتل ي 
  لتفكيددددر  هدددد     تنميدددد  فدددد   لتعليميدددد   لمحطدددد  فع ليدددد  عدددد   لنتدددد    وأسدددفر 
 بضددرو    ل   سدد  وأوصددت  لبحدد ، عيندد  لدد    لمعرفدد  و لتحصددي   لمسددتقبل 

  لمحطددد   إسدددتر تيجي   سدددتخ    علددد  لتددد  ي  للمعلمددد   ت  يبيددد   و    عقددد 
 . لت  ي  ف   لتعليمي 

 توظيدددددد  أثددددددر  عرفدددددد  إلدددددد   لبحدددددد   سددددددته   :(2212) يالفقةةةةةة دراسةةةةةةة-
 لمرحلدد   لبيولوجيد   لو قعيد   لمفد هي  تنميد  فد   لتعليميد   لمحطد   إسدتر تيجي 
  لمجموعدددد  ذي  لتجريبددد  شدددب   لمددددنه  علددد   لبحددد   عتمدددد  حيددد  ، لروضددد 
  رحلدد  فدد   ألو   لمسددتو   أطفدد    دد  وطفلدد ا  طفددلا  87 عدد  ه  وبلدد   لو حدد  

  لفصددددد  خدددددل   طدددددرو  بمح فظددددد   البت   يددددد   لعبدددددو     سددددد  فددددد   لروضددددد 
 إعد    تد   لبحد  أهد    ولتحقي ،  8182/ 8181  لع       لث ن   ل   س 
  ختبددد   عددد   إ و   لروضددد  لمرحلددد   لل  ددد   لبيولوجيددد   لوق  يددد  ب لمفددد هي  ق  مددد 

  لبحدد  نتد    وأشد    . لمصدو   لروضدد  لمرحلد   لبيولوجيد   لوق  يد   لمفد هي 
  لمفدد هي  تنميدد  علدد   لتعليميدد   لمحطدد   إلسددتر تيجي  فعدد   تدديثير وجددو  إلدد 

  لتوصدددي    ددد   جموعددد ا   لبحددد  وقددد   ، لروضددد  لمرحلددد   لبيولوجيددد   لوق  يددد 
  ددددد   السدددددتف    ضدددددرو   أهمهددددد   ددددد   لبحددددد  نتددددد    ضدددددوء فددددد  و لمقترحددددد  
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 لمرحلدد   لبيولوجيد   لو قعيد   لمفد هي  تنميد  فد   لتعليميد   لمحطد   إسدتر تيجي 
 . لمر ح  وك ف   لروض 

  سدددددتخ    ف عليدددد   علدددد  لتعدددددر إلدددد   هدددد فت :(2217) السةةةةةحت دراسةةةةة-
 لتنميددددد   الجتم عيدددد   ل   سددددد   تدددد  ي  فددددد   لتعليميدددد   لمحطددددد   إسددددتر تيجي 
  لر بدددد   لصدددد  تل يدددد  لدددد ي  لبصددددري   لتفكيددددر و هدددد      لجلر فيدددد   لمفدددد هي 
 أ و   وإعد     لنظري   إلط   إلع     لوصف   لمنه   ستخ    وت   البت    ،
( 87) تجريبيددددد   جمدددددوعتي  علددددد   لقددددد     لتجريبددددد   لمدددددنه  وكددددد ل   لبحددددد ،
 و ختبدددد    لجلر فيدددد   لمفدددد هي   ختيدددد   فدددد   أل و   وتمثلددددت ،(87) وضدددد بط 
 وجدو   لنتد    أظهر  وق  ، الجتم عي   ل   س   ف   لبصري   لتفكير  ه    
 فددد  و لتجريبيدد   لضدد بط   لمجمددوعتي  أفددر   بددي  إحصدد  ي   اللدد  ذ   فددرو  
  لمجموعدددددد  لصددددد ل   لبصدددددري   لتفكيدددددر و هدددددد      لجلر فيددددد   لمفددددد هي  تنميددددد 

  علدددد  لمبنيدددد   ألنشددددط  بعدددد  طددددر  بضددددرو    ل   سدددد  وأوصددددت  لتجريبيدددد ،
   و ا  للتلميد  يتدي   مد  ، لم  سدي   لكتد    خد   لتعليميد   لمحطد   إسدتر تيجي 

 بتددددد  ي  أوصددددت كمددددد  ،فعدددد الا   نشددددطا  ويجعلددددد   لتعلميدددد   لعلميددددد  فدددد    ج بياددددإ
  لتعليميد   لمحطد   إسدتر تيجي  وفد   لمقدر       حتدو  صي غ   عل  لمعلمي 
 للحفدددددد   دددددد     دددددد  وتحولهدددددد  ، لعلميدددددد   لمدددددد    عدددددد   لجفدددددد   تبعدددددد  بصددددددو    

 . و إلب  ع للفه       إل  و الستظه  

  قتدر  أنشدط  برند     سدتخ     ل   سد   سدته فت :(2215)سليمان دراسة-
  لمفدددد هي  بعدددد   لروضدددد  أطفدددد   إلكسدددد    لتعليميدددد   لمحطدددد   علدددد  قدددد   

  لعلددد  وعمليدد    لعلميدد   لمفدد هي  بددي   لعلقددد  تح يدد   سددته فت كمدد   لعلميدد ،
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  لمسدتو    لروضد  أطفد   علد   ل   سد  عيند  و قتصدر   لروض ، أطف   ل  
            لتعليميدددد  هيهيدددد  بدددد       لجددددلء  وضدددد   دددد  طفددددلا  88 عدددد  ه  وبلدددد   لثدددد ن 

 و لمفدددد هي   لبيولوجيدددد   لمفدددد هي  فدددد   ل   سدددد  فدددد   لعلميدددد   لمفدددد هي  تمثلددددت و
  لتعليميدددددددد   لمحطدددددددد    ل   سدددددددد  و سددددددددتخ  ت  لبيئدددددددد ، و لمفدددددددد هي   لفي ي  يدددددددد 

 - إللكترونيددددد -  لبصدددددري /  لسدددددم  - لصدددددو ي  - الستكشددددد في / ستقصددددد  ي  إل
  ختبدد   فدد   ل   سدد  أ و   وتمثلدت  إلسترشدد    ،  لمحطدد - ال/أو نعدد   حطد 
 ،لألطفد    لمصدو   لعلد  عمليد   و ختبد   لألطفد    لمصدو   لعلميد   لمفد هي 

 لهد   لمقتدر   لبرند    ت  ي  ت  حي ،   لو ح    لمجموع   ل   س  و ستخ  ت
 فع ليد  إلد   ل   س  نت    وتوصلت  ،وبع  ا   قبليا  عليه   ل   س  أ و   وتطبي 
 . لروض  طف  ل    لعلمي   لمف هي  تنمي  ف   لمقتر   لبرن   

  سدتخ    فع ليد   د   لتحقد   ل   سد   سته فت Ocak, G(2010:) دراسة-
 فددد   الحتفددد ظ و سددتو    ألكددد   م   لنجدد    سدددتو   علدد   لتعليميددد   لمحطدد  

 تجريبيد  لمجمدوعتي   لتجريبد   لمدنه   سدتخ    وتد  و لتكنولوجيد ،  لعلو  تعلي 
 أتدو ك     سد  فد   لخد     لص     فصلي  ف   لعين  وتمثلت وض بط 
  ددددد   لتعليميدددد   لمحطدددد   إسددددتر تيجي   سدددددتخ    تدددد  حيدددد  ،بتركيدددد   البت   يدددد 
  لتدد  ي  طددر    سدتخ  ت  لضدد بط   لمجموعد  فدد  بينمد   لتجريبيدد   لمجموعد 
 كبيددر فددر   أي هندد   كدد ن إذ   دد  لمعرفدد   t- test تحليدد  و سددتخ    لتقلي  دد ،

دد  أكثددر  لتجريبيدد   لمجموعدد  أن  لنتدد    وأظهددر   لمجمددوعتي ، بددي    دد  نج حا
  لددددتعل   حطدددد    سددددتخ    بضددددرو    ل   سدددد  وأوصددددت ، لضدددد بط   لمجموعدددد 

 .للطل   لتعليمي   ألنشط  إلثر ء
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 :االفتراضي العالم تناولت التي الدراسات: ثانياً 
 

 حصدددر بدددي  وتنوعدددت  الفتر ضددد   لعددد ل   ل   سددد    ددد   لع يددد  تن ولدددت لقددد    
 جملد ا  نسدتعر  وسدو  ، خ طر  تجن  وكيفي  سلبي ت      لتح ير أو       
 : ل حه  أبر  عر      نه   الستف    ت  و لت   ل   س   ه     

 

 بددي   لصددر ع    سدد   سددته فت :Matthes,J. et.al (2021) دراسةةة -
  قيد    ل   سد  و سدتخ  ت  لمحمدو ،  لهد ت   ستخ    حو  و لو ل ي   ألبن ء
 بدي ب  عليهد   إلج بد  يدت   ألسدئل   د    جموعد  د    كوناد 8181 بول  ف ن ن
  لخدل  عد   أل دو  أوليد ء نظدر وجهد  و    ألطف   نظر وجه       ج  
  آلبد ء أن  ل   سد  ووجد    عيند ، وتطبيقد    لمحمدو   لهد ت   ستخ    حو 

 حيددددد ،  ل كيددددد  للهو تددددد   ألطفددددد    سدددددتخ    عددددد  سدددددلبي  تصدددددو     حملدددددون 
  ح ولدددد  فددد ن ذلددد  و ددد  ،لهددد   سدددتخ   ه  تنظدددي  ويحددد ولون  بددد لقل   شدددعرون 
   تدددبط كمدد  وأطفددد له ،  آلبدد ء بدددي   لصددر ع خلدد  إلددد  يتددر   ددد   غ لبادد  لتنظددي 
 علد   لسديطر  بفقد  نه  إ ج ب    بشك     ل كي  للهو ت   لمفر   لو ل ي   ستخ   
 أ   متسددق  ل غيددر  لتصددرف   هدد   و ثدد  ، ل كيدد  للهو تدد   ألطفدد    سددتخ   

 .وأطف له   آلب ء بي   لصر ع ل إ

  لجو ندد     سدد  إلدد   :Kafaia, Y. B., et.al(2019) دراسةةة هةةدفت-
 تد  حيد  ،و  فيد   وقد  ف  نترنت إل عبر للحي    لمختلف  و لثق في   الجتم عي 

 علددد  و  فيددد  العبدددو  كتبهددد   إخب  ياددد  قددد الا  818 و ر جعددد  فيددد يو 875 جمددد 
 تحليد  وبعد  و  فيد ،  جتمد    خد   لمن قشد   علد   لتركي  ت  ك ل  نترنت إل

  كتبهددد  نصددفه   ددد   قددر   دد  أن وجددد   لمقدد ال  تضدددمنته   لتدد   لموضددوع  
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  ددددد  حددددد  و  %2 وأن و  فيددددد  فددددد   الحتيددددد   أو  لقرصدددددن  أو  للددددد  ضدددددح   
 أو  القتدر ع فد   للد   ثد  أشدك الا   للد  أوجد  وأخد    عين   حتي   عملي  
  لنتدد    كشددفت كدد ل  و لمسدد بق  ،  أللعدد   وتقييمدد    ل كيدد   لسددي     سددب  
  ددددد  بعضدددده   طلدددد  حيدددد  ، للعدددد  فدددد  للحتيدددد    للعبددددون   م  سدددد  عدددد 
ددددد ليكتشدددددفو  بهددددد   لخ صددددد   لمدددددرو  كلمددددد   عددددد   لكشددددد  خدددددري  آل  أن  الحقا

 عدددد   لنقدددد ش يددددت  أندددد   لنتدددد    كشدددفت كمدددد  ،سددددرقت قدددد   لمصددددرفي  حسددد ب ته 
 . ي للعب ل     تض  ب  قي  وتوج   ختلف  و ؤ    و       خل  أل

  أللعدددد   علدددد   لتعددددر  إلدددد   ل   سدددد  هدددد فت :(2222)األنصةةةةاري  دراسةةةةة-
 علددد   ل   سددد  و عتمددد    لطفددد ، ثق فددد  تكدددوي  فددد  تيثيرهددد  و ددد    إللكترونيددد 

  سددددتب ن  إعدددد    وتدددد  و لمي  نيدددد   لنظريدددد  وتقنيدددد   بيسدددد ليب   لوصددددف   لمددددنه 
 صدد قه   الال   دد   لتحقدد  تدد  حيدد  ، أل ددو  ألوليدد ء  قصددو    بشددك    وجهددت
 بينبد  طيبد  ج  عد   نسدوب   د   أل و  أولي ء  ل   س   جتم  وشم  ،وثب ته 
 وكدد ن  لبسديط ،  لعشددو  ي  ب لطريقد   ختيد  ه  تدد  أ در ولدد  878  د  وتكوندت

  لطفدد  لدد    لفددر   أوقدد   أن علدد   لعيندد  أفددر    تفدد    ل   سدد  نتدد    أهدد   دد 
 و تفقددددت ، إللكترونيدددد  لأللعدددد    لطفدددد   م  سدددد  فدددد   لر يسدددد   لسددددب  ك نددددت

  ألولد   لمرتبد  فد  وجد ء   إل ج بي   آلث   جمل  عل   لعين  أفر    ستج ب  
 أفدر    سدتج ب   و تفقدت  لح يثد ،  لتقنيد    د   لتع  د  علد   لطف  ق    تنمي 
 إصد ب   آلثد   تلد  ألبدر   ألولد   لمرتبد  فد  وجد ء  لسدلبي   آلثد   عل   لعين 
  لعبد     عد  و النشدل    إللكترونيد   ألجهد   خدل   د   للعد  ب    ن  لطف 

 .و لتوصي    لمقترح      ع     بتق     ل   س  و ختتمت ،و لط ع  
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 تدديثير  ق  ند   ل   سدد  ح ولدت : Bailey, J.O., et.al (2019) دراسةة-
  الجتمددد ع   ال تثددد    هددد     علددد   لتليف يدددون   ثددد   ألبعددد    لثن  يددد   لوسددد  ط
 تتددر و  طفددلا  78 علدد   لتجربدد  تدد  حيدد  ، الفتر ضدد   لو قدد  تدديثير  دد   ق  ندد ا 
 أشد    وقد  ،فر نسيسدكو سد ن خلدي   نطقد     سنو   (2-4)  بي  أعم  ه 
  ختلفدد  و جتم عيدد   عرفيدد   سددتج ب   يثيددر  الفتر ضدد   لو قدد  أن إلدد   لنتدد   
 تجعدد   الفتر ضدد  للو قدد   لفريدد    إل ك نيد   أن حيدد  ، لثن  يدد  ب لتقنيدد   ق  ند ا 

 يدددوفر كمددد  ، لتليف يدددون  علددد  بددد لمحتو    ق  نددد ا  و قعيددد ا  أكثدددر  ظهدددر  لمحتدددو  
 21  ؤوسدددده  يدددد يرون  عندددد    ب لش شدددد   لمحيطيدددد   لرؤيدددد   الفتر ضدددد   لو قدددد 
 .للشخصي   الجتم عي   لو قعي      الفتر ض   لو ق  ي ي  كم  ،  ج ا 

 فحدددد   ل   سددد  هددد فت :Handlington,L et.al (2019) دراسةةةة-
  ل   سددد  تي دددجر  أ   حيددد  ، لمنددد     خددد   لت بلدددت  سدددتخ    فددد   ألطفددد   تجددد   
  آلبد ء أن إلد   لمقد بل  تحليد  وكشد  ،(ولد  88و فتيد   5) طفلا 81 عل 

 و ليدو   لوقدت علد  ترك   لمن لي  أجه ته  ب ستخ    يتعل  فيم   قيو ا   ضعون 
  ألجهددددددد   إلخفددددددد ء سدددددددلوكي    سدددددددتخ   ه  إلددددددد   لعينددددددد  وأشددددددد    ،و لموقددددددد 

  لصددددو ، إخفدددد    دددد   لددددرأ  سددددم ع    سددددتخ    أو  سددددرا  لدددديلا  و سددددتخ   ه 
 علدددد  ضدددد   تدددديثير لدددد  لألجهدددد   ي  لسددددر   السددددتخ    هدددد   أن  لنتدددد    وأشدددد   
 ، ألسدددري   لتددوتر   و يدد    و إل هدد    الجتم عيدد  ب لع لدد  يتعلدد  فيمدد   ألطفدد  

 وعدد    إللهدد ء لد إ ييددر   ألجهدد   هد    سددتخ    نأ نفسدده أ  ألطفد   عبددر كمد 
 . لنو  وقت ثب   وع    لمن لي  ب لو جب    لقي  
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 بمخد طر  لتكنولدوج   لدوع  تنميد  إلد  هد فت :(2212)السةيد عبد دراسة-
  لددوع   قيدد    لب حثدد  أعدد   وقدد   لروضدد ، طفدد  أل  ء  إللكترونيدد   أللعدد  

  لتربيد  علد  قد    وبرند     لمصدو   إللكترونيد   أللعد   بمخد طر  لتكنولدوج 
  لتجريبددد  شدددب   لمدددنه   لب حثددد  و سدددتخ  ت ، ل   سددد  عينددد  لألطفددد    أل  نيددد 
  لعيندد  وتكونددت و لبعدد ي،  لقبلدد   لقيدد   ذ    لو حدد    لمجموعدد  علدد   لقدد   
  لثددد ن   لمسدددتو   أطفددد    ددد  وطفلددد ا  طفدددلا  87 قو  هددد  تجريبيددد   جموعددد   ددد 

 علديه   ب دوط   ،أسيو  بمح فظ  جل  أحم   لشهي     س  بروض   لملتحقي 
  ل   سددددد  وصدددددنفت  لبرنددددد   ، تطبيددددد  بعددددد  بعددددد  ا  ثددددد   قبلياددددد تطبيددددد   لمقيددددد  
 جتم عيد   - صدحي   خد طر إلد   إللكترونيد   أللع   عل   لمترتب   لمخ طر

 علدد   لقدد     لبرندد    فع ليدد  إلدد   لبحدد  نتدد    وتوصددلت ،تربويدد  – نفسددي  -
  إللكترونيددد   أللعددد   بمخددد طر  لتكنولدددوج   لدددوع  تنميددد  فددد   أل  نيددد   لتربيددد 
 . ل   س  عين   ألطف   ل  

  لرؤيد   د  سدتف    ال إلد   ل   سد  سدته فت  :(2212) حسةن ،يزك دراسة-
  لعددد ل  بمفدددر     لروضددد  طفددد  لتددديثر  لسدددلبي   آلثددد    ددد  للتخفيددد   لمقترحددد 

 سدددتبي ن  فددد   أل و   وتمثلدددت  لوصدددف   لمدددنه   ل   سددد  و تبعدددت  الفتر ضددد ،
 للتخفيدد  للبدد حثتي   لتحليليدد  و لرؤيدد   لروضدد ، لطفدد   الفتر ضدد   لعدد ل  عدد 
 فدد   لعيندد  وتمثلددت  الفتر ضدد ،  لعدد ل   دد  للتع  دد   لسددلبي   آلثدد   بعدد   دد 
 فددد   لنتدد    أبددر  وتمثلدددت  الفتر ضدد ،  لعدد ل   سدددتخ     ألطفدد    دد ( 51)

  لطفولد   رحلد  فد   لطفد   عد  يتع  د   ل ي  الفتر ض   لع ل   فر    تح ي 
 فد   لطفد   عد  يتع  د   لتد   الفتر ضد   لعد ل   فدر    أكثر وتح ي   لمبكر ،
  لعد ل   فدر     د   لطفد  تع  د   د   وتح يد  شيوع ا،  لمبكر   لطفول   رحل 
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  لطفولدددد   رحلدددد   دددد   لطفدددد  تدددديثر وسددددلبي   إ ج بيدددد   وتح يدددد   الفتر ضدددد ،
 تدددديثر وسددددلبي    ج بيدددد  إ وتح يدددد   الفتر ضدددد ،  لعدددد ل   فددددر    بدددديه   لمبكددددر 
 و قتدددر    الفتر ضدد ،  لعدد ل   فدددر    بدديه   لمبكددر   لطفولددد   رحلدد  فدد   لطفدد 
  لطفولددد   رحلددد  فددد   لطفددد  لتددديثر  لسدددلبي   آلثددد    ددد  للتخفيددد  تحليليددد   ؤيددد 

 تدددد   لتدددد   لسددددلبي   تحليدددد  خددددل   دددد   الفتر ضدددد   لعدددد ل  بمفددددر     لمبكددددر 
 .   الستبي ن ف   لتعر 

  لعندد   سددتو   عدد   لكشدد  إلدد   ل   سدد  هدد فت :(2212) زيةةدان دراسةةة-
 للعندددد   إلحصدددد  ي   ل اللدددد  ذ    لفددددرو   وإ جدددد    ألطفدددد   لدددد    إللكتروندددد 
  ل اللدددددد  ذ    لفدددددرو   وإ جددددد    لندددددوع،  تليدددددر حسددددد   لمكتسددددد   إللكترونددددد 
  ل   سدددددي   لح لددددد   تليدددددر حسددددد   لمكتسددددد   إللكترونددددد  للعنددددد   إلحصددددد  ي 
  لعندددددد   ظدددددد هر عدددددد   لكشدددددد  إلدددددد  هدددددد فت كمدددددد   لمتوسددددددط ، –  إلبت   يددددد 
 تدددنعك   لتددد  و الجتم عيددد   لنفسدددي   آلثددد  و   لطفددد  يو جههددد   لتددد   إللكترونددد 

  لعندد  أ     ببند ء  لب حد  قدد    ل   سد  أهد    ولتحقيدد   لطفد ، شخصدي  علد 
 عيندد  وتمثلدت  جد ال ، ثددلث علد   قسدم ا  فقددر ا  84  د   لمكوند   إللكتروند 
 عددد  ه  وبلددد  و البت   يددد   لمتوسدددط   ل   سددد  طلبددد  أ دددو  أوليددد ء  ددد   ل   سددد 
  لعندددد   ظددد هر   تفددد ع  لنتددد    وأظهددددر  .و إلنددد ث  لددد كو   ددد ط لباددد   811

  ق  ندددد ا   لدددد كو  لدددد    رتفدددد   لعندددد   ظدددد هر وأن  ألطفدددد   لدددد    إللكتروندددد 
  لعندددددد   ظدددددد هر فدددددد  تدددددديثر ا  أكثددددددر  لمتوسددددددط   ل   سدددددد  طلبدددددد  وأن ،ب إلندددددد ث

  إللكتروندد   لعندد   ظدد هر  لب حدد  وحدد    البت   يدد ،  ل   سدد   دد   إللكتروندد 
 فد  تدرثر  لتد  و الجتم عيد   لنفسي   آلث   بع  وح    ألطف   به  تيثر  لت 

 .ع و ني  سلوكي   و كتس   و لل ب ال   إلهم   و نه   لطف  شخصي 
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  إللكترونيددد   أللعددد    و   عرفددد  إلددد  هددد فت :(2212) الةةةدهم  دراسةةةة-
  دد   لمتوسدط   لمرحلدد  طدل  لد    لتلقدد     لعند   تند   فدد   إلنترندت عبدر

 ، لوصدددددف   لمدددددنه   لب حددددد  و سدددددتخ     لطدددددل ، أ دددددو  أوليددددد ء نظدددددر وجهددددد 
  إللكترونيد   أللعد    و  علد  بشد    و فقدون   لعيند  أفر   أن  لنت    وأظهر 
  لمتوسدددط   لمرحلددد  طدددل  لددد    لتلقددد     لعنددد   تنددد   فددد   إلنترندددت عبدددر

  لو لدد ي   ت بعدد  بضددرو    ل   سدد  أوصددت وقدد ،  8311  دد ، 8381 بمتوسددط
 أوصدددت كمددد   إلنترندددت، عبدددر  إللكترونيددد  لأللعددد    م  سدددته  أثنددد ء ألبنددد  ه 
  لمجد   هد   فد   ختصدي  تربدويي   ب دق    د  إلكترونيد  ألعد   تصمي  بضرو  
 علدد   إلعددل  وسدد    وحدد   لح ليدد ،  أللعدد   فدد   لموجددو    لسددلبي   لتلفدد 
 عبددر  إللكترونيدد  لأللعدد    لسددلبي  ب لتدديثير    ألسددر توعيدد  فدد  بدد و ه   لقيدد  
 .  نترنت إل

 توغدد   دد   علدد   لتعددر  إلدد   ل   سدد  هدد فت :(2212) اللةة  حمةةد دراسةةة-
 علدد  و لتعدر  ، آلبد ء نظددر وجهد   د   ألطفد   حيدد   فد   إللكترونيد   ألجهد  
  ألطفدد   علدد   إللكتروندد   لمحتددو   وآثدد   أطفدد له  علدد   لو لدد ي   ق بدد   دد  
  لتقليد  بهد   ألبند  ه   لو لد ي  يتيحهد   لتد  و لبد      لو لد ي  نظدر وجهد    
 و دددنه   لوصدددف   لمدددنه   ل   سددد  و تبعدددت  إللكترونيددد ،  لمحتويددد   آثددد    ددد 

  آلبدد ء  دد   فددر  ا  711 قو  هدد  عيندد  علدد   سددتبي ن تطبيدد  تدد  حيدد  ، لمسدد 
 سدد  فدد  أبندد ء لدد يه  و لدد ي  أسدديو  بمح فظدد   لمقيمددي   لمصددريي  و أل هدد  
 وأسدفر   لح يثد ، ب لتطبيقد    د و  ا  إلكترونيد ا  أجهد  ا  ه ؤ أبند  ويمتلد   لطفول 
  لطفدد  تعدر   حددو  فد  %71 بنسددب   أل دو  أوليدد ء  سدتج ب   ل   سدد  نتد   

  أل دددو  أوليددد ء وأكددد  ، لمقبدددو  حددد و  فددد  نسدددب  وهددد   إللكترونيددد  للمحتويددد  
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 تحميدددد  علدددد  وقدددد  ته   ليوتيددددو  علدددد   تعدددد    لمضدددد  ي  أطفدددد له   شدددد ه  
  أل ددو  أوليد ء ل    د  ب لنسددب  أ د  أحد ،  دد   سد ع      ون   إللكترونيد   أللعد  
 للمحتددددددو   للتعددددددر  سددددددم حه   دددددد  بدددددد لرغ  %2737 بللددددددت أبندددددد  ه  و ق بدددددد 

 الختيدد    لنصدد    إسدد  ء شددك   لرق بدد  أخد   وقدد   لسدد ، هدد   فدد   إللكتروند 
  لسددددلبي   لنتدددد     دددد  أن  لنتدددد    وأشدددد     لمن سدددد ، غيددددر وتجندددد   لمن سدددد 
  دد  وغيرهدد   لع لدد  فدد   ألطفدد    غبدد   إللكتروندد  للمحتددو    ألطفدد   لتعددر 
 و ددد  ب لسدددع     ألطفددد   شدددعو   إل ج بيددد  آث  هددد  و ددد   لصدددحي ، غيدددر  آلثددد  
  لمحتددو   ضددر  أ عدد  ب سددتمر  ي   لتحدد ث  أل ددو  أوليدد ء يتبعهدد   لتدد   لحلددو 

  لسد ع   عد   لتحجدي  أخدر   أنشدط  فد  و شد  كته   ألطفد    د   إللكترون 
 أوليددد ء قصدددو  أكددد    ل   سددد  نأ إال  لش شددد   أ ددد    ألطفددد    قضددديه   لتددد 

 . بو جبه   لقي   ف   أل و 

  خدد طر بعدد  علدد   لتعددر  إلدد   ل   سدد  هدد فت :(2212) عطيةةة دراسةةة-
 علد  و لتعدر  ، ألطفد    يد    رحلد  فد   ألطف   عل   إللكتروني   أللع  
 ، ألطفد    م  سده   لت   إللكتروني   أللع    خ طر لبع   لوق  ي   ألس لي 
 لإل شد    لتطبيقيد  و لفنيد    لنظريد   ألسد  علد  قد    إ شد  ي برند    وإع   

 أثنددد ء طفددد له أ  ر قبددد  فددد   أل هددد   وعددد  ل يددد    ؛لجلسدددر بددد لو ق  و لعدددلج
دد 81 فدد   لعيندد  وتمثلددت  إللكترونيدد   أللعدد    م  سدد   أطفدد   أ هدد    دد   أ ا
  لجيدددددد  ،  ح فظددددد   دددددد ( سدددددن  48 - 81) بددددددي   أعمددددد  ه تتددددددر و   لروضددددد 
 علدد   إللكترونيدد   أللعدد    م  سدد  إ ج بيدد    تفدد ع   ل   سدد  نتدد    وأوضددحت

 ذلدد   لب حثدد  وعد    ،و لتتبعدد  لبعد ي  لقيدد   فدد   لسدلبي   نخفدد   و   لطفد 
  أللعدددددد    دددددد   لتع  دددددد  علدددددد  أبندددددد  ه  إل شدددددد    أل هدددددد   وعدددددد   يدددددد    لدددددد إ
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 إق  دد  علدد  سدد ع   مدد  ك إلندد   ج فنيدد    لبرندد    سددتخ    حيدد  ، إللكترونيدد 
  د  أكثدر  لسدلو  علد   لتركيد  وكد ل  حتدر  ،و ال  لو  أس سه  إ ج بي  علق 

 و لتدد عي  و لمن قشدد  كدد لحو   أخددر   فنيدد   سددتخ      لدد  ب إلضدد ف  ، لمشدد عر
 . وغيره  و لمح ضر  و لنم ج  و لتشجي 

 إشدك لي  علد   لضدوء تسدليط إلد   ل   سد  هد فت :(2217) غضةاب دراسة-
 تنشددددئت  علدددد  إسددددق ط ت  خددددل   دددد   لطفدددد  علدددد  وتدددديثير   الفتر ضدددد   لعدددد ل 

  لعد ل   د   لطفد  لحم  د   ألسدر  وتوعيد  لتندوير توصدي   وتقد    ، الجتم عي 
  لمسدددددد    ون   لتكنولددددددوج   لتطددددددوير  دددددد  سددددددتف    ال ظدددددد  فدددددد   الفتر ضدددددد 
 سدلبي    ل   سد  وذكدر   ،جتم عياد و    ينياد عليهد   لمتع    و لقي  ب ألخلقي  

 وتشددددجي   لعندددد  ثق فدددد  غددددر  و نهدددد   الفتر ضدددد   لعدددد ل   دددد   لطفدددد  تع  دددد 
 غيددر و  ددو  و صددطلح   ألفدد ظ  لطفدد  يددتعل  كمدد  سددوي ، ل غيددر  لسددلوكي  

 فدددديه ، ثقددددته  ويضددددعون   وأخلقيادددد  فكريادددد  لشددددو ذ  صدددد  فون  قدددد  ألنهدددد  ؛ال قدددد 
 نشددددر علددد  تسدددد ع  أخلقيددد  ال إب حيددد  وأفددددل  صدددو  عددددر  لددد إ ب إلضددد ف 

 . ألخلق   لفس  

 : السابقة الدراسات على التعقيب

  لمحطددد   إسدددتر تيجي  تن ولدددت  لتددد   لسددد بق   ل   سددد   عدددر  خدددل   ددد    
 حدد ي  ك تجدد    إلسددتر تيجي  هدد   بيهميدد   لشددعو   لب حثدد  لدد   تيكدد   لتعليميدد 

  لمرشدددر   بعددد  سدددتخلص  سدددتط عت  كمددد   لروضددد ، لطفددد   لتددد  ي  فددد 
 لتعددر   لسدلبي   آلثد    د   لحد  فد   لتعليميد   لمحطد   ف عليد  توضد   لتد 
 أن إلددد   ل   سددد   أشددد    حيددد  ، الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد 
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 وبعضددده   ألطفددد   بدددي  و لمن قشددد  للحدددو    لفرصددد  تتدددي   لتعليميددد   لمحطددد  
 قدد   لتدد  جتم عيدد  ال  لمخدد طر إحدد   وهدد   لع لدد  علدد    قضدد  مدد  ، لددبع 
 تتددددي  كددد ل   الفتر ضدددد ،  لعددد ل  لمفدددر    تعرضدددد  عنددد   لطفدددد  لهددد  يتعدددر 

  ددد     سدددلب بشدددك    تلقيهددد   ددد  بددد الا   لمعددد    بنددد ء فددد   لمشددد  ك   إلسدددتر تيجي 
  ددد  سدددتف    ال فددد   لحددد ل   لبحددد  إليددد   سدددع   ددد  وهددد    الفتر ضددد ،  لعددد ل 
 أكددد   كمددد   لسدددلبي ،  آلثددد   هددد    ددد   لحددد  فددد   لتعليميددد   لمحطددد   أنشدددط 
  لطفدد  لتعددر   لسددلبي   آلثدد    و جهدد  ضددرو   علدد   لثدد ن   لمحددو     سدد  
 تضدد   كدد ل   لحدد ل ،  لبحدد  إليدد   سددع   دد  وهددو  الفتر ضدد   لعدد ل  لمفددر   

  آلثدد   هدد   لمو جهدد   لروضدد  لطفدد  بددر    ببندد ء هتمددت    لتدد   ل   سدد   ندد   
  ل   سدد    دد   لحدد ل   لبحدد  سددتف    كمدد  ، لحدد ل  للبحدد  تفددر   عدد   دد  وهددو

  أل و   وبنددد ء ، لبحددد   شدددكل  وصدددي غ   لنظدددري   إلطددد   كت بددد  فددد   لسددد بق 
 لدد    نهدد   لحدد  ينبلدد   لتدد   لسددلبي   آلثدد   وتح يدد  ، لمن سدد   لمددنه  وتح يد 
  ن قشددد  عنددد   لسددد بق   ل   سددد    ددد  سدددتف    ال تمدددت وكددد ل   لروضددد ، طفددد 
 .وتفسيره   لبح  نت   

 فروض البحث:
 

  لعيندد  أطفدد     جد    توسددط  بددي  إحصد  يا      فددر   يوجدد : األو  الفةرض
 لتعدددر   لسددلبي   آلثددد    لحظدد  بط قدد  علددد  و لبعدد ي  لقبلددد   لتطبيقددي  فدد 
 . الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف 
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 : التالية األربعة الفروض الفرض هذا من ويتفرع
 

 عينددد    جددد   بدددي ( 1318  سدددتو   عنددد ) إحصددد  ي   اللددد  ذ  فدددر   وجدددو  -
  لسدددلبي   آلثددد    لحظددد  بط قددد  علددد  و لبعددد ي  لقبلددد   لتطبيقدددي  فددد   لبحددد 
 لصد ل   لفرعيد  وألبعد    ككد   الفتر ضد   لعد ل  بمفدر     لروضد  طفد  لتيثر

 (.   لسلبي   آلث   ف   ألق )  لبع ي  لتطبي 
   جدددد    توسددددط  بددددي (  1318  سددددتو   عندددد )إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -

  آلثدددد    لحظدددد  بط قدددد  علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
  قتحددددد   ب عددددد )  الفتر ضددددد   لعددددد ل  لمفددددر     لروضددددد  طفددددد  لتعدددددر   لسددددلبي 

 .   لبع ي  لتطبي  لص ل (  لخصوصي 
   جدددد    توسددددط  بددددي ( 1318  سددددتو   عندددد ) إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -

  آلثدددد    لحظدددد  بط قدددد  علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
  لمخددد طر عددد ب  )  الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي 

 .   لبع ي  لتطبي  لص ل (  ألخلقي 
   جدددد    توسددددط  بددددي ( 1318  سددددتو   عندددد ) إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -

  آلثدددد    لحظدددد  بط قدددد  علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
  لمخددد طر ب عددد )  الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي 
 .   لبع ي  لتطبي  لص ل ( و الجتم عي   لصحي 

 

 بدددي ( 1318  سدددتو   عنددد ) إحصددد  ي   اللددد  ذ  فدددر   وجدددو : الثةةةاني الفةةةرض
 عند   لسدلبي   آلثد   لمقي   و لبع ي  لقبل   لتطبيقي  ف   لبح  عين    ج  
 لصدد ل   لفرعيدد  وألبعدد    ككدد   الفتر ضدد   لعدد ل  بمفددر     لروضدد  طفدد  تدديثر
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  لروضدد  طفدد  تدديثر عندد   لسددلبي   آلثدد    سددتو   فدد   ألقدد )  لبعدد ي  لتطبيدد 
 (. الفتر ض   لع ل  بمفر   

 

 : التالية األربعة الفروض الفرض هذا من ويتفرع
 

   جدددد    توسددددط  بددددي (  1318  سددددتو   عندددد )إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -
  لسددددلبي   آلثدددد    قيدددد   علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
  لتطبيدددد  لصدددد ل  ككدددد   الفتر ضدددد   لعدددد ل  لمفددددر     لروضدددد  طفدددد  لتعددددر 
 .   لبع ي

   جدددد    توسددددط  بددددي (  1318  سددددتو   عندددد )إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -
  لسددددلبي   آلثدددد    قيدددد   علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
(  لخصوصددي   قتحد   ب عد )  الفتر ضدد   لعد ل  لمفدر     لروضدد  طفد  لتعدر 
 .   لبع ي  لتطبي  لص ل 

   جدددد    توسددددط  بددددي ( 1318  سددددتو   عندددد ) إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -
  لسددددلبي   آلثدددد    قيدددد   علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
(  ألخلقيدد   لمخد طر ب عدد )  الفتر ضد   لعدد ل  لمفدر     لروضدد  طفد  لتعدر 
 .   لبع ي  لتطبي  لص ل 

   جدددد    توسددددط  بددددي (  1318  سددددتو   عندددد )إحصدددد  يا      فددددر   يوجدددد  -
  لسددددلبي   آلثدددد    قيدددد   علدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لعيندددد  أطفدددد  
  لصدددحي   لمخددد طر ب عددد )  الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر 

 .   لبع ي  لتطبي  لص ل ( و الجتم عي 
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   جدددد    تددد   توسددددط  بدددي   إحصددد  يا      فددددر   يوجددد  ال: الثالةةةةث الفةةةرض
 . لبح  أل  ت   لبع ي  لتطبيقي  ف   لبن    ق ب   لبني   لبح  عين  أطف  

 

  لسددلبي   آلثدد    دد   لحدد   فدد   لمقتددر  للبرندد    ف عليدد  توجدد : الرابةة  الفةةرض
 . لعين  أطف   ل    الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر 

 

 :التجريبي والتصميم البحث منهج
 

 بطريقددد   لو حددد    لمجموعددد  تصدددمي  ذو  لتجريبددد  شدددب   لمدددنه   لبحددد   تبدد   
  لحدد  فدد   لتعليميدد   لمحطدد   ف عليدد   دد   لتح يدد  و لبعدد ي؛  لقبلدد   لقي سددي 

 و لمدنه   الفتر ضد ،  لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر   لسلبي   آلث     
 . لنظري   إلط   كت ب  ف   لوصف 

 :البحث وأدوات مواد

 :   لت لي  ب أل و    الستع ن  ت 
 

  لعدددددد ل  لمفدددددر     لروضدددددد  طفددددد  تعددددددر  عنددددد   لسددددددلبي   آلثددددد   ق  مددددد  -
 (.   لب حث  :إع      )  الفتر ض 

  لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد    لحظددد  بط قددد  -
 (. لب حث  :إع      )  الفتر ض 

  لعددددددد ل  لمفدددددددر     لروضددددددد  طفددددددد  لتعدددددددر   لسدددددددلبي   آلثددددددد    قيددددددد    -
 (    لب حث  :إع      )  لمصو   الفتر ض 
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  آلثدددد    ددد  للحدددد   لتعليميددد   لمحطدددد   علددد  قدددد    برنددد   /  ع لجددد  أ     -
 :إعددددد     ددددد )  الفتر ضددددد   لعددددد ل  لمفددددر     لروضددددد  طفددددد  لتعدددددر   لسددددلبي 
 (. لب حث 

 :البحث خطوات
 ، لسدد بق  و ل   سدد    أل بيدد    ر جعدد  خددل   دد   لنظددري   إلطدد   إعدد    -

 للعددددد ل   لسدددددلبي   آلثددددد   تن ولدددددت  لتددددد  و ألجنبيددددد   لعربيددددد   لمر جددددد  و ط لعددددد 
 فددد   نهددد  و إلسدددتف    ، لتعليميددد   لمحطددد   علددد   لق  مددد  و لبدددر     الفتر ضددد 

 .  للبح   لتجريب   لج ن  إع   
  لعدد ل  لمفددر     لروضدد  طفدد  تعددر  عندد   لسددلبي   آلثدد   ق  مدد  إعدد    -

  لسدددددد    وآ  ء و أل بيددددد    لسددددد بق   ل   سددددد   ضددددددوء فددددد  وذلددددد   الفتر ضددددد ،
 للصدو   للتوصد   لطفد  تعلدي  وطدر    ند ه  فد   لمتخصصي      لمحكمي 
 .  للق  م   لنه  ي 

 لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد    لحظددد  بط قددد  إعددد    -
  ند ه  فد   لمتخصصدي   لمحكمدي   لسد    علد  وعرضه  ، الفتر ض   لع ل 
 .  وثب ته  ص قه  وحس    ألطف   تعلي  وطر  

  لعدددد ل  لمفددددر     لروضدددد  طفدددد  لتعددددر   لسددددلبي   آلثدددد    قيدددد   إعدددد    -
 فدددد   لمتخصصددددي   لمحكمددددي   لسدددد    علدددد  وعرضدددد  ، لمصددددو   الفتر ضدددد 

 .  وثب ت  ص ق  وحس    ألطف   تعلي  وطر    ن ه 
  آلثدد    دد  للحدد   لتعليميدد   لمحطدد   إسددتر تيجي  علدد  قدد    برندد    بندد ء -

 ق  مددد  ضدددوء فددد   الفتر ضدد   لعددد ل  لمفدددر     لروضدد  طفددد  لتعدددر   لسددلبي 
 وقددد   الفتر ضددد ،  لعددد ل  لمفددر     لروضددد  طفددد  تعددر  عنددد   لسدددلبي   آلثدد  
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 وأه  فدددددد   لعددددد  ، وه فددددد   كون تدددددد ، وتح يددددد  بن  ددددد ، أسدددددد   لبرنددددد    تضدددددم 
  لسد    علد  وعرضد  فيد ،  لمستخ     لتعليمي  و لوس  ط و حتو  ،  إلجر  ي ،
  ددد  للتحقددد   ألطفددد   تعلدددي  طدددر    نددد ه  فددد   لمتخصصدددي   ددد   لمحكمدددي 

 .   لضرو ي   لتع يل  وإجر ء   ص ق 
 بت   يد  ال  وسد  غبريد      سد   وضد  أطفد    د   لبحد  عين  ختي    -

 .    لمنوفي  بمح فظ   لتعليمي   لكو  شبي  إل      لت بع 
  لروضدد  طفدد  لتعددر   لسددلبي   آلثدد    لحظدد  لبط قدد   لقبلدد   لتطبيدد  -

 .   لبح  عين   ألطف   عل   الفتر ض   لع ل  لمفر   
 لمفددر     لروضدد  طفدد  لتعددر   لسددلبي   آلثدد   لمقيدد    لقبلدد   لتطبيدد  -

 . لبح  عين   ألطف   عل   لمصو   الفتر ض   لع ل 
  ألطفدد   علدد   لتعليميدد   لمحطدد   إسددتر تيجي  علدد  قدد    برندد    تطبيدد  -

 . لبح  عين 
  لروضدد  طفدد  لتعددر   لسددلبي   آلثدد    لحظدد  لبط قدد   لبعدد ي  لتطبيدد  -

 .   لبح  عين   ألطف   عل   الفتر ض   لع ل  لمفر   
 لمفددر     لروضد  طفدد  لتعدر   لسددلبي   آلثد   لمقيدد    لبعد ي  لتطبيد  -

 . لبح  عين   ألطف   عل   لمصو   الفتر ض   لع ل 
  ددددد  للتحقدددد  ؛إحصدددد  يا  و ع لجتهدددد   لقيدددد   أ و    دددد   لبي ندددد   جمدددد  -

 وتقدد    وتفسدديره   لنتدد    وتحليدد  ،أسددئلت  عدد  و إلج بدد   لبحدد  فددرو  صددح 
 .  للبح   لتربوي   لقيم 

 . لبح  نت    ضوء ف   لتوصي   تق    -
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 أدوات البحث:

 العةالم لمفةردات الروضةة طفل تعرض عند السلبية باآلثار قائمة إعداد: أوالً 
 .االفتراضي

 

 : القائمة من الهدف
  لروضد  طفد  تعدر  عن   لسلبي   آلث   تح ي  ل إ  لق  م  تصمي  يه     

 تتضددمنه  أن  جدد  و لتدد  ، نهدد   لحدد  ينبلدد   لتدد   الفتر ضدد   لعدد ل  لمفددر   
 . لتعليمي   لمحط   إستر تيجي  عل   لق     لبرن    أنشط 

 

 : يلي بما االستعانة خال  من القائمة إعداد تم القائمة بناء مصادر-
 

 و ل   سددد    لبحدددوث علددد   الطدددلع تددد  حيددد  ، لسددد بق  و ل   سددد    لمر جددد   
  آلثدد   تن ولددت  لتدد  و ألجنبيدد   لعربيدد  و لمر جدد   ل   سدد   وتوصددي    لسدد بق 
 ,.Kafaia, Y. Bة      ثد   الفتر ضد   لعد ل    د   لتع  د  عند   لسدلبي 

et.al(2019) ،  (8182)  لدددددددد هم  و   سدددددددد  ،(8182)  يدددددددد  ن و   سدددددددد، 
 ،  Handlington,L., et.al(2019) و   سد  ،(8182)  للد  حمد  و   سد 
 (. 8182)  عطي و   س  ،(8182 حس ، ،  ك)  و   س 

 

 تع  د  عند   لسدلبي   آلثد   أه  حو   أل و  وأولي ء  لمعلم   آ  ء ستطلع -
  آلثدد   بعدد  سددتخلص  تدد  ذلدد  ضددوء وفدد   الفتر ضدد ،  لعدد ل    دد   لطفدد 
 .   الفتر ض   لع ل      لتع    عن   لسلبي 

 ثلثددد  علددد   ألوليددد  صدددو ته  فددد   لق  مددد   شدددتملت: للق  مددد   ألوليددد   لصدددو  -
 - ألخلقيددد   لمخدد طر -و أل دد ن  لخصوصددي   نتهدد  : )هدد    يسددي ؛  فدد هي 

 (.و لتربوي   لصحي   لمخ طر
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 : ألولي   لق  م  ضبط-

  لروضدددد  طفدددد  تعددددر  عندددد   لسددددلبي  ب آلثدددد    لمب  يدددد   لق  مدددد  إعدددد    تدددد  
  لمحكمدددي   لسددد     دد   جموعددد  علدد  وعرضددده  ، الفتر ضدد   لعددد ل  لمفددر   

 وتكنولوجيددد   لطفدد  تعلددي  و نددد ه   لطفدد  تربيدد   جددد   فدد   لمتخصصددي   دد 
 حدو   لمحكمدي   لسد    آ  ء عل   لتعر  به   وذل  ؛(سبع  ع  ه ) لتعلي 
 :تح ي 

 طفددد  تعددر  عنددد   لسددلبي  ب آلثددد   ب لق  مدد   لدددو      لعبدد      تبددد     دد   -
 . الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض 

 . لروض  ألطف    لو      لمف هي   ن سب      -
 .ب لق  م  و     لت   للفظي  لل الال  و لللوي   لعلمي   لصي غ  -
  لسدددد    آل  ء  لمقترحدددد   لتعدددد يل  ضددددوء فدددد   لق  مدددد  تعدددد ي  تدددد  وقدددد  هدددد    

 ثدد ً  و دد   لمحكمددي ،  لسدد    التفدد   %11 بنسددب   ألخدد  تدد  حيدد  ، لمحكمددي 
  لروضدددد  طفددد  لتعددددر   لسدددلبي  لآلثدددد     يسدددي   فدددد هي  ثلثددد  إلدددد   لتوصددد 
 - ألخلقيد   لمخد طر - لخصوصدي   قتحد  ) وهد   الفتر ضد   لع ل  لمفر   
 .عب   ا  84 بمجم ( و الجتم عي   لصحي   لمخ طر

 

 :علةى يةنص والةذي الحةالي للبحث األو  السؤا  على اإلجابة تمت وبذلك  
 و لتددد   الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد    ددد 

  نه ؟  لح  عل   لعم  ينبل 
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 :المالحظة بطاقة إعداد: اثانيً 
 

 فدددد   لملحظدددد  بط قدددد   دددد   لهدددد   تمثدددد :  لبط قدددد   دددد   لهدددد   تح يدددد  -
  الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد    لحظددد 
 . ل   س   ح   لبرن    تطبي  وبع  قب  سلوك  ف   لمتمثل 

 تن ولدددت  لتددد  و لبحدددوث  ل   سددد   علدد   إلطدددلع بعددد   لبط قددد  إعددد    تدد  -
  ل هشدددد ن    سدددد   ثدددد   الفتر ضدددد   لعدددد ل  لمفددددر    للتعددددر   لسددددلبي   آلثدددد  

  لرجدددوع وبعددد  ،(8182) عطيددد  و   سددد  ،(8182) يددد  ن و   سددد  ،(8182)
  لسدددلبي  لآلثددد    فددد هي  ثلثددد  إلددد  توصدددلت  لتددد   لسددد بق   لق  مددد  نتددد    إلددد 

( 2-7)  دددد   لروضددد  لطفدددد   لمن سدددب   الفتر ضدددد   لعددد ل  لمفددددر    للتعدددر 
 .سنو  
 حيدد  ،فقددر ا  85  دد  تيلفددت بحيدد   ألوليدد  صددو ته  فدد   لبط قدد  إعدد    وتدد    

  لمخدددد طر - لخصوصددددي   قتحدددد  : )هدددد    يسددددي   حدددد و  ثلثدددد   دددد  تكونددددت
   يسد   فهدو  كد  تحت وين  ج ،(و الجتم عي   لصحي   لمخ طر - ألخلقي 

  ددد   جموعددد  علددد   ألوليددد  صدددو ته  فددد   لبط قددد  عدددر  وتددد  عبددد    ، عدد  
  لتربددددوي   لددددنف  وعلدددد   لطفولدددد   جدددد   فدددد   لمتخصصددددي   لمحكمددددي   لسدددد   
 :يل     تح ي  به   و لتكنولوجي  و لمن ه 

 . لروض  لطف   لبط ق   ح و   ل م      -
 . حو    بك   لعب       تب       -
 . لروض  ولطف  للمح و   لبط ق  عب     صي غ   ل م      -
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 و ن سددب  للطفدد   لمحدد و   دد ء ل علدد   لمحكمددي   لسدد    آ  ء  تفقددت وقدد    
 وحددد    لعبددد     صدددي غ  حيددد   ددد   لتعددد يل  بعددد  وجدددو   ددد   لعبددد    ،

 كمد  ، حد و   لثلثد  علد   و ع ا  عب   ا  84     لبط ق  لتتكون  عب     ثلث 
  لمخدددددد طر عدددددد لب   عبدددددد    2) ،( لخصوصددددددي   قتحدددددد   عدددددد لب   عبدددددد    2)  يلدددددد

 (.و الجتم عي   لصحي   لمخ طر ع لب   عب    2) ،( ألخلقي 
 

 :  االستطالعية الدراسة
 

 بروضد   وطفلد ا طفدلا  87 عد  ه   ستطلعي  عين   عل  لبط ق  تطبي  ت    
      أل وتقنددددي  ضدددبط  ددد   لتحقددد  بهددد   وذلدددد  ؛ لصددد ي  بكدددر  أبددد    سددد 
 :   يل  لم  وفق ا  وذل  للتطبي ، صلحيته     و لتحق 

 

 : البطاقة ضبط -
 

 

 :االتفاق نسبة
 

 بتطبيدد  لهدد    يلدد  وق  ددت ، ألطفدد    دد  87  علدد بدد لتطبي   لب حثدد  ق  ددت  
   جددددد   بددددي   التفدددد    ع  دددد  وحسددددد   ، ألطفدددد   ذ    علدددد  لبط قدددد  نفدددد 

  رتفعدددد  قيمدددد  وهدددد  %17 للبط قدددد   التفدددد    ع  دددد  أن وتبددددي  ، لملحظددددي 
 .للتطبي  وق بليته   لبط ق  ثب   تعك 

 

 : البطاقة صدق   -
 

 : بطريقتي   لص   حس   ت 
 

  لسددد     علددد  ألوليددد  صدددو ته  فددد   لبط قددد  بعدددر  :المحكمةةةين صةةةدق -أ
 .عرض  سب  كم  ه    آ ضوء ف  و لتع ي   لمحكمي 
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 :الداخلي االتساق صدق   -ب
  تبدددد   ال  ع  دددد  سددددتخ    ب للبط قدددد   لدددد  خل   إلتسدددد   صدددد   حسدددد   تدددد   

 يوضد ( 8) و لجد و :  لكليد  و ل  جد   ألبعد   بدي   ال تب    ع  ل  بحس  
 .  ذل 

 للبطاقة األبعاد عالقة مصفوفة(  1) جدو 
 3بعد  2بعد  1بعد األبعاد

 **13517 **13588 **13558 معامل االرتباط بالدرجة الكلية
 2021 مستوى  عند احصائيً إ دالة** 
  ألبعددد     جددد   بدددي   ال تبددد    عددد  ل  أن  لسددد ب   لجددد و   ددد  ويتضددد    

  لبط قد  أن علد  يد    مد  ،(1318)  سدتو   عند    لد  للبط ق   لكلي  و ل  ج 
 .لقي س  تع  ض  و   لم   وص  ق  لص      ع لي    ب  ج    تمت ت ع     بوج   

 

 : البطاقة ثبات   -
  :للثبات كرونباخ ألفا طريقة

  لبط قد  أبعد   ثبد   حس   ت  حي  كرونب  ، ألف  بطريق   لثب   حس   ت   
 :  كك   لبط ق  ثب   وحس    لفرعي 

 ككل وللبطاقة البطاقة ألبعاد كرونباخ ألفا معامل( 2) جدو 
 معامل ألفا كرونباخ البعد

 20768 1بعد
 20741 2بعد
 20752 3بعد

 20722 البطاقة ككل

 20722=  ككل للبطاقة كرونباخ ألفا معامل
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 . لثب      ع لي    ب  ج    يتمت   لبط ق  أن  لس ب   لج و     يتض 
 

 :المقياس إعداد: ثانًيا
 

  لسددلبي   آلثد   قيدد   إلد   لمقيدد   يهد   :المقيةةاس مةةن الهةةدف تحديةد -
 . الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر 

 

 تن ولددت  لتدد  و لبحددوث  ل   سدد   علدد   إلطددلع بعدد   لمقيدد   إعدد    تدد  -
 نتدد    إلدد   لرجددوع وبعدد  سددنو  ،( 2 -7)  لروضدد  لطفدد   قدد يي  بندد ء كيفيد 
 عندد   لسددلبي  لآلثدد     يسددي   فدد هي  ثلثدد  إلدد  توصددلت  لتدد   لسدد بق   لق  مدد 
 . الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  تعر 

 

 81  ددد  تددديل ي بحيددد   ألوليددد  صدددو ت  فددد   لمصدددو   لمقيددد   إعددد    وتددد   
ددد  - لخصوصدددي   قتحددد  : )هددد    يسدددي   فددد هي  ثلثددد   ددد  يتكدددون  حيددد  ،  وقفا

  لمقيدد   عددر  وتدد  ،(و الجتم عيدد   لصددحي   لمخدد طر - ألخلقيدد   لمخدد طر
 فدد   لمتخصصددي   لمحكمددي   لسدد     دد   جموعدد  علدد   ألوليدد  صددو ت  فدد 

 تح يد  بهد    لتعلدي  وتكنولوجيد  و لمند ه   لتربدوي   لدنف  وعل   لطفول   ج  
 :يل    
 . لروض  لطف   لمقي   صو   ل م      -
 . لمقي   ببنو   لصو    تب       -
  لسدددلبي   آلثددد  ) لتددد ب  للمتليدددر  لمقيددد   عبددد     صدددي غ   ل مددد   ددد   -

 (. الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر 
 

 وجددو   دد  للطفدد ،  لبنددو   دد ء ل علدد   لمحكمددي   لسدد    آ  ء  تفقددت وقدد    
 وحدد    لصددو  بعدد  وتعدد ي   لعبدد     صددي غ  حيدد   دد   لتعدد يل  بعدد 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1011)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

دد 81  لمقيدد    و قدد  عدد   ليصددب   ددوقفي    لثلثدد   لبنددو  علدد   ا  و عدد   وقفا
  لمخددد طر عددد لب    و قددد 2) ،( لخصوصدددي   قتحددد   عددد لب    و قددد 7) : يلددد كمددد 

 (.و الجتم عي   لصحي   لمخ طر ع لب    و ق 5) ،( ألخلقي 
 

 : المقياس ضبط -
 87 عد  ه   سدتطلعي  عيند   علد  لمقي   تطبي  ت  :االستطالعية الدراسة
 ضدددبط  ددد   لتحقددد  بهددد   وذلددد  ؛ لصددد ي  بكدددر  أبددد    سددد  بروضددد  طفدددلا 
 :  يل  لم  وفق ا  وذل  للتطبي ، صلحيته     و لتحق   أل     وتقني 
 : المقياس صدق -

 

دو    د  قيد   علد   لمقي   ق   " هو  لص     دو    د  قيد   أي لقي سد     ض      ض 
 :خل      لمقي   ص   حس   وت ً " قي سه   لمر    لسم  أو أجل    

 

  لسددد     علددد  ألوليددد  صدددو ت  فددد   لمقيددد   بعدددر  :المحكمةةةين صةةةدق -أ
 .عرض  سب  كم  ه    آ ضوء ف  و لتع ي   لمحكمي 

 

 :الداخلي االتساق صدق   -ب
 

  ال تبددد    ع  ددد  ب سدددتخ    للمقيددد    لددد  خل   التسددد   صددد   حسددد   تددد    
 يوضد ( 8) و لجد و :  لكليد  و ل  جد   ألبعد   بدي   ال تب    ع  ل  بحس  

 .  ذل 
 للمقياس األبعاد عالقة مصفوفة(  3) جدو 

 3بعد  2بعد  1بعد  ألبع  
 **13181 **13512 **13118 معامل االرتباط بالدرجة الكلية

    2021 مستوى  عند احصائيً إ دالة** 
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  ألبعددد     جددد   بدددي   ال تبددد    عددد  ل  أن  لسددد ب   لجددد و   ددد  ويتضددد    
 أن علددددد  يددددد    مددددد  ،(1318)  سدددددتو   عنددددد    لددددد  للمقيددددد    لكليددددد  و ل  جددددد 
ددددو   لمدددد  وصدددد     لصدددد    دددد  ع ليدددد    ب  جدددد    يتمتدددد  عدددد     بوجدددد     لمقيدددد       ض 
 .لقي س 
 : الثبات -

 

 للثبات: كرونباخ ألفا طريقة
 

 أبعدددد   ثبدددد   حسدددد   تدددد  حيدددد  كرونبدددد  ، ألفدددد  بطريقدددد   لثبدددد   حسدددد   تدددد   
 :  كك   لمقي   ثب   وحس    لفرعي   لمقي  

 ككل وللمقياس المقياس ألبعاد كرونباخ ألفا معامل( 4) جدو 
 معامل ألفا كرونباخ البعد

 20888 1بعد
 20821 2بعد
 20857 3بعد

 20782 المقياس ككل

 20782=  ككل للمقياس ألفا         
 . لثب      ع لي    ب  ج    يتمت   لمقي   أن  لس ب   لج و     يتض 

 

 االسةةةةتطالعي التجريةةةةب بعةةةةد المقيةةةةاس علةةةةى اإلجابةةةةة زمةةةةن تحديةةةةد -
 للمقياس:

 

  د  خددل   لدد    حسد   وفد  وذلدد  لإلج بد ،  لمن سد   لدد    حسد   تد     
 ، قيقدد ا  82 وهددو  لمقيدد    فددر    علدد حسد   أطددو    دد  فدد  إج بدد   لطفد  

 وبدد ل  ، قيقدد ا  88 وهدو  لمقيدد   علد   إلج بدد  فد  وأقد    دد   سدتلرق   لطفدد 
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 عتبدددر    لقددد و  ، قيقددد ا  84 هدددو  لمقيددد   علددد  لإلج بددد   لدددل    لمتوسدددط  كدددون 
 . لمقي   عل  لإلج ب   لمن س   ل     لمتوسط ه    لب حث 

 

 (:معالجة أداة) البرنامج -
 

  آلثد    د  للحد "  لتعليميد   لمحطد   إسدتر تيجي  ب سدتخ    أنشدط "  برن     
  لبرند    إعد    وتد   الفتر ض ،  لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر   لسلبي 

  ل   سد    د  عليد  طدلع ال تد  و د   لنظري،  إلط      ستف    ال ضوء ف 
  لسددددلبي   آلثدددد   ق  مدددد  علدددد  طدددلعو ال و ألجنبيدددد ،  لعربيدددد  و لمر جدددد   لسددد بق 
 علدددد  لإلج بدددد  وذلدددد   الفتر ضدددد ،  لعدددد ل  لمفددددر     لروضدددد  طفدددد  لتعددددر 
  لمحطدددد   علدددد  قدددد    لبرندددد     لمقتددددر   لتصددددو   دددد  وهددددو : لثدددد ن   لتسدددد ؤ 
  لعدد ل  لمفددر     لروضدد  طفدد  لتعددر   لسددلبي   آلثدد    دد   لحدد  فدد   لتعليميدد 

 . الفتر ض ؟
 

 :اآلتية للخطوات طبًقا المقترح للبرنامج العام اإلطار إعداد تم
 

 المقترح: البرنامج بناء أسس
 

 لبند ء  لت ليد   ألسد  سدتنت ج   مكد   لبحد  أ بي   عل   إلطلع خل      
 : لتعليمي   لمحط   عل  ق    برن   

  لمدددرثر   خدددل   ددد   لمق  ددد  لألنشدددط   لطفددد   نتبددد   إثددد    علددد   لعمددد  -
 . لمحط     خ  و لسمعي   لصو ي 

 .للطف  و لللوي   لعقل  للمستو    ل م   لمحط   ف   لتس ؤال  جع  -
 .بنفس  للمعلو    لوصو  ف  و غبت  وإ ج بيت   لطف  بنش   هتم   ال -
 .  ق    لم    لمف هي  حو  للمن قش  لألطف    لفرص  تر  -
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  ألنشدددط  لعدددر   لمن سدددب  و إلضددد ء  و لسدددل    أل ددد ن عو  ددد   ر عددد   -
 . لتعليمي   لمحط     خ 
 طدددويلا  وال  خدددلا  قصددديرا  لدددي   ألنشدددط  لتنفيددد   لمن سددد   لوقدددت  ر عددد   -

 . ملا 
 

 لتعدر   لسدلبي   آلثد    د   لحد  إلد   لبرند    يهد   :للبرنامج العام الهدف
 - لخصوصددي   قتحدد  )  ألبعدد   فدد   الفتر ضدد   لعدد ل  لمفددر     لروضدد  طفدد 

 (.و الجتم عي   لصحي   لمخ طر - ألخلقي   لمخ طر
    :للبرنامج اإلجرائية األهداف

  لهدد   ضددوء فدد  وذلدد  ،لقدد ء   بكدد   لخ صدد   إلجر  يدد   ألهدد    تح يدد  تدد   
  دد  وذلد  ،وح ج تد   لروضدد  طفد  نمدو خصد    ضددوء وفد  للبرند     لعد  
  ل   سدد   وبعدد ،   لمتخصصدد   لعلميدد   لمر جدد  بعدد  إلدد   لرجددوع خددل 

 .   لبح  بمتلير    لصل  ذ    لس بق  و لبحوث
 

 : البرنامج محتوى  تحديد
 

 فيهددد  تددد  حيددد  ، لروضددد  لطفددد   لمن سدددب   ألنشدددط   وضدددوع   تح يددد  -أ
  لسدلبي   آلثد   حد     لتد   لسد بق  و ل   سد    لبحوث     لع ي  إل   لرجوع
 هد    د  للحد  و لتوصدي   ، الفتر ضد   لعد ل  لمفدر     لروض  طف  لتعر 
  لسدددلبي  ب آلثدد    لخ صدد   لق  مددد  فدد  ذلدد  تحدد   وقددد  ، لروضدد  لطفدد   آلثدد  
 . الفتر ض   لع ل  لمفر     لروض  طف  لتعر 

 ، نهد   لحد   لمر   لآلث    لمن سب   لتعلمي   لمحط       جموع  إع    - 
 لألطفدد   و لشدديق   لج  بدد   لتعليميدد   ألنشددط   دد   لع يدد   حطدد  كدد  وتتضددم 
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 أو نعد   حطد ،  الستكش في  ، إللكتروني )   لمحط   عل   لب حث  و قتصر 
  لمحطددددددد    خدددددد  و لسدددددددمعي   لصددددددو ي   لمحطددددددد  تضددددددمي  تددددددد  حيدددددد  ال (، 

 . إللكتروني 
 

 وجهد    حمدو  ح سدو  جهد   إسدتخ    تضدمنت :اإللكترونيةة المحطة: أوالً 
 لتعدر   لسدلبي   آلثد   توض  في يوه   عر  خلل     ت  ، حمو  ت بلت
 فدد   آلثدد   هد    دد   لتع  د  وكيفيدد   الفتر ضد   لعدد ل  لمفدر     لروضدد  طفد 
  لصددددددحي   لمخدددددد طر- ألخلقيدددددد   لمخدددددد طر -  لخصوصددددددي   قتحدددددد  ) أبعدددددد  

  لجلددددددو  طريقدددددد  عدددددد   لفيدددددد يوه   بعدددددد  عددددددر  وكدددددد ل  ،(و الجتم عيدددددد 
 و لتد   لطفولد  بمجد    لمتعلقد  و أللع    لبر    وأه  ، لجه   أ     لصحيح 

 . لطف   نه   ستفي  أن  مك 
 

  لخبدر ء  د  شخصدي   عدر  خدل   د  وذلد  :االستشةارية المحطةة: اثانيً 
  دد   جموعدد  طددر  خددل   دد  إليهدد  و السددتم ع عليهدد  بدد لتعر   ألطفدد    قددو 

 و دد   لسدلبي   آلثد   تح يد  إطد   فد  عليهد  و إلج بد  ، لشخصدي  علد   ألسدئل 
 وتقددو  ، الفتر ضدد   لعد ل   فددر     د   لخ طئدد   لتعدد  ل  بعد  خطددو   هد 

 .إلكتروني  صو   خل     عليه  ب لر   لشخصي 
 

 يددت   ألسددئل   دد   جموعدد  بطددر   ألطفدد   فيهدد  ويقددو  :ال/ نعةةم محطةةة :اثالًثةة
  ددد  للم يددد  وتددد فعه  لألطفددد    جددد ا  شددديق  وهددد ،  ال أو بدددنع  عليهددد   إلج بددد 
 . لمحط    خ   لتس ؤال  لخل   لتفكير
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 :التعليمية المحطات لتنفيذ الالزمة التعليمية واألدوات الوسائل تحديد -ج
 

 كدد  تتضددم  بحيدد   حطدد  كدد  حسدد   لتعليميدد   لوسدد     ختيدد   تدد  حيدد    
              لبيئددددد   لخ  ددددد    ددددد   جموعددددد   سدددددتخ    تددددد  كمددددد  ، ختلفددددد  وسددددد     حطددددد 

  ألفددددل  وبعدددد   إللكترونيدددد  و لقصدددد   لمصددددو   و لموضددددوع   و أللبو ددد  
 و عتمدد   ، لصددوتي  و لملفدد    لتسددجيل   دد  و جموعدد  و أللعدد    لتعليميدد 
 سدددت بنددد ء تددد  وبددد ل  ، لمحطددد   نصددد  علددد   لتجدددو   طريقددد  علددد   لب حثددد 
  مددر حيدد  ، لحدد ل   لبحدد  لطبيعد   ل مدد   تشدد بهتي   حطتددي  كدد   حطد  

  لمحطدد    خدد  للتف عدد   لكدد ف   لوقددت  يخدد ون  أطفدد   ثلثدد   حطدد    كدد  علدد 
  تنوعد  أنشدط   جموعد   حط  ك  تضمنت وق   لمنشو  ، لأله     وتحقيقا 
  السددتع ن  وتدد   لبحدد ، فدد   لمحدد     لثلثدد  بيبع  هدد   لسددلبي   آلثدد    دد  للحدد 

  د     لعيدون، طبيد  و دنه   ألنشدط  تطلبتد   د  وفد   لخبدر ء  د  بمجموعد   
 . ي   ج  ،  ح   شرط ، ض بط  ي ضي ، تربي 

 

 :   البرنامج تطبيق -د
 

 لمددد   8188/ 8181 عددد    ددد   ألو   لفصددد   ل   سددد  خدددل   لتطبيددد  تددد   
 كو وندد  ج  حدد  نتشد    لظددرو   نظدرا  ؛ أسددبوعيا  لقدد ء   8 بمعد   أسدد بي  سدت 
  لحضدو  السدتمر    ألطف   ترغي   لب حث  ح ولت وق   ل   س ،  نتظ   وع  

 وقددد   لك فيددد ،  الحتر  يددد   إلجدددر ء   ك فددد  وأخددد   أل دددو  أوليددد ء  ددد  و لتحددد ث
  لتدد  ي   لهمد وفددر   ألطفد    يدد    علمد    دد  بمعلمتدي   لب حثدد   سدتع نت
 علد   لب حثد  حرصدت وقد  ،لقد ء   كد    خد   لتعليمي   لمحط   لتطبي   لل  
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 أي علدد   لتللدد  علدد  و سدد ع ته   قدد    دد  و عرفدد  يو يدد    بصددو       ت بعتهمدد
 . لبرن    تطبي  أثن ء  تو جههم عقب  

 

 :البرنامج تقويم -ه
 

 أطفدددد   علدددد   قبليادددد  لبحدددد  أ و   تطبيدددد  خددددل   دددد  : لمبدددد     لتقددددوي  -
 . لعين 

 .تق  ه  و ت بع   حط  ك    خ   ألطف   تف ع  أثن ء:  لبن     لتقوي  -
 أطفدددد   علدددد   بعدددد  ا   لبحدددد  أ و   تطبيدددد  خددددل   دددد :  لنهدددد     لتقددددوي  -

 . لقبل  ب لتطبي  و ق  نت   لعين 
 المقترح البرنامج ألنشطة نموذج( 5جدو  )

الهدف  النشاط المحطة
 العام

األدوات 
 المستخدمة

 اإلستراتيجية الأمن

 سترشاديةاإل
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإللكترونية

طريقدددددددددددددددددددددد  
 لجلددددددددددددددو  
  لصحيح 

عنددددددددددددددددددددددددددددددد  
 لتع       

جهددددددددددددددد    أل
 لكتروني  إل
 

طريقدددددددددددددددددددددد  
 لجلددددددددددددددو  
  لصحيح 

عنددددددددددددددددددددددددددددددد  

أن 
يتعدددددددددددددر  
 لطفدددددددددددددددد  
علدددددددددددددددددددددد  
طريقدددددددددددددددد  
 لجلددددددددو  
  لصحيح 

 
 أن

يتعدددددددددددددر  
 لطفدددددددددددددددد  
علدددددددددددددددددددددد  

ال  تدددددددددددددو  
 تصددددددددددددددددددددددددد  
 -ب النترندددددددت

برنددددددددددددددددددددددددد    
 . ل وو 

 
 
 

صدددددددددددددددددددددددددددددو  
 لكترونيددددددددددددددد  
وفيدددد يو عدددد  
طريقدددددددددددددددددددددددددددد  

 . ق    7 لتهيئ   -
 التصددد   بددد لخبير فددد   -

 جددددددد    لتربيددددددد   لحركيددددددد  
 .أ. . / أحم  س هر

 أست ذ  س ع  بكلي   لتربي 
  قيق 87لم     لري ضي 

 . ق    7 لتقوي   -
 
 ق    بسدر    7 لتهيئ   -

 ألطفدد   و ح ولدد  تمثدديله  
لطريقددددددد  جلوسددددددده  أثندددددددد ء 

  ستخ     ألجه  

  لحو   و لمن قش  -
  لتقلي  و لمح ك   -
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 لتع       
جهددددددددددددددد    أل
 لكتروني  إل

طريقدددددددددددددددد  
 لجلددددددددو  
  لصحيح 

 لجلددددددددددددددددددددو  
 لصددددددددددددحيح  

 و لخ طئ 

عدددددددر   لنشددددددد    ددددددد   -
خدددددددددل  عدددددددددر  صددددددددددو  

ثندددد ء للجلسدددد   لصددددحيح  أ
تنددددددد و   لجهددددددد   وصدددددددو  
للجلسددد   لخ طئدددد  وسددددم ع 
تعليقددددد    ألطفددددد   عليهددددد  
و لحظ ته  ع  آث   ك  

 صو   ع  شك   لجس 
  ق    7 لتقوي   -

   لعص   ل هن -
  لحو   و لمن قش  -

 

 :البحث عينة
 

  وضددد   دد  و حددد    جموعدد  وطفلدد ا  طفدددلا ( 81)  دد   لبحددد  عيندد  تكونددت  
  لمنوفيد  بمح فظد   لكدو  شدبي  إل      لت بعد   إلبت   يد   وسد  غبري      س 
  لروضد  إلد  ب لحضدو   لملتد  ي   ألطفد      ختي  ه   وت  ، لث ن   لمستو  

 .كو ون  ج  ح   نتش   لظرو   نظرا 
 

 :البحث نتائج
 

 أ  تددد  تطبيدد  عنهددد  أسددفر  لتددد   لنه  يدد   لنتددد    تحليدد   لجددد ء هدد   يتندد و    
 فدد   لبرندد    ف عليدد   علدد  لتعددر  بهدد   وذلدد  ؛ لنتدد    هدد   وتفسددير  لبحدد 

  لعددددددد ل  لمفددددددر     لروضدددددد  طفددددددد  لتعددددددر   لسددددددلبي   آلثددددددد    دددددد   لتخفيدددددد 
 . لنت    ضوء ف   لبح  توصي    لب حث  تعر  ث   الفتر ض ،
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 :المستخدمة اإلحصائية األساليب •
 

  إلحصد  ي   لر  د   لب حثد   ستخ  ت  لبح  لبي ن    إلحص    للتحلي  -
 SPSS: Statistical Package for ب سد   لمعروفد   الجتم عيد  للعلدو 

the Social Sciences v.18  
  لحسددد بي   لمتوسدددط    لوصدددف   الحصددد     لتحليددد   لب حثددد   سدددتخ  ت -

 .  ج  وأصلر   ج  وأكبر  لمعي  ي  و النحر  
 .لأل و   و لثب    لص   ل   س   ال تب    ع  ل   لب حث   ستخ  ت -
 .ب ألعم    لبي ن   لتمثي   لب حث   ستخ  ت -
   جدددددد   بددددددي   لفددددددر   ل اللدددددد  لكوكسددددددون يو   ختبدددددد    لب حثدددددد   سددددددتخ  ت -

 .( لب    تري   لقي   شرو  به  تتو فر ال)  رتبطتي   جموعتي 
   جدددددد   بددددددي   لفدددددر   ل اللدددددد  ويتندددددد   ددددد ن  ختبدددددد    لب حثدددددد   سدددددتخ  ت -

 . ستقلتي   جموعتي 
 .و لف علي   ألثر حج  لقي    لبع ي  لتحلي   ختب    لب حث   ستخ  ت -

 

 :الفروض صحة اختبار •
 

 :األو  الفرض صحة اختبار •
 

 فد   لبحد  عيند  أطفد     جد    تد   توسدط  بدي   إحص  يا      فر   يوج "
  لروضد  طفد  لتديثر  لسدلبي   آلثد    لحظد  لبط قد  و لبع ي  لقبل   لتطبيقي 
  آلثددددد   فددددد   ألقددددد )  لبعددددد ي  لتطبيددددد  لصددددد ل   الفتر ضددددد   لعددددد ل  بمفدددددر   
 (. لسلبي 
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 بحسددددد    لبي نددددد   وتلخدددددي  وصددددد  تددددد   لفدددددر  هددددد   صدددددح  والختبددددد     
 عيند   لد    جد  وأصدلر   جد  وأكبر  لمعي  ي  و النحر    لحس ب   لمتوسط
 يوضدددحه  كمددد   لملحظددد ، بط قددد  فددد  و لبعددد ي  لقبلددد   لتطبيقدددي  فددد   لبحددد 
 : لت ل   لج و 
 المالحظة بطاقة في التطبيقين في البحث عينة لدرجات الوصفية اإلحصاءات( 6) جدو 

المتوسط  العدد التطبيقين البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أقل 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 الكلية

ُبعد اقتحام 
 الخصوصية

 التطبيق

 يالقبل
18 14024 1 13 17 18 

 
 التطبيق

 البعدي
18 6017 2038 6 7 

ُبعد المخاطر 
 االخالقية

 التطبيق

 القبلي
18 24022 2071 14 26 27 

 
 التطبيق

 البعدي
18 12024 2073 12 12 

ُبعد المخاطر 
الصحية 
 واالجتماعية

 التطبيق

 القبلي
18 25028 2082 23 26 27 

 
 التطبيق

 البعدي
18 12078 2055 12 12 

 72 68 61 2017 64082 18 التطبيقبطاقة 
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المتوسط  العدد التطبيقين البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أقل 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 الكلية

  القبلي المالحظة

 التطبيق

 البعدي
18 27078 1022 25 32 

 لدد  ج    لحسدد بي   لمتوسددط   قددي  نخفدد     لسدد ب   لجدد و   دد  ويتضدد    
  لحسددددد ب   لمتوسددددط حيدددد ،  لقبلدددد   لتطبيددددد    جدددد   عدددد   لبعدددد ي  لتطبيدددد 
  لمتوسدددط  ددد  أقددد  وهددد  85351=  ككددد  للبط قددد   لبعددد ي  لتطبيددد  لددد  ج  
  مدددد ) 24312 بلدددد   لدددد ي ككدددد  للبط قدددد   لقبلدددد   لتطبيدددد  لدددد  ج    لحسدددد ب 
  لعدددد ل  بمفددددر     لروضدددد  طفدددد  لتدددديثر  لسددددلبي   آلثدددد    دددد   لتخفيدددد   عكدددد 

 عينددد    جدد   وبتمثيدد  ،( لبعدد ي  لتطبيدد  فدد   لبحدد  عيندد   لدد   الفتر ضدد 
  لبي نيددددد   ألعمددددد   شدددددك  ب سدددددتخ    و لبعددددد ي  لقبلددددد   لتطبيقدددددي  فددددد   لبحددددد 

 :يل      تض   لتطبيقي    ج   لمتوسط  

 

0

50

100

بُعد انتهاك 
الخصوصية

بُعد المخاطر 
االخالقية

بُعد المخاطر 
الصحية 

واالجتماعية

البطاقة ككل

ل بطاقة مالحظة اآلثار السلبية لتأثر طف

الروضة بمفردات العالم االفتراضي

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي
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 والبعدي القبلي التطبيقين في البحث عينة درجات لمتوسطات البيانية األعمدة( 1) شكل
   جدددد   بددددي  بي نيدددد  فددددرو   وجددددو  يتضدددد   لسدددد ب   لبيدددد ن   لتمثيدددد  و دددد    

  لروضدددد  طفدددد  لتدددديثر  لسددددلبي   آلثدددد    دددد   لتخفيدددد   عكدددد   مدددد  ، لتطبيقددددي 
 .   لمقتر  للبرن    تعرضه  بع   لعين   ل   الفتر ض   لع ل  بمفر   

 

( z) ولكوكسدون   ختبد    سدتخ    تد   لتطبيقدي  بي  فر   وجو     وللتحق    
  السدددت الل  حصددد ء إل أسددد لي   سدددتخ    تددد  حيددد )  لمتدددر بطتي  للمجمدددوعتي 
 حجد  صدلر نتيجد (  )  ختب   تطبي  شرو  تحق  لع   وذل  ؛ للب    تري 

 :يل  كم   لنت    وك نت(  لعين 
 المالحظة بطاقة التطبيقين لدرجات( لكوكسون يو :  z)اختبار نتائج( 7) جدو 
فرق  البعد

 الرتب بين
متوسط  العدد االشارة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
(z) 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

ُبعد اقتحام 
 الخصوصية

قبلي 
- 
 بعدي

 18a 205 171 30753 موجبة

 

دا  إحصائًيا  عند 
 2b 2 2 سالبة 2021مستوى 

ُبعد المخاطر 
 االخالقية

قبلي 
- 
 بعدي

 18a 205 171 3077 موجبة

 

دا  إحصائًيا  عند 
 2b 2 2 سالبة 2021مستوى 

ُبعد المخاطر 
الصحية 
 واالجتماعية

قبلي 
- 
 بعدي

إحصائًيا  عند  دا  18a 205 171 30783 موجبة
  2b 2 2 سالبة 2021مستوى 

بطاقة 
 المالحظة

قبلي 
- 
 بعدي

 18a 205 171 30732 موجبة

 

دا  إحصائًيا  عند 
 2b 2 2 سالبة 2021مستوى 

a: قبلي>  بعدي        ، b: قبلي<  بعدي 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1011)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 بددددي  للفددددر   شدددد    إل  لسدددد لب   لرتدددد   جمددددوع أن( 5) جدددد و   دددد  يتضدددد     
=  شددد    إل  وجبددد   لرتددد   جمدددوع حدددي  فددد  1=  و لبعددد ي  لقبلددد   لتطبيقدددي 

 تصد   لفدرو   هد   وأن  لتطبيقدي    جد   بدي  فدرو   وجو   عن   م ،  858
  إحصد  يا    لد   zقيم  أن  عن   م   لمطلو ،  إلحص  ي   ل الل   ستو    لإ

 (.  لسلبي   آلث   ف   ألق )  لبع ي  لتطبي  لص ل  1318  ستو   عن 
 إحصد  ي   اللد  ذ  فدر   وجدو "   علد يدن   لد ي  لفر  قبو  يت  أن  أي   
 و لبعد ي  لقبلد   لتطبيقدي  فد   لبحد  عيند    جد   بي ( 1318  ستو   عن )

  لعدددددد ل  بمفددددددر     لروضدددددد  طفدددددد  لتدددددديثر  لسددددددلبي   آلثدددددد    لحظدددددد  لبط قدددددد 
  آلثدد   فدد   ألقدد )  لبعدد ي  لتطبيدد  لصدد ل   لفرعيدد  وألبعدد    ككدد   الفتر ضدد 

 (. لسلبي 
 

 :الثاني الفرض صحة اختبار
 

 فد   لبحد  عيند  أطف     ج    ت   توسط  بي   إحص  يا      فر   يوج "
 بمفدر     لروضد  طفد  لتديثر  لسلبي   آلث   لمقي   و لبع ي  لقبل   لتطبيقي 

 (. لسلبي   آلث    ستو   ف   ألق )  لبع ي  لتطبي  لص ل   الفتر ض   لع ل 
 

 بحسددددد    لبي نددددد   وتلخدددددي  وصددددد  تددددد   لفدددددر  هددددد   صدددددح  والختبددددد     
 عيند   لد    جد  وأصدلر   جد  وأكبر  لمعي  ي  و النحر    لحس ب   لمتوسط
 طفدددد  تدددديثر عندددد   لسددددلبي   آلثدددد   فدددد  و لبعدددد ي  لقبلدددد   لتطبيقددددي  فدددد   لبحدددد 
 : لت ل   لج و  يوضحه  كم   الفتر ض ،  لع ل  بمفر     لروض 
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 المقياس في التطبيقين في البحث عينة لدرجات الوصفية اإلحصاءات( 8) جدو 
المتوسط  العدد التطبيقين البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

أقل 
 درجة

أكبر 
 درجة

الدرجة 
 النهائية

ُبعد اقتحام 
 الخصوصية

 التطبيق

 القبلي
81 88381 8354 2 84 87 

 التطبيق

 البعدي
81 7382 1371 7 2 

المخاطر ُبعد 
 االخالقية

 التطبيق

 القبلي
81 87381 8322 88 81 81 

 التطبيق

 البعدي
81 2324 1358 2 1 

ُبعد المخاطر 
الصحية 
 واالجتماعية

 التطبيق

 القبلي
81 82312 8352 88 81 88 

 التطبيق

 البعدي
81 5325 1372 5 2 

 التطبيق المقياس ككل

 القبلي
81 44344 7318 88 78 74 

 التطبيق

 البعدي
81 81 8385 81 88 

 لد  ج    لحسد بي   لمتوسدط   قدي   نخفد    لسد ب   لجد و   د  ويتض     
  لحسددددد ب   لمتوسددددط حيدددد  ، لقبلدددد   لتطبيددددد    جدددد   عدددد   لبعدددد ي  لتطبيدددد 
  لمتوسددددط  دددد  أقدددد  وهدددد ،  81=  ككددد  للمقيدددد    لبعدددد ي  لتطبيدددد  لددد  ج  
  مددد ، ) 44344 بلددد   لددد ي ككددد  للمقيددد    لقبلددد   لتطبيددد  لددد  ج    لحسددد ب 
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  لعدد ل  بمفددر     لروضدد  طفدد  تدديثر عندد   لسددلبي   آلثدد    دد   لتخفيدد   عكدد 
 عينددد    جدد   وبتمثيدد  ،( لبعدد ي  لتطبيدد  فدد   لبحدد  عيندد   لدد   الفتر ضدد 

  لبي نيددددد   ألعمددددد   شدددددك  ب سدددددتخ    و لبعددددد ي  لقبلددددد   لتطبيقدددددي  فددددد   لبحددددد 
 :يل      تض   لتطبيقي    ج   لمتوسط  

 
 والبعدي القبلي التطبيقين في البحث عينة درجات لمتوسطات البيانية األعمدة( 2) شكل

 

   جدددد   بددددي  بي نيدددد  فددددرو   وجددددو  يتضدددد   لسدددد ب   لبيدددد ن   لتمثيدددد  و دددد    
  لروضدد  طفدد  تدديثر عندد   لسددلبي   آلثدد    دد   لتخفيدد   عكدد   مدد  ، لتطبيقددي 
    . لمقتر  للبرن    تعرضه  بع   لعين   ل   الفتر ض   لع ل  بمفر   

( z) لكوكسدون يو   ختبد    سدتخ    تد   لتطبيقدي  بدي  فر   وجو     وللتحق   
  السدددت الل  حصددد ء إل أسددد لي   سدددتخ    تددد  حيددد )  لمتدددر بطتي  للمجمدددوعتي 
 حجد  صدلر نتيجد (  )  ختب   تطبي  شرو  تحق  لع   وذل  ؛ للب    تري 

 :يل  كم   لنت    وك نت(  لعين 
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بُعد انتهاك 
الخصوصية
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المقياس ككل

ة مقياس اآلثار السلبية لتأثر طفل الروض
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التطبيق البعدي
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 المقياس في للدرجات( ويلكوكسون :  z)اختبار نتائج(  2)جدو 
فرق  البعد

 الرتب بين
متوسط  العدد االشارة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
(z) 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

ُبعد اقتحام 
 الخصوصية

قبلي 
- 
 بعدي

 18a 205 171 30753 موجبة

 

دا  إحصائًيا  
عند مستوى 
2021 

 2b 2 2 سالبة

ُبعد المخاطر 
 االخالقية

قبلي 
- 
 بعدي

 18a 205 171 3077 موجبة

 

دا  إحصائًيا  
عند مستوى 
2021 

 2b 2 2 سالبة

ُبعد المخاطر 
الصحية 
 واالجتماعية

قبلي 
- 
 بعدي

دا  إحصائًيا   18a 205 171 30783 موجبة
عند مستوى 
2021 

  2b 2 2 سالبة

قبلي  المقياس ككل
- 
 بعدي

 18a 205 171 30732 موجبة

 

دا  إحصائًيا  
عند مستوى 
2021 

 2b 2 2 سالبة

a :قبلي>  بعدي        ، b :قبلي<  بعدي 
 

 بدددددي  للفددددر   شددددد    إل  لسدددد لب   لرتددددد   جمددددوع أن( 2) جددددد و   دددد  يتضدددد    
=  شددد    إل  وجبددد   لرتددد   جمدددوع حدددي  فددد   1=  و لبعددد ي  لقبلددد   لتطبيقدددي 

 تصدد   لفددرو   هدد   وأن  لتطبيقددي    جد   بددي  فددرو   وجددو   عندد   مد  ،858
   لدددد    z قيمدددد  أن  عندددد   مدددد   لمطلددددو ،  إلحصدددد  ي   ل اللدددد   سددددتو   إلدددد 

  سدددتو   فددد   ألقددد )  لبعددد ي  لتطبيددد  لصددد ل  1318  سدددتو   عنددد   إحصددد  يا 
 (.  الفتر ض   لع ل  بمفر     لروض  طف  تيثر عن   لسلبي   آلث  
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 إحصد  ي   اللد  ذ  فدر   وجدو "   علد يدن   لد ي  لفر  قبو  يت  أن  أي   
 و لبعد ي  لقبلد   لتطبيقدي  فد   لبحد  عيند    جد   بي ( 1318  ستو   عن )

  الفتر ضددد   لعددد ل  بمفددر     لروضددد  طفدد  تددديثر عنددد   لسددلبي   آلثددد   لمقيدد  
  آلثدددد    سددددتو   فددد   ألقدددد )  لبعددد ي  لتطبيدددد  لصدددد ل   لفرعيددد  وألبعدددد    ككددد 
 (. الفتر ض   لع ل  بمفر     لروض  طف  تيثر عن   لسلبي 

 :الثالث الفرض صحة اختبار •
 

  لبحدد  عيندد  أطفدد     جدد    تدد   توسددط  بددي  إحصدد  يا      فددر   يوجدد  ال"
 . لبح  أل  ت   لبع ي  لتطبيقي  ف   لبن    ق ب   لبني 

 

 بحسددددد    لبي نددددد   وتلخدددددي  وصددددد  تددددد   لفدددددر  هددددد   صدددددح  والختبددددد     
 فد  و لبند    لبندي   لبحد  لمجمدوعت   لمعيد  ي  و النحر    لحس ب   لمتوسط
 :   لت ل   لج و  يوضحه  كم  وللمقي  ، للبط ق   لبع ي  لتطبي 

 

 البعدي التطبيق في والبنات البنين المجموعتين لدرجات الوصفية حصاءاتاإل( 12) جدو 
المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أقل 
 درجة

أكبر 
 درجة

 32 25 1042 28 12 بنين  لبط ق 

 28 26 2076 27052 8 بنات

 23 12 1035 22062 12 بنين  لمقي  

 21 18 1024 12025 8 بنات

 عدددد   لبندددد     جدددد    توسددددط    نخفدددد    لسدددد ب   لجدددد و   دددد  ويتضدددد   
 وبتمثيددد  ب لبرنددد   ،  ال جددد ب  تددديثره   عكددد   مددد   لبندددي    جددد    توسدددط  
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 شددددك  ب سددددتخ     لبعدددد ي  لتطبيدددد  فدددد  و لبندددد    لبنددددي   لمجمددددوعتي    جدددد  
 : آلت   تض   لمجموعتي    ج   لمتوسط    لبي ني   ألعم  

 
 البعدي التطبيق في المجموعتين درجات لمتوسطات البيانية األعمدة( 4) شكل

 

  لبحد   جمدوعت    جد   بدي  فدرو   وجو   عك   لس ب   لبي ن  و لتمثي    
  مدد   لبنددي ، ب لمجموعدد   ق  ندد   لبندد    لمجموعدد    جدد    نخفدد   ويوضدد 
 (. لمقتر   لبرن   ) للمع لج  تعرضه  بع   ج ب  إل تيثره   عك 
 إ

  ددد ن  ختبددد    سدددتخ    تدد   لبحددد   جمدددوعت  بدددي  فددر   وجدددو   ددد  وللتحقدد   
 حصدددد ء إل أسدددد لي   سددددتخ    تدددد  حيدددد )  لمسددددتقلتي  للمجمددددوعتي ( z)ويتندددد 

 نتيجد (  )  ختبد   تطبيد  شدرو  تحقد  لعد   وذل  ؛ للب    تري   الست الل 
 :يل  كم   لنت    وك نت(  لعين  حج  صلر
 لألدوات البعدي التطبيق في المجموعتين لدرجات( ويتني مان:  z) اختبار نتائج( 11) جدو 

متوسط  العدد المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(z) 

الداللة مستوى 
 اإلحصائية

 10258 12605 12065 12 بنين  لبط ق 

 

 غير دالة

 6405 8026 8 بنات
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متوسط  العدد المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(z) 

الداللة مستوى 
 اإلحصائية

 20262 11705 11075 12 بنين  لمقي  

 

دالة عند مستوى 
 5305 6062 8 بنات 2025

 

  نهددد   أعلدد  لبنددي  للمجموعدد   لرتدد   توسددط أن( 88) جدد و   دد  يتضدد    
  إحصد  يا       لمجمدوعتي    جد    توسط  بي   لفر   وأن  لبن   للمجموع 

 ،للبط قد  ب لنسدب    لد  غير  لفرو   بينم  ،للمقي   ب لنسب  1317  ستو   عن 
 بدددددي   لفدددددر    سدددددتو   كددددد ن نإو  ب لبرنددددد     تددددديثرا  أكثدددددر  لبنددددد   أن  عنددددد   مددددد 

 .   كبيرا  غير  لمجموعتي 
 

 :الراب  الفرض صحة اختبار •
 

 طفددد  لتدديثر  لسدددلبي   آلثدد    دد   لتخفيددد  فدد   لمقتددر  للبرنددد    ف عليدد  توجدد "
 . لعين  أطف   ل    الفتر ض   لع ل  بمفر     لروض 

 

  توسددط  بددي  إحصدد  ي   اللدد  ذ   ونتدد    فددرو   وجددو  سددب   مدد  يتضدد    
 ب لضدددرو    عنددد  ال قددد   لشددد ء وجدددو  بدددين تسدددليم ا  ولكددد  ، لتطبيقدددي    جددد  
 وجدو   علد  لديلا    سدو  للب حد  تقد   ال ذ تهد  فد   إلحص  ي  ف ل الل  أهميت ،
 هنددد   ددد  وأهميتددد ،  لفدددر   هددد     هيددد  عددد   لنظدددر بصدددر   تليدددري  بدددي  فدددر  

 شدددر  فهددد   لبحددد  فدددرو  الختبددد   ك فيددد  غيدددر وحددد ه   إلحصددد  ي  ف ل اللددد 
  إلحصدددد  ي   ل اللدددد  بوجددددو  تتحقدددد  ف لضددددرو   كدددد ف ، غيددددر ولكندددد  ضددددرو ي 
 وجو هددددد  ثبددددت  لتدددد   لنتيجددددد  وأهميدددد   ألثددددر حجددددد  بحسدددد   تتحقدددد  و لكف  دددد 
 بددددددبع   إلحصدددددد  ي   ل اللدددددد   ختبدددددد     تتبدددددد  أن وجدددددد  ولدددددد ل  ، إحصددددد  يا 
 تد   لتد   لنتد    أهميد  وتح يد  إحصد  يا   ل  لد   لنتد     عنويد  لفه   إلجر ء  
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 حجددد   ختبددد    لحددد ل  للبحددد   لمن سدددب   ألسددد لي  هددد   و ددد  إليهددد ،  لتوصددد 
 (.r)  ألثر

 

 تددد   لبحددد  فددد   لمسدددتخ    لبرنددد    وف عليددد   لتربدددوي   ألثدددر  ددد  وللتحقددد    
  إحصدد  يا  وجو هدد  ثبددت  لتدد  للنتيجدد   لتربويدد  و ألهميدد   لعمليدد   ل اللدد     سدد 
 حسدد ،)  للبد    تري  لكوكسدون يو  الختبد    لمن سد ( r)  لتديثير حجد  بحسد  
 :   لت ل   لج و  ذل  ويوض  ،(811 ص ،8188

 

 
 

  N ،(عد  ه  فد   توسدطه )  الشد     لموجبد   لرتد   جموع تمث  T1 حي   
 :ذل  يوض   لت ل  ، و لج و   لمفر    ع  

 ( الفاعلية واألثر12جدو  )

مجموع  العدد المتغير
الرتب 
 الموجبة

قيمة حجم  ويلكوكسون 
 rاألثر = 

 الفاعلية واألثر

فاعلية مرتفعة وأثر  1 30732 171 18 بطاقة المالحظة
 كبير

فاعلية مرتفعة وأثر  1 30727 171 18 المقياس
 كبير

4 T1 

R = ------------    _   1 

N (N+1) 
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 فدد   لمقتددر  للبرندد    كبيددر وأثددر  رتفعدد  ف عليدد  وجددو   لجدد و   دد  يتضدد    
 . لع ل  بمفر     لروض  طف  لتيثر  لسلبي   آلث       لتخفي 

 

 : البحث نتائج تفسير
 

  د   لحد  فد   لتعليميد   لمحطد   عل   لق     لبرن    ف علي   لب حث  تع و   
 لألسدددب    الفتر ضددد   لعددد ل  لمفدددر     لروضددد  طفددد  لتعدددر   لسدددلبي   آلثددد  
 : آلتي 
 فب إلضد ف  ، إللكترونيد   لمحطد  بينهد   د  و لت   لتعليمي   لمحط   طبيع   

  ددددد   لتع  ددددد  كيفيددددد   ألطفددددد   تعلددددد   لمحطددددد    خددددد   ألنشدددددط   حتدددددو   إلددددد 
 شديق  وألعد   بدر    عد   لبحد  وكيفيد  ،ك فيد   س ف  نظره  وإبع    لش ش  
 ,.Aydogums, M    سدددد   دددد  ذلدددد  ويتفدددد  .فقددددط  لطفولدددد  تخدددد 

Senturk,C.(2019)  ف عليد ا  أكثدر  لتعليميد   لمحط   أن عل  أك   و لت 
  لمحطدد     خدد   ألنشددط  فع ليدد  ترجدد  كمدد  و لتكنولوجيدد ،  لعلددو  تدد  ي  فدد 

  لتددد  ب لطريقددد   دددنه  كددد  وتعلدد   ألطفددد    حتي جددد    شدددبعت ألنهددد  ؛ لتعليميدد 
 لنمددد ذج  لش شدد   دد  بدد لقر   لجلددو  نتددد     ؤيدد   فضدد   دد  فمددنه   فضددله 
 يريد   د  و دنه  ،إلديه   ألسدئل  وتوجيد   دثلا   إلبصد   بضدع  أصديبو  أطف  
 ب لسدر     كتفد  د  و دنه  ، لبصدر ضدعي   لطفد  ير       توض  صو  ا   ؤي 

 نأ أكد   و لتد  Ediger, M (2011)      سد   د  ذلد  ويتفد  .فقط للخبير
 يريددد   ددد  فمدددنه   لدددتعل  فددد   لمتعلمدددي   حتي جددد   تشدددب   لتعليميددد   لمحطددد  

  ؤيدددد   فضدددد   ددد  و ددددنه  ، لعملدددد   لتددد  ي  يريدددد   دددد  و دددنه  ، همدددد  كمددد  إ
 فيدد يوه    لتعليميد   لمحطد   فد   ألنشدط  تضدمنت كمد  للموضدوع،  لخد 
 للسدلو  عد طفته  وإثد     ألطفد   وجد  ن  خ طبد  علد  تعتم  وكرتوني  و قعي 
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 أو للختطددد    لتعدددر  أو  لمدددر  أو إصددد ب   حددد وث  ددد   خوفاددد  لصددحي 
 عنددو ن بطلدد   ألطفدد    لمعلمدد   ختبددر  عندد    ذلدد  و تضدد  ، لبصددر فقدد  ن
 هد   أن للمعلمد  وذكدرو   لقلد   ألطفد   فيبد   ، لبروتوفليدو فد  لكت بتد   لمن  

    سدد  نتد     د  ذلد  ويتفد  .أحد  عليهد   طلد  أن  جد  وال سدري   لمعلو د  
 وعو طدددددد  وجدددددد  ن تخ طدددددد   لتعليميدددددد   لمحطدددددد   نأ فدددددد ( 8181)إبددددددر هي 
 أنشددط  ميدد ي لتعل  لمحطدد   تضددمنت كمدد   لصددحي ،  لمسدد   ليسددلكو   ألطفدد  
 أك تدددد   دددد  وهددددو .ب  ج بيدددد    و لتف عدددد   لمشدددد  ك  لدددد إ  فعددددته  لألطفدددد    ثيددددر 

  جموعدددددددد   تحدددددددد   لتعليميدددددددد   لمحطدددددددد   أن  Judson,E.(2019)   سدددددددد 
 ،   وسد   ن قشد   وإجدر ء  لصدل  ذ    ألنشدط  فد   لمشد  ك  علد   لطدل 
 حيدد   عدد  و لتف عدد   لطددل  بمر قبدد  للم  سددي   لوقددت نفدد  فدد  تسددم  بينمدد 

  لمندددد   فدددد   لمسددددتخ     ألجهدددد   نوعيدددد  عدددد  بعضدددده   دددد   ألطفدددد   تندددد ق 
  لش شدد   أ دد    لجلددو   دد   لو لدد ي  و وقدد   لسددلبي   آلثدد   بددبع  و لشددعو 
  لنصددد    عطددتأ و  كثدد    عدد  ح  يدد  أل هددد    لب حثدد  وت بعددت ،طويلدد    لفتددر    

 فدد  سدد همت  لمحطدد   فدد   ألنشددط  أن لدد إ  لف عليدد  ترجدد  كدد ل  لألطفدد  ،
  لنشد   طريد  عد   لخصوصي   قتح    ث   لمجر    لمف هي   ألطف   إكس  
  ألنشدط  أن كمد  ،(81 ص ،8185)صب  أبو    س     ذل  ويتف  وتمثيل 
  لبحددد  خدددل   ددد   لمعرفددد  بنددد ء فددد  بنددد ء  و  للطفددد  جعلدددت  لمحطددد   فددد 

  لعدد ل  فدد   م  سددته   مكدد   لتدد   لمفيدد    ألنشددط  عدد  جوجدد  علدد   لصددوت 
 وإت حدد   لد  لء  دد   لتعد ون  وإحدد  ث ، لصدحيح   لجلددو  وطريقد   الفتر ضد 
 وحدد   لبحدد  أسدد لي  و سددتخ     ألنشددط  لمم  سدد   لحريدد   دد  كبيددر   سدد ح 

د  جدوا   عيشدون  جعلهد   م  ، لمشكل  د   متعا  ويتفد   لتقليد ي  لجدو عد    ختلفا
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 ).Ediger, M(.  848 ،887 ص ص ،8182) ي  لدل      سد   د  ذلد 

2011,  p469) . 
 

 :البحث توصيات
 

 إسدتر تيجي   سدتخ    علد  للتد  ي  للمعلمد   ت  يبيد   و    عق  ضرو   -
 .لألطف    لت  ي  ف   لتعليمي   لمحط  

 وعقدد  لألطفدد   و لثق فيدد   لري ضددي   ألنشددط   م  سدد  أهميدد  علدد   لتيكيدد  -
 . لروض   وبي   لروض    خ   لمس بق  

 .ب   لمحيط  ب لمخ طر  لطف  وع   تنم أنشط  تصمي  -
  لمختلفددد   ألنشدددط  خدددل   ددد  لألطفددد    ألخلقددد   لج نددد  علددد   لتيكيددد  -

 . ألطف   به  حت      كق و   لمجتم  ف   لب     و لشخصي  
  ر قبدد  وضددرو    الفتر ضدد  للعدد ل   لسددلبي  ب آلثدد    أل ددو  أوليدد ء توعيدد  -

 . ألنشط  ه   و ش  كته  أبن  ه 
 

 :البحوث المقترحة
 

 : يل     لب حث  تقتر   لح ل   لبح  ب أ   لم   ستكم الا 
 

   لد و لحي تيد   الجتم عيد   لمهد     تنمي  ف   لمستخ    لبرن    ف علي  -
 . لروض  طف 
 و لتفددد و   لقيددد     هددد     تنميددد  فددد   لتعليميددد   لمحطددد   توظيددد  أثدددر -

 . لروض  طف  ل  
 ب سدددتخ     لمدددنه  أنشددط  تنظدددي  علدد   لمعلمددد   لتدد  ي   قتدددر  برندد    -

 . لتعليمي   لمحط  
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  لعددد ل  لمفددر     لسدددلبي   آلثدد    ددد  للتقليدد   ختلفددد  إسددتر تيجي   ف عليدد  -
 . الفتر ض 

  لمنددد   فددد  و لثق فيددد   لحركيددد   ألنشدددط  لتفعيددد  للو لددد ي  إ شددد     بدددر    -
 .  لو قع للع ل   ألطف   لج  

 المراج 

 أواًل : المراج  العربية :
  لعلدو  تد  ي  طر  د (. 8112) سدليم ن ،  لبلوش  لل ؛ عب  ،يأ بوسعي  -

 .    لميسر     : عم ن.8  . تعليمي  وتطبيق    ف هي 
(. 8181 يوليدو،) سدي  بد  سدليم ن ،  للتد   أحم ؛ بنت آسي   لرو حي ، -

  لسددد ب   لصدد  ط لبدد   تحصدددي  فدد   لتعليميدد   لمحطددد   إسددتر تيجي  ف عليدد 
  لسدددددلط ن ج  عددددد  ،و لنفسدددددي   لتربويددددد   ل   سددددد    جلددددد  .لإل دددددلء  ألس سددددد 
 .758 -771 ،(8)84   ق بو ،

 نمددو فدد   إللكترونيدد   أللعدد    و (. 8181 يونيددو،) حمدد  يآندد  حجد  ي، -
  لطفولددددد  لتقددددد    لكويتيدددد   لجمعيددددد  ، لعربيددددد   لطفولدددد   جلددددد  .وتعلمددددد   لطفدددد 
 .818 -22 ،(48)88    لعربي ،

  قترحدد  تحليليدد   ؤيد (. 8182) حسدد  حند ن حسدد ، أحمد ؛ إيندد    كد ، -
 . الفتر ضدد   لعدد ل  بمفددر     لروضد  طفدد  لتدديثر  لسدلبي   آلثدد    دد  للتخفيد 
 ج  عد  و لتربيد ، و لعلدو  لدآل     لبند   كلي  ، لتربي  ف   لعلم   لبح   جل 
 . 8888  -8812 ،88 ج ،81ع شم ، عي 
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 علدد  قدد     قتددر  أنشددط  برندد   (. 8187  دد   ،) حمدد   تهدد ن سددليم ن، -
 وعمليدد    لعلميدد   لمفدد هي  بعدد   لروضد  أطفدد   إلكسدد    لعلميدد   لمحطد  

  لعلميددد ، للتربيددد   لمصدددري   لجمعيددد  ، لعلميددد  للتربيددد   لمصدددري   لمجلددد  . لعلددد 
  81(8)، 8-47. 
 للش شد    الطفد   إ  د ن ظد هر (. 8182يوليدو،  )  عل جم    ل هش ن، -

.  و جهتهددد  وآليدد   بمخ طرهددد   لتوعيدد  فددد   ألطفدد    يددد   و و   إللكترونيدد 
  لتعلددددي   ؤيدددد  ضددددوء فددد   لر بدددد   لجيدددد  طفدددد  بنددد ء:   لثدددد ن   لدددد ول   لمدددرتمر
 . 827 -888 ، أسيو  ج  ع   ألطف  ،  ي   كلي  ، 8181

 ضد   لموجد   إللكتروند   لعند (. 8182 سدبتمبر،) حسي  حسي   ي  ن، -
  لمجلدد  .وصددفي     سدد :  شخصدديت  علدد  و الجتم عيدد   لنفسددي  وآثدد     لطفدد 
  لتربويددد  للعلدددو   لعلميددد   لمرسسددد  ، لنفسدددي  و لصدددح   لتربويددد  للعلدددو   لعلميددد 

 . 818  -878 ،(8)8   ، لخ ص  و لتربي  و لتكنولوجي 
  لمعلو  تيدد   خدد طر(. 8181  دد   ،)ي  عمددر   لمسددعو ، حميدد  ؛ شددب  ، -

 ،و إلنسددد ني  و الجتم عيددد   لري ضدددي  لل   سددد    لميددد  ن  جلددد  . ألطفددد   علددد 
 .844 -884 ،(81)8    لج   ر،  لجلف ،  ي ن، ع شو  ج  ع 

 إسددددددتر تيجي   سددددددتخ    أثددددددر(. 8188 نددددددوفمبر،)  صددددددطف  حندددددد ن  كدددددد ، -
 عمليد   وتنميد   لمعرفد   لتحصدي  علد   لعلدو  تد  ي  ف   لعلمي   لمحط  

  لر بد   لصد  تل يد  لد    لعلدو  تعلد  نحدو و ل  فعيد   إلبد  ع  و لتفكيدر  لعل 
 للتربيدددددد   لمصدددددري   لجمعيدددددد  ، لعلميددددد  للتربيددددد   لمصددددددري   لمجلددددد  . البتددددد    
 .888 -78 ،(2)82    لعلمي ،
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   هددددر؛  للريدددد  إسددددم عي ، فدددد  و ؛ إكددددر   أحمدددد ، ؛ خ لدددد  أحمدددد  ،  لر  قدددد -
  إللكترونيد   لقصد  توظيد  ف عليد (. 8182 يند ير،)  لمنع  عب   ن  فرهو ،

 كليدد   جلدد  . لروضدد  ألطفدد    ليو يدد   لحي تيدد   لمهدد     تنميدد  فدد   لتف عليدد 
 .828 -848 ،81ع بو سعي ، ج  ع   لنوعي ،  لتربي  كلي  ، لنوعي   لتربي 

 عبدر  إللكترونيد   أللع    و (. 8182 أبري ،)  حم  ب  خ ل   ل هم ، -
 وجهد   د   لمتوسدط   لمرحلد  طدل  لد    لتلق     لعن   تن   ف   إلنترنت
  ددد  أسددديو ، ج  عددد   لتربيددد  كليددد  ، لتربيددد  كليددد   جلددد .  أل دددو  أوليددد ء نظدددر
87(4)، 821 - 887 . 
 كيدد :  و لمعلمد   و آلبد ء  أل هد   إلدد (. 8181) صدل  خ لد   حمدو ، -

  لعربددد   لمجلددد  ،خطدددو   جلددد  .؟ للتكنولوجيددد   لمددد  ني  أبن  نددد   ددد  نتع  ددد 
 .82 -81 ،88 ع و لتنمي ، للطفول 

  لمحطدددددد   إسدددددتر تيجي  توظيدددددد (. 8182 أكتدددددوبر،)إ دددددد    عددددد ء ،  لفقددددد -
  جلدددد  . لروضدددد  لمرحلدددد   لبيولوجيدددد   لوق  يدددد   لمفدددد هي  تنميدددد  فدددد   لتعليميدددد 
 ،(41)88 ددد   إلسدددكن  ي ، ج  عددد   ألطفددد  ،  يددد   كليددد  ،و لتربيددد   لطفولددد 
822- 881. 
 تيثيرهد  و د    إللكتروني   أللع  (. 8181)ع ن ن بنت  في    ألنص  ي، -
 ب بدد   ركدد  ، إلنسدد ني  لل   سدد   ب بدد   ركدد   جلدد  . لطفدد  ثق فدد  تكددوي  فدد 

 .888 -818 ،(8)81   ب ب ، ج  ع  و لت  يخي ،  لحض  ي  لل   س  
 فددد   لتعليميددد   لمحطددد    سدددتخ   (. 8181 أبريددد ،)  حمددد  سدددم   عيددد ، -

  لمرحلدددد  تل يدددد  لددد    لددددتعل  و تعددد   لبصددددري   لتفكيددددر لتنميددد   لعلددددو  تددد  ي 
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  لتربيدددددد   لمصدددددري   لجمعيددددد  ، لعلميددددد  للتربيددددد   لمصدددددري   لمجلددددد  . البت   يددددد 
 .48 – 8 ،(4)88     لعلمي ،

  إل شدددد   علدددد  قدددد    برندددد   (. 8182 سددددبتمبر،)  حمدددد  سددددميح  عطيدددد ، -
 بآثدد   للتوعيدد   لروضدد   رحلدد  فدد   ألطفدد    أل ددو  أوليدد ء  دد  لعيندد  بدد لو ق 
 ، لطفولددد     سدد    جلدد  .أطفدد له  سدددلو  علدد   إللكترونيدد   أللعدد    م  سدد 

 .  84-8 ،(14)88   شم ، عي  ج  ع  للطفول ،  لعلي   ل   س   كلي 
  الفتر ضد   لمتحد  فع ليد (. 8182 يند ير،)  لفدت  أبو سوال  ،ي  لحمر و  -
  لتربيدد  أهد    ضددوء فد   لروضدد  لطفد   لجنسددي   لمفد هي  بعدد  إكسد   فد 

  لمبكددر ، للطفولدد   لتربيدد  كليدد  ،و لتربيدد   لطفولدد  فدد     سدد    جلدد  . لجنسددي 
 .852 -882 ،1ع أسيو ، ج  ع 

  لمصددري   ألسددر  إ    (. 8182  دد   ،)  للدد  حمدد  شدديريه ن  للدد ، حمدد  -
  لبحدددددوث  جلدددد  .للطفددددد   لنفسددددي   لصدددددح  علدددد   إللكترونددددد   لمحتددددو   ألثددددر

 -78 ،5ع ب لشددرو ، لإلعددل   لعدد ل   لدد ول   لمعهدد  ، إلعل يدد  و ل   سدد  
17. 
  لطفولدددد   جلددد  . لمعلو ددد   وتكنولوجيدددد  أطف لنددد (. 8181) عبددد    لددد   ع، -

 28 -45 ،85 ع للطفول ،  لعرب   لمجل  ،و لتنمي 
:  و لتربدددددددوي   لنفسددددددد   إلحصددددددد ء(. 8188)  لحميددددددد  عبددددددد  عددددددد   حسددددددد ، -

 . لعرب   لفكر    :  لق هر  .spss18 برن    ب ستخ    تطبيق  
  لعلميد   لمحطد   إستر تيجي  أثر(.  8181 يونيو،) ص ل   ع    ل هر ن ، -

  لصدددد  تلميدددد    لدددد    لعلددددو  فدددد   لعلدددد  عمليدددد   وبعدددد   لتحصددددي  علدددد 
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 ،و لنفسددددي   لتربويدددد   لعلددددو   جلدددد  . لمكر دددد   كدددد  بم يندددد   البتدددد      لسدددد   
 .825 -847 ،(82)8   للبحوث،   لقو   لمرك 

  قتددر  فدد  إلكتروندد  برندد    فع ليدد (. 8188 أكتددوبر،) عبدد   فددرج أحمدد ، -
  لمصدري   لج  عد   طدل  لد    لخطدي  لسدلوكي   لتعد ي   لتكنولدوج   أل  
 كليددد  ، لتربيددد   جلددد  . الجتمددد ع   لتو صدد  شدددبك    و قددد   ددد  تعددد  له  أثندد ء

 .884 -812 ،(22)84   بنه ، ج  ع   لتربي ،
 أطفدددد    سددددتخ    عدددد   لن جمدددد   آلثدددد  (. 8181)   فدددد ل  فلسددددطي  فدددد ل ، -

 فددد   أل هددد   نظدددر وجهددد   ددد  نمدددوه  جو نددد  علددد   لنقددد    لهددد ت   لروضددد 
            .  لمنظو ددددد       ددددد   السدددددترج ع تددددد (.   جسدددددتير  سددددد ل )  ل  قددددد ء  ح فظددددد 

 (8125881 .) 
 ب سددددددتخ     لعلددددددو  تدددددد  ي  أثددددددر (.8185) عصدددددد   كفدددددد    صددددددب ، أبددددددو -

 طلبدد  لدد    لعلدد  عمليدد   وتنميدد   لتحصددي  فدد   لعلميدد   لمحطدد   إسددتر تيجي 
  د   السدترج ع تد (.   جسدتير  سد ل )   أل  ن فد   ألس س   لخ     لص 
 (. 177712. )  لمنظو      
 قبددد   ددد  لطفددد   لعلميددد   لتنشددئ  .(8184)  صدددطف  حسددد    لقددد   ، عبدد  -

 .و لتو ي  للنشر  لسح  :  لق هر .  لم  س 
 وطددددددددر    لمندددددددد ه  فدددددددد   صددددددددطلح   .(8118)  لسددددددددي   حمدددددددد  علدددددددد ، -

 .   لعرب   لفكر    :   لق هر  .8 .و لت  ي 
 إسددددتر تيجي   سددددتخ    أثددددر(. 8182 يوليددددو،)  لكددددري  عبدددد   حمدددد  ،ي  لددددل   -

 طددددل  لددد    لري ضدددي    ددد    نحدددو  التجدددد   تنميددد  فددد   لتعليميددد   لمحطددد  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1101)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ،و الجتم عيد   إلنسد ني   لعلدو     سد    جلد  . أل ب   البت      لر ب   لص 
 .  844 – 888  لح ، ،42     أل  ني ،  لج  ع   لعلم ،  لبح  عم   

 فدد   لرقميدد   لقصدد  توظيدد (. 8181  دد يو،)  حمددو   ددرو   لمددر  ، عبدد  -
  إلسدل ي   لج  عد   جلد  . لروضد  طفد  لد    لصدحي   لمفد هي  بع  تنمي 

  لعلمدد   لبحدد  شددئون  بلدد  ،  إلسددل ي   لج  عدد  ،و لنفسددي   لتربويدد  لل   سدد  
 .882 -822 ،(8)82     لعلي ، و ل   س  

 إسددددددددتر تيجي   سددددددددتخ    ف عليدددددددد (. 8185)  كريدددددددد    صددددددددطف ،  لسددددددددحت -
  لجلر فيد   لمفد هي  لتنميد   الجتم عيد   ل   سد   تد  ي  فد   لعلمي   لمحط  
 كليدد   جلدد  . البتدد      لر بدد   لصدد  تل يدد  لدد    لبصددري   لتفكيددر و هدد    
 .12 -85 ،(4)85    لشيخ، كفر ج  ع   لتربي ، كلي  ، لتربي 

  لتربيددددد  علدددد  قدددد    برنددددد   (. 8182 أبريدددد ،) أنددددو   نددددد     لسددددي ، عبدددد  -
 . لروضددد  طفددد  لددد    أللعددد   بمخددد طر  لتكنولدددوج   لدددوع  لتنميددد   أل  نيددد 
 ج  عددد   لمبكدددر ، للطفولددد   لتربيددد  كليددد  ،و لتربيددد   لطفولددد  فددد     سددد    جلددد 

 .811 -42 ،2ع أسيو ،
  لمحطدددد   إسددددتر تيجي  ف عليدددد (. 8185 يونيددددو،)   صددددطف  ندددد   حمدددد ، -

 و أل  ء  لعلمددد   لتحصدددي  تنميددد  فددد   لتعددد ون   لدددتعل  علددد   لق  مددد   لتعليميددد 
  لمصدري   لمجلد  .و لكيميد ء  لفي يد ء شدعب   لتربيد  كليد  طدل  لد    لت  يسد 
 .888 -17 ،(2)81   ، لعلمي  للتربي 

  لنفسدي  ث  هد آو   الفتر ضدي   لبيئد (. 8182يوليو، )    لسي  نبي   لجب  ، -
  لجيد  طفد  بند ء:   لثد ن   لد ول   لمدرتمر.  لر ب   لجي  أطف   عل  و لتربوي 
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  ،أسدديو  ج  عد   ألطفد  ،  يد   كليد  ،8181  لتعلدي   ؤيد  ضدوء فد   لر بد 
27-  817. 
  لتعليميدد   لمحطدد   إسددتر تيجي  ف عليدد (. 8182) يوسدد  نجددلء حددو  ، -
  هددد     تنميددد  علددد ( حيددد ت  للتددد ) كتددد    ددد   ألولددد   لوحددد   تددد  ي  فددد 

 كليددد   جلددد  . إلعددد   ي  ألو   لصددد  لتل يددد  و لتحصدددي   لمسدددتقبل   لتفكيدددر
 .885 -815 ،81ع بو سعي ، ج  ع   لتربي ، كلي  ، لتربي 

  لو قددد  لكددد  تون   لمصدددري   لطفددد   سدددتخ   (. 8182) إ ددد   نسدددم  حسدددي ، -
 كد  تون :  لعولمد  ضدوء ف   لثق في  هويت  عل  وتيثير ت  ب ليوتيو   الفتر ض 

  لمعهددد  ، إلعل يددد  و ل   سددد    لبحدددوث  جلددد  .نموذجددد  – سدددب ي    ن  لو قددد 
 . 422 - 488 ،81ع ب لشرو ، لإلعل   لع ل   ل ول 

 تحقيدد  فدد  لألسددر   لتربددوي   لدد و (. 8185 أكتددوبر،)حسدد  ه لدد   لجدد   ، -
 ، لتربيد   جلد  . أل دو  أوليد ء نظدر وجهد     ألبن  ه  آ   إلكترون   ستخ   

 . .548 -222 ،8ج ،875ع  ال هر، ج  ع   لتربي ، كلي 
 حدو     سد (. 8188 أكتوبر،) ط  سمي  جمي ، إبر هي ؛ ه ل  ،  لجرو ن -

 للم  سدد  و السددتع     لمعرفدد   لنمددو علدد  للكمبيددوتر  لمبكددر  السددتخ    تدديثير
  ألطفدد  ،  يدد   كليدد  ،و لتنميدد   لطفولدد   جلدد  . لم  سدد  قبدد   دد  أطفدد   بددي 

 .427 -418 ،(88)4    إلسكن  ي ، ج  ع 
  لمحطددددد   إسددددتر تيجي   سدددددتخ   (. 8181 يوليددددو،) إبدددددر هي   دددد    إبددددر هي ، -

  لجمددد ل  و لحددد   لبيئيددد  و لسدددلوكي    لمفددد هي  تنميددد  فددد   لتف عليددد   لتعليميددد 
 للطفولد   لتربيد  كليد  ،و لتربيد   لطفولد  فد     سد    جل  . لروض  طف  ل  

 .872 -812 ،84ع أسيو ، ج  ع   لمبكر ،
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 و نعك سدد   للطفدد   الجتم عيدد   لتنشددئ (. 8185 أبريدد ،)  ميندد  غضدد  ، -
 جيدددد   ركددد  ،و الجتم عيدددد   إلنسددد ني   لعلددددو  جيددد   جلدددد  . الفتر ضددد   لعددد ل 
 .21 -12 ،81ع لبن ن،  لعلم ،  لبح 
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