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 ددــــــة العـــــافتتاحي
______________ 

 ن البيالوي ـــــــأ.د. حس
 
 
 

 إطار فيذلك  ويأتييدور ملف هذا العدد من مجلة الطفولة والتنمية حول ثقافة الطفل، 
يقضى بتكامل الحقوق و  ،للطفولة والتنمية العربيالمجلس  ينتهجه الذي الحقوقيالنهج 

ظل  فيأهمية كبيرة  الحقوق الثقافية للطفل كتسب. وتوعدم قابليتها للتجزئة ترابطهاتشابكها و و 
ليها على أنها مجموعة من الحقوق الخاصة إ، فال يمكن النظر نمر بها التيالظروف 

عالمنا  في إنسانلكل و  ،للطفلوق األخرى لجميع الحق بوصفها دعامةا فحسب، ولكن أيض  
يمكن ال أنه لصعب االتفاق على تعريف واحد لها، إفالحقوق الثقافية وان كان من ا .العربي

، والحق المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في تكوين حياة ثقافيةفي  الحق تشمل هاالقول إن
بهذه وإنشائها وسائل اإلعالم  لىإ لوصولوا ،األملغة ال استخدام، والحق في الهوية الثقافيةفي 

 أشكال التنمية والحق في التراث الثقافي ، حماية، والحق في بها تلقي التعليم، والحق في لغةال
 الثقافة. التي تتفق مع

نسان، إيجب أن يتمتع بها كل طفل، بل كل  التيهذه الحقوق  فيأمعنا التفكير  فإذا
حترام الثقافات على التعددية والمواطنة وا ية التي تقومة الحقيقالتنمي إلىوجدنا فيها السبيل 

 .ا وعطاء  األخرى والتفاعل معها أخذ  
عد جزء ا مهم ا من يمقاال  حول التربية عن طريق الفن الذي  وقد تضمن ملف العدد

مكونات أي ثقافة ، وهو وسيلة لتوثيق الصلة بين الطفل وبيئته االجتماعية ، كما أنه وسيلة 
عند  الثقافيدراسة حول التذوق وكذلك  .لتنمية التفكير االبداعي واكتساب خبرات متكاملة

ته وتذوقها، ثقاف إبداع فيوعالقة التنشئة االجتماعية بقدرة الطفل على االستمرار الطفل 
 .تنمية المواطنة المستنيرة في، وتأثير ذلك صناعة الثقافةالعالقة بين اإلبداع الثقافي و و 

                                                           
  والمشرف العام على المجلة .األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية ، 
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يجابيات اإلعالم الذي يحيط بالطفل إثقافة الطفل من حيث  في يعالمكما يتضمن الملف البعد اإل
وسائل أهمية  إلىا لك نظر  وذ ؛الموجه إلى األطفالو سواء اإلعالم الموجه إلى الكبار أوسلبياته، العربي 

الطفولة اليزال غير متاح  إعالم، وذلك بالرغم من أن وتكوينه اإلعالم فى تشكيل شخصية الطفل
 إلى ولنسبة قليلة من األطفال، كما اليزال الطفل يتعرض ألجواء فكرية متعارضة بعضها يدع إال

 إلى ولثقافة التقليدية واآلخر يدعبعضها يتمسك با ؛رالتغيي إلى وعلى الواقع واآلخر يدع اإلبقاء
 الثقافة الحديثة.

المجلس العربي أن  إلى اإلشارةنه تجدر إف، الطفولة إعالميث عن دوما دمنا بصدد الح
رصد  إلىللطفولة والتنمية يسعى إلى تأسيس مرصد إعالمي في مجال حقوق الطفل يهدف 

بهدف  ؛قوق الطفل وتحرى المهنيةفيما يخص حومتابعتها وتحليلها، وسائل اإلعالم العربية 
الحقوق بال شك تحسين األداء اإلعالمي العربي تجاه قضايا حقوق الطفل، ومن بينها 

 الثقافية.
لى مساهماتهم واقتراحاتهم من أجل التطوير إو  ،مشاركة قرائنا األعزاء إلىا نتطلع دائم  
 المستمر للمجلة.

 العدد القادم. فيلى لقاء جديد إو 
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 س التحريركلمة رئي

_________________ 
 احــتـالف دــبـير عــهـد. س

 
 
 

نحن في بداية من مجلة " الطفولة والتنمية " و يستقبل القراء األعزاء هذا العدد الجديد 
بعد غد، و سوف تتواصل غدا  أو عام جديد سبقته أحداث كبرى ال تزال تتواصل إلى اآلن، 

 تطرح السؤال األكبر علينا:و 
األجيال الجديدة عامة قبل و مستقبل الطفل العربي  والمستقبل الذي هكيف سيكون 

 غيرهم؟
مهات، وعلماء التربية واالجتماع، نحن الكبار، اآلباء واأللكن السؤال مطروح علينا 

توفير الشروط و عن تهيئة المناخ و رجال السياسة، ألننا نحن المسئولون عن صنع المستقبل أو 
يلبي حاجاته و الذي ينمي قدراته و أن يصنع مستقبله على النح التي تمكن الطفل العربي من

اآلخر مسئوال  عن مستقبل قادم و يصبح هو كمواطن سوف يأخذ دوره و يحترم حقوقه كإنسان و 
أن يتوفر لها ما لم يتوفر و عن أجيال جديدة نتمنى أن تزداد قدراتها و يجب أن يكون أفضل 

 لألجيال التي سبقتها.
التنمية " نواصل سعينا في إلقاء الضوء على واقع و ديد من " الطفولة في هذا العدد الجو  

حل مشكالتها على المستوى العام الذي و المساهمة في اإلجابة على أسئلتها و الطفولة العربية 
المستوى الخاص الذي يتجه إلى مجموعات بالذات تحتاج إلى و يشترك فيه األطفال جميعا ، 

ننظر فيه للطفولة العربية كلها من حيث هي هدف للتنمية في الوقت الذي و عناية خاصة، 
حتاج قبل تاألولويات التي و موضوع لها، ال ننسى خصوصية األوضاع في كل بلد عربي و 

 البحث والدراسة.إلى غيرها 
 .ةأننا متفقون إلى حد كبير على أنها ملح   وفي هذا العدد اهتمام واضح بمشكالت يبدو 

ننمي في األطفال ذوي اإلعاقة كفاءاتهم و خفف من سلبيتها، نو كيف نعالجها و اإلعاقة 
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خاصة في األعمار و تساعدنا معهم على تجاوز التأثيرات الضارة، و المخزونة التي تساعدهم 
 السلبية.و التي يكون فيها األطفال مستعدين لمختلف االستجابات االيجابية 

تأثير المشكلة على حياة حول هذه المشكلة تدور أكثر من دراسة، منها ما يتعرض لو 
يتعاملون معه و ما ينتج عنها من ردود أفعال لدى كل من يحيطون بالطفل و الطفل المعاق 

 مدرسيه.و من أفراد أسرته وزمالئه 
كثيرا  ما يتعرض و سوء المعاملة الذي قد يتعرض له الطفل، أو هنا أيضا  مشكلة العنف أو 

ل المعاقين يتعرضون للعنف أكثر من غيرهم غير معاق، لكن األطفاو له سواء أكان معاقا  أ
 ويتعرضون له حتى من أقرب الناس إليهم.

كيف نحمي الطفل و معظم الدراسات المنشورة في هذا العدد تتعرض لمشكلة العنف و 
منه، ليس فقط من باب العطف عليه، بل ألن الطفل انسان له حقوق مشروعة معترف بها 

 يعتدي عليها.و أن يتجاهلها أعلى مستوى العالم فال يستطيع أحد 
وقد أسعدنا ما الحظناه من تجاوب واهتمام بهذه المشكالت بين الباحثين والدارسين، 

مية بشكل التنو وبين المسئولين عن تحرير هذه المجلة والعاملين في المجلس العربي للطفولة 
مجلس من خالل حماية الطفل من العنف في مقدمة المشاكل التي يعالجها العام؛ فاإلعاقة و 

المؤتمرات التي يعقدها والمشروعات التي يقوم بتنفيذها، ومنها "الدليل االسترشادي" الذي يعده 
 المجلس اآلن لحماية الطفل ذي اإلعاقة.

يهم كل و وهذا ليس كل ما في العدد، ألن الطفولة عالم واسع خصب يتصل بكل مجال، 
 المستقبل.و األعمار ويشمل الحاضر 

الدارسين، و المهتمين بها من الباحثين و من جديد للمشتغلين بقضايا الطفولة نحن نتوجه و 
نتوجه إليهم  –العربية  –األفكار في كافة األقطار و أصحاب الرؤى و األمهات، و من اآلباء و 

المساهمة معنا في الوصول إلى ما نرجوه جميعا  و جميعا  بأن يشاركونا تحمل المسئولية 
 ألمتنا.و ألطفالنا 
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 التربية في الطفولة المبكرة
 ةــــــدامـة مستـــــــريـــة بشــــــــتنمي
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 (*)فيوال فارس الببالوي  د.

 
 مقدمة :

عصر مجتمع المعرفة وثقافة التعلم  –لطفولة المبكرة في هذا العصر ا فيالتربية  تقوم
قوامها فلسفة  ،على رؤية مستقبلية لحركة التربية في سنوات ما قبل المدرسة –والتنمية 

وعلى تيسير اكتشاف إمكاناته الكامنة ومصادر إبداعاته،  ،رتقائية تركز على نمو الطفلا
لهذه السنوات كفترة ُمْثَلى لتعلم اإلبداع وإرساء مقومات الشخصية السوية التي يحملها  ابار  واعت

 ن الطفل أبو الرجل".إمعه الطفل في رحلة حياته.. ولم يجانبهم الصواب من قالوا: "
إن تربية األطفال في هذه الفترة الباكرة الحساسة للتعلم وللتغير، وللنمو واالرتقاء تجعل 

ومربين ومديرين،  ومتخصصينمعلمين وآباء،  –مل مع األطفال في هذه السنوات من الع
طموحات والتحديات، اخر باللى اإلثابة والبهجة، بقدر ما هو ز ع اباعث   –وإعالميين وباحثين 

 إنهباإلحباط والصعوبات.  ب امن أنه قد يكون في بعض األوقات مشو  اوعلى الرغم أيض  
، اة األطفال من يوم إلى يومألن هذه التربية الباكرة تؤثر في حي ؛ولية جد خطيرة وعظيمةئمس

ما تحمله من اإلبداع والتقدم هذه الكيانات الواعدة والباعثة على الدهشة بتفتح  وتدفع باتجاه
 ومتعاظم إلنسانية اإلنسان. طرد والمتسارع، وفي تحقيق متنام  الم

صص بكل ما يحمله ذلك من معنى لذا، فإن التربية في الطفولة المبكرة مهنة وتخ
فهي فن ألن المعلمة سوف تمارس عمال  ينطوي في كل لحظة على اكتشاف  ؛ومسئولية

ألنه عمل مع إبداعات  ؛العمل مع األطفال في الطفولة المبكرة هو مهنة إبداعوجدة وإبداع. و 
نموه  في جوانبو  –تتكشف وتتنامي بين يوم وآخر؛ فكل طفل هو فرد مبدع في حد ذاته 

، وكشخصية تتجذر فيها مقومات اواجتماعي   اووجداني   اوعقلي   اوحركي   اجسمي   كافة؛ وارتقائه
الصحة النفسية وفاعلية السلوك واإليجابية في الحياة، أو هكذا نرجو لها أن تكون، ونرنو إلى 

 .اتحقيقه

                                           
 جامعة الكويت. -أستاذ بقسم علم النفس التربوي، كلية التربية *
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 لماذا الطفولة المبكرة؟
 سوية واإلبداعية:الطفولة المبكرة مرحلة نمائية ُمْثلى لتنمية ال

إن ثمة إمكانات ومعالم مميزة لمرحلة الطفولة المبكرة تتميز بها عن غيرها من المراحل 
 النمائية من دورة حياة اإلنسان، وتتحدد بها أهمية التربية المبكرة والتعليم قبل المدرسي:

 ،سنوات حتى االلتحاق بالمدرسة االبتدائية( 6 – 4فهي مرحلة رياض األطفال )من 
سنوات(،  6 – 3ألساس مرحلة الطفولة المبكرة )من اهي في  يمن حيث المنظور النمائو 

وهى تستغرق "مرحلة الحدس" في نظرية بياجيه، ومرحلة "اإلحساس بالمبادأة" في نظرية 
 إيريكسون.

ليه بناء الذي يقوم ع ياألساس التكوين يإن السنوات الست األولى من حياة الفرد ه
لذا، وكما تؤكد نظريات ودراسات شتى،  .ة للشخصيةتحدد السمات الرئيس؛ حيث الشخصية

ما تكون خصائص نمو الطفل في هذه المرحلة التكوينية المبكرة بمثابة "ُمْنبئات"  اغالب  
لشخصية الطفل وتطور مسار نموها في المراحل العمرية التالية. فهذه الفترة العمرية تحتل 

ترسى  الذيت نمو الفرد. هذا الموقع هو قاعدة البناء واألساس من تطور عمليا ارئيس   اموقع  
عليه دعائم الشخصية. وقد أفاضت المعرفة والتجارب السيكولوجية في إبراز أثر خبرات 
الطفولة في بناء الشخصية السوية وفي تنشيط السلوك الفعال، حتى لقد صار مبدأ "الطفل 

 ا،على ذلك أيض   ار نمو الشخصية. وتأسيس  أبو الرجل" من األسس التي يقوم عليها تفسي
أفادت المعرفة والتجارب السيكولوجية بأثر الطفولة غير السعيدة والخبرات الصادمة أو غير 

نتيجة لذلك أن تطرح  االمواتية في هذه الفترة في نمو اضطرابات الشخصية. ولم يكن غريب  
 ام  ا مهوعالجي   امبدأ تشخيصي   –وبخاصة التحليل النفسي  –بعض نظريات العالج النفسي 

فبذور  ؛لنبحث عن مصدر العلة في خبرات الطفولة عند الشخص يوهو "فتش عن الطفل"، أ
 السعادة والشقاء عند الكبار تكمن في طفولتهم.

"، أي المرحلة التي تسبق التحاق الطفل مرحلة ما قبل المدرسة" ي* والطفولة المبكرة ه
رضه التعليم المدرسي من ضغوط وتوقعات في عمليات التعليم بالمدرسة االبتدائية وما يف

 والتعلم، وما يستلزمه من إعداد وتهيؤ في سنوات ما قبل المدرسة.
"، فهي مرحلة مواتية لتعلم أسس مرحلة ما قبل جماعات األقران* والطفولة المبكرة هي "

 اعية األكثر نظام االحياة االجتم للتفاعل معو  للمشاركة السلوك االجتماعي الذي يعده
 في المراحل التالية وما تتطلبه من عمليات التوافق.
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حيث يسعى الطفل إلى معرفة بيئته بعناصرها  ؛"مرحلة االستكشاف* والطفولة المبكرة هي "
 ؟منها، وما موقعه فيها اوكيف تعمل، وكيف يكون جزء   ،وعالقاتها

ما يواجه األطفال فيها بصعوبات  افكثير  "، مرحلة حرجة" و"فترة حساسة* والطفولة المبكرة "
دي نزعة قوية إلى بيفي سبيله لتكوين شخصية متميزة،  مشكالت. فالطفلبأو 

، أو اع، سلبي  ي، غير مطاما يكون عنيد   ااالستقاللية واالعتماد على النفس. وغالب  
 . وقد تصدر عنه سورات غضب في بعض األحيان، وقد تراوده أحالم مزعجةاعدواني  

أثناء الليل ومخاوف بالنهار، كما قد يعاني من الغيرة. تلك بعض صعوبات النمو  في
 في مرحلة الطفولة المبكرة.

" لبعض االضطراب وعدم االتزان، وذلك في مستهدفة* والطفولة المبكرة لذلك هي مرحلة "
خالل سعى الطفل إلى التوافق مع بيئته وضغوطها. ويتطلب ذلك حكمة في تدبير 

ب الرعاية المالئمة لوقاية األطفال من التردي في اضطرابات انفعالية وسلوكية أسالي
 .امسيطر   احادة، قبل أن تتدعم وتستحكم وتصبح نمط  

"، فيها يكون الطفل أكثر استجابية لتعديل مرنة* والطفولة المبكرة، مع ذلك، هي مرحلة "
هو قابل للتغير والتعديل أكثر فالطفل في حالة من التشكل والتكوين، وبالتالي ف ؛السلوك

من أي مرحلة نمائية أخرى. لذا يكون "تعديل السلوك" في هذه المرحلة المبكرة أكثر 
وفعالية، ويكون الطفل أكثر استجابة للمواقف والخدمات العالجية التي تقدم له.  ايسر  

 ايض  فهي أ ،نراب وعدم االتزافالطفولة المبكرة بقدر ما هي مرحلة مستهدفة لالضط
مرحلة يسهل فيها تعديل السلوك وإعادة االتزان في اتجاه المسار الصحيح لنمو الطفل. 

يفسر ذلك نجاح طرق تعديل السلوك )أو العالج السلوكي( مع األطفال في سن ما قبل و 
 المدرسة خاصة، وذلك في عالج المخاوف وبعض االضطرابات السلوكية.

التي يتعرضون لها  حساسة للتعلم والستيعاب الخبرة مرحلة* وهذه الفترة العمرية المبكرة 
دون من أو ُنعر ِّضهم لها. فالطفل في حالة تهيؤ من داخله الستقبال الخبرة من خارجه، 

دون أن تعمل آليات من أو  ،أن تعطلها أو تصدها إلى حد كبير استجابات متعارضة
 )ميكانزمات( الدفاع على تقليل أو تشويه تلك الخبرة.

إلنساني في حالة بعض النظريات واألبحاث الفسيولوجية المعاصرة أن الدماغ ا تؤكدو 
من التعلم المبكر في الطفولة يؤدي إلى تنشيط فعالية عمل الدماغ  دينامية نشطة، تميز نوع ا

تتشكل في سياقه أنماط للنشاط العصبي الكهربي  الذي – يم األولوهو ما يسمى بالتعل –
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 وفي استجابته لخبرات التعليم في المستقبل. ،لدى الطفلتؤثر في نشاط التعلم 
لهذا تعتبر سنوات ما قبل المدرسة مرحلة مثلى للتعلم الفعال ولتوسيع ما يعرف بـ 

( لدى الطفل، ولتحقيق النمو بأقصى "سعة" لطاقات Learning Potentials"إمكانات التعلم" )
 الطفل.

 "منجزات النمو" في سنوات الطفولة المبكرةمعها أهمية  تتضحوثمة بنية علمية وفيرة 
من عدد كبير من الدراسات السابقة أن النمو العقلى  Bloom، فلقد استنبط "بلوم" وحجمها 

للفرد في مراحله المختلفة يتطور على الوجه اآلتى: فيما يتعلق بالمستوى العام للذكاء الذي 
 سنوات، 4في سن تتكون ء % من الذكا50 نجد أنسنة،  17يصل إليه الفرد في سن 

 ي سنة. وبالتواز  17و 8% الباقية بين سن 20سنوات، والـ  8و 4% بعد ذلك بين سن 30و
نه إيبدو أن الحياة المدرسية تتحدد في مرحلة مبكرة من الحياة. ويقول "بلوم" في ذلك  ،مع هذا

تحصيله  ر% من مقدا33ولى من المدرسة االبتدائية، فإن عندما يبدأ الطفل السنة األ
 (.1977المدرسي يكون قد تقرر بالفعل )دي النشير، 

وتأثير خبرات الطفل برياض  ،لهذه االعتبارات تتضح بجالء أهمية التعليم قبل المدرسي
يبرز من وحي نظرية )بياجيه( في نمو األطفال وما استثارته و نموه وتنشيط نموه.  فياألطفال 

األطفال الذين لم تمكنهم ظروفهم من  أما ،ائال  يكون همن بحوث وفيرة، أن مدى القدرات 
، ص 1976االنتظام برياض األطفال فإنهم يبدون بمستوى منخفض في هذه الفترات )بيرد، 

83.) 
ايتكشف من أدبيات البحث في تأثير الو  على تأثير  تربية في الطفولة المبكرة تأكيد 

ي يقوم عليها بناء ألسس التى اسِّ رْ خبرات الطفل برياض األطفال، أن هذه الخبرات تُ 
يستطيع منها أن يتقدم الطفل على جبهات كثيرة: يظهر ذلك في الزيادة السريعة الشخصية، و 

في قدرته اللغوية وحصيلته اللفظية، وفي تمكنه من كثير من المهارات الحركية ومن االتساق 
بر يتضح في أك ااجتماعي   احركي. ويبدي الطفل بتأثير خبرات الروضة نضج   –الحسي 

نزعته إلى تأكيد الذات واالستقاللية والتفاعل االجتماعي مع أقرانه، وإلى التعاون والصداقة 
 ها.نمو صورة أوضح للذات وأكثر ثقة بوالتنافس والتعاطف، وإلى 

ومن هنا، يبرز توجهان مهمان للتربية في الطفولة المبكرة، وهما: األول: وهو اإلعداد 
باستمرار  اإلناث كبديالت لألمهات ارتباط ا األطفال )وأن يكونوا منالجيد لمعلمات رياض 

ا جامعي  دور األم في حياة األطفال با قد يفوق إعداد  ا عالي الروضة(، وأن يكون إعدادهن إعداد 
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اتهن عن طريق يلرفع كفا ؛المعلمين للمراحل التعليمية األعلى، مع المواالة المستمرة لهن
اء الخدمة وبرامج التدريب على الفعالية المهنية والشخصية. أما التوجه أثن في برامج التدريب

، فيولي أهمية كبيرة إلعداد البرامج وبناء المناهج الجيدة التي تتفق مع طبيعة المرحلة اآلخر
 وأهميتها، وتوفر الخبرات المواتية للنمو األمثل لألطفال.

 
 أهداف التربية في الطفولة المبكرة:

المكانة فائقة األهمية لمرحلة الطفولة المبكرة، تركز التربية في تلك في ضوء تلك 
رتقائي، على أهداف رئيسة تتحدد في أهداف عامة وأهداف االمرحلة، ومن منظور تكاملي 

 نوعية، فيما يلي:
 ) أ ( األهداف العامة للتربية في الطفولة المبكرة:

المرحلة، التي ينبغي تلبيتها في تلك ومطالبه األهداف بحاجات النمو  هذهترتبط 
االلتحاق  –وتحقيقها بنجاح إبان تلك السنوات قبل مواجهة تحديات النقلة إلى المرحلة التالية 

بالمدرسة االبتدائية. وينبغي على اآلباء والمعلمين والكبار عامة مساعدة األطفال على تحقيق 
 النمو األمثل لهم فيما يتمثل في األهداف التالية:

 د األطفال :ننمية االستقاللية عت – 1
انفسهم أ إدراكون في هذه المرحلة في ءفاألطفال سوف يبد  والتفكير فيها بوصفهم أفراد 

مساعدة كل طفل على أن يصل إلى  هيولية الكبار مسئمستقلين وقادرين، وحيث تكون 
 ،المعلمموضع اعتبار كبير لدى  امستوى مناسب من االستقاللية. ويكون هذا الهدف دوم  
؛ وهو بذلك وموادهما ومواقفهما  حينما يخطط للخبرات التربوية وألنشطة التعلم والتوجيه

يساعد الطفل ويسانده على أن يفعل ويسلك لنفسه وبنفسه، وأن تتاح له فرصة مناسبة التخاذ 
 تصرفات وقرارات واختيارات.

 تعلم العطاء والمشاركة، وتبادل المشاعر واالنفعاالت: – 2
بثق، من خالل نزعة التمركز حول الذات عند الطفل في هذه المرحلة، قدرة نساعده تن

على تنميتها كي ُيعطي ويشارك اآلخرين مشاعرهم وعواطفهم سواء مع أقرانه أو مع الكبار 
داخل األسرة أو خارجها. لهذا ينبغي على المعلمة أن تساعد األطفال على أن يشعروا 

أهمية خاصة  يبيئة الروضة، وعلى أن تول –في بيئتهم الجديدة باألمان والحب والمساندة 
 لمساعدة األطفال الذين يفتقرون في بيئتهم األسرية إلى الحب والعطف واألمان.
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 تعلم التفاعل االجتماعي: – 3
فاألطفال، بانتقالهم من الوسط االجتماعي األسري إلى بيئة الروضة، يحتاجون إلى 

 هم لتعلم العالقات االجتماعية ومهارات التفاعل مع اآلخرينحماية ودعم من أجل تهيئت
 حتى يحصلوا في المقابل على استجابات إيجابية من اآلخرين. وأساليبه؛

 
 تعلم الضبط الذاتى : – 4

ه هو النظام الذي ينمو لدى نربما ينظر اآلباء والمعلمون إلى الضبط الذاتي على أ
ذاتي في هذه المرحلة هو أن يتعلم األطفال سلوكات الطفل مع مرور الوقت. ولكن الضبط ال

معينة ويدركون األسباب المتعلقة بها، وأن يدركوا كيف أن االستجابات المناسبة توفر لهم 
. وبهذا الفهم ينمو لدى األطفال أساس حقيقي للسلوك اوتقدير   اولآلخرين حماية وأمان  

ن لديهم أساس  المناسب؛ أما الخوف من الكبار والتسلطية والحماي لنمو  امناسب   اة الزائدة فال تكو ِّ
الضبط الذاتي. ومن شأن إزكاء ثقتهم بأنفسهم، فإنه يستطيعون أن يحسنوا التصرف حتى 

 حينما ال يكون الكبار على مقربة منهم.
 تعلم التنميط النوعي واألدوار اإلنسانية : -5

ار المناسبة المتعلقة بالنوع و الشخصية بتعلم األطفال ما السلوكات واألدو حيرتبط ن
يعزز تلك  sex-typingوتفضيالت هذه السلوكات واألدوار؛ فالتنميط النوعي  ؟)ذكر، أنثى(

وحيث تلعب التوقعات الثقافية  اأم إناث   االخصائص والمعالم التى تتالءم مع كون األطفال ذكور  
للنوع  اكرة لشخصية األطفال وفق  ، مع اعتبار أن هذا التشكيل للمعالم المباكبير   افي ذلك دور  

 يتم في إطار المساواة وعدم التفرقة بين الجنسين.
 بتداء فهم الجسد ورعايته :ا -6

ففي هذه المرحلة المبكرة تعمل األسرة والمدرسة على مساعدة األطفال على فهم 
 أجسادهم وكيفية رعايتها بالتغذية والعادات الصحية السليمة، وحمايتها من األخطار

 واألضرار.
 :وممارستها تعلم المهارات الحركية -7

ا ،المرحلة هذها للتعلم في حقيقي   افالمهارات الحركية الكبيرة والدقيقة تكون أساس    وخصوص 
جوانب النمو األخرى  فيمن خالل أنشطة اللعب، وما لهذا الشكل من التعلم من تأثير 

 للطفل.
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 لم الفيزيقى :بتداء فهم البيئة وتعزيز الشغف بالعاا -8
و البيئة بالعالم المحيط بهم سواء البيئة الطبيعية أ افاألطفال يبدون بطبيعتهم شغف  

ا طبيعي   اخر به من معالم ومواد وأدوات؛ وهي لذلك ينبغي أن تكون مصدر  المشيدة وما تز 
في لخبرات تعلم األطفال، تساعدهم بدورها على تكوين اتجاهات إيجابية نحو البيئة والتحكم 

 العالم الفيزيقي المحيط بهم.
 االستثارة اللغوية لألطفال : -9

ومن خالل  غي أن نوفر لهم بيئة ثرية لغوي ا وُمْثرية لغوي ا،فاألطفال في هذه السنوات ينب
 هذهبرات التي تقدمها لألطفال في خلإلثراء اللغوي الذي يرتبط بكل ال ةاألشكال المختلف

 المرحلة.
 جابي عن الذات:تنمية مفهوم إي -10

حيث يرتبط بخبراتهم في ؛ المرحلة هذهالمفهوم اإليجابى عن الذات في التكوين في يبدأ 
 لذا ينبغي أن تكون خبرات إيجابية ومفعمة بالبهجة. ؛األسرة ومع األقران

 بداية تعلم المواطنة : -11
يتعلم منها  ،مةالتربية للمواطنة منذ الطفولة المبكرة من خالل خبرات منظتتحدد بدايات 

األطفال المشاركة والتعاون، واالحترام المتبادل، ومهارات التحادث واإلنصات والعمل 
 وتكوين اتجاهات ،الحميمة العالقات المتبادلة صورالجمعي، وآداب التعامل وغيرها من 

 نحو اآلخرين. إيجابية
 تهيئة الطفل للتمدرس في التعليم االبتدائي: -12

ولة المبكرة تتوجه خبراتها لتحقيق النقلة النوعية في تعلم األطفال فالتربية في الطف
إلى التعليم الشكلي الرسمي في المدرسة االبتدائية، وما يستلزمه من التهيؤ  ،ونموهم

 اضطراب. واللكى تتم هذه النقلة االرتقائية بيسر ومن دون معاناة  ؛واالستعداد
لتكون  مع بعض؛ تكامل بعضهايهذه األهداف العامة للتربية في الطفولة المبكرة 

تنمية الجوانب المختلفة لموجهات رئيسة لتخطيط البرامج والمناهج واألنشطة التي تتضافر 
 .اوإبداعي   اواجتماعي   اجسمي ا وعقلي ا ووجداني   –الرتقاء الطفل 

 
 )ب( األهداف النوعية:

للجوانب  وفق ا ة لألهداف العامة للتربية في الطفولة المبكرة، مصنفةوهي ترجمة إجرائي
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االمرحلة، وذلك  هذهالرئيسة لنمو األطفال في  كما أقره "بلوم" وغيره  –لتصنيف األهداف  تبع 
 كأهداف معرفية، وأهداف وجدانية، وأهداف أدائية. –
 ( األهداف المعرفية:1)

 خبرات الحسية.تنمية الحواس عند الطفل وإثراؤه بال -

 تنمية نزعة الطفل إلى االستطالع واالستكشاف. -

المكان، بلة، وبالزمان و سَ لْ تكوين نظام من المفاهيم المتعلقة بالتصنيف والترتيب والسَ  -
 وبالكم، وبالعالقات.

 التعرف على خصائص األشياء والظاهرات وإدراك العالقة. -

 إثراء الحصيلة اللغوية عند الطفل. -

 عند الطفل وتوظيفه في تنمية االبتكار.إثراء الخيال  -

تدعوه إلى التفكير والتساؤل  يتعريض الطفل لبعض الخبرات والمواقف الت -
 واالستنتاج.

 التمييز بين الصواب والخطأ وإدراك معايير السلوك. -

 إدراك نماذج من السلوك المرغوب. -

 مساعدة الطفل على التعبير عما اكتسبه من معلومات. -

لى استخدام الوسائط التكنولوجية المناسبة واأللفة بها كمصادر مساعدة الطفل ع -
 لتعلمه.

 فادة مما تعلمه في مواقف جديدة.مساعدة الطفل على اإل -

 ( األهداف الوجدانية :2)

 إشباع حاجة الطفل إلى الحب والعطف. -

 إشباع حاجة الطفل إلى التقدير واالستحسان. -

 اآلخرين.وب بنفسهس بالثقة تنمية اإلحسا -

 نمية روح التواد واالنتماء واالرتباط العاطفي مع اآلخرين.ت -

 تنمية روح المشاركة االجتماعية مع األقران. -

 التوحد مع نماذج إيجابية من الكبار والصغار. -

 تنمية المبادأة والتلقائية. -

 نجاز.اء حياة الطفل بخبرات النجاح واإلإغن -
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 ة واالقتدار.ل بالكفايتنمية إحساس الطف -

 مير والقيم الروحية واألخالقية.تنمية الض -

 تنمية مشاعر االنتماء إلى الوطن العربي. -

 حركية(: –( األهداف األدائية )نفسية 3)

 إتقان بعض المهارات الحركية. -

التمكن من بعض المهارات المعرفية مثل المالحظة واالستنتاج والمقارنة والتصنيف  -
 والتعميم.

ارات ما قبل ههارات ما قبل الكتابة، ومالتمكن من مهارات ما قبل القراءة، وم -
 الحساب.

 تنمية قدرة الطفل على حل المشكالت. -

 التمكن من مهارات الحل والتركيب وتناول األشياء. -

 لكتروني في هذه المرحلة.رات األولية والمناسبة للتعلم اإلالتمكن من المها -

 التمكن من مهارات االتصال اللغوي والتعبير والمحادثة. -

 من مهارات المشاركة االجتماعية مع األقران.التمكن  -

 ط التلقائي والسلوك االستقاللي.اشتمكين الطفل من الن -

 عادات السلوك األخالقي.اكتساب الطفل  -

متكامال  من األهداف، غايته  اإن أهداف التربية في الطفولة المبكرة تؤلف هكذا نظام  
 والمتوازن للطفل.التنمية الشاملة للشخصية، وتحقيق النمو المتكامل 

اإلمكانات الكامنة في الطفولة المبكرة كمصادر لتوظيفها في تحقيق أهداف التربية في 
 الطفولة المبكرة:

تنطوي الطفولة المبكرة على "إمكانات" متميزة وهائلة للنمو، هي "مصادر" التنمية 
ياض األطفال ينبغي لألطفال قبل المدرسة. وعليه، فإن بناء البرامج والمناهج واألنشطة في ر 

هذه و خاصة. بمن "مصادر" النماء التي يتفرد بها األطفال في هذه المرحلة  اأن يفيد وظيفي  
 المصادر هي:

 الفعالية البدنية والنشاط الحركي. -
 اللعب نشاط مسيطر في هذه المرحلة. -

 النزعة إلى المبادأة واالستقالل والمخاطرة والتجريب. -
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 يهام.الخيال الخصب واإل -

 ستطالع واالستكشاف.اال -

 المحاكاة واالقتداء. -

 النزعة إلى المشاركة االجتماعية مع األقران. -

 الضمير في نمو. -

 مفهوم الذات في نمو. -

توظيف هذه اإلمكانات على أساس تنظيم إلى لذا تتوجه التربية في الطفولة المبكرة 
 خبرات التعلم في سياق أنشطة متميزة:

ي سن ما قبل المدرسة تتأتى في معظمها من خالل فخبرات التعلم عند األطفال ف •
التنقيب والبحث واالستكشاف، والتخمين، والتساؤالت، وتناول األشياء، واللعب، 

 وغير ذلك من أشكال النشاط الخالق. ،والحركة
خصوبة الخيال عند األطفال، باإلضافة إلى ما سبق، تجعلها فترة مواتية لنمو  •

 اإلبداع.

لألطفال في سن ما قبل المدرسة عن طريق إثراء حصيلتهم  االستثارة اللغوية •
 .افعال لتنميتهم عقلي   وظيفي مدخل –معهم  ياللغوية، والمحادثة والتفاعل اللفظ

بالثقة بقدر ما تتاح لهم خبرات من النشاط  ابر األطفال في هذه المرحلة إحساس  خْ يَ  •
 بط.وفي جو من الحرية والض ،االستقاللي تعبر عن التلقائية

النشاط الحركي واكتساب الخبرات والمهارات الحركية لها ارتباطها بنمو إحساس  •
 الطفل بذاته وثقته فى إمكاناته، وبنموه المعرفي واللغوي واالجتماعي.

حيث يميل الطفل إلى  ؛تحتل خبرات التعلم بالمالحظة أهمية كبيرة في هذه المرحلة •
 خرين وإلى االقتداء بها.محاكاة "نماذج" من السلوك المالحظ من اآل

إلى تبادل التعزيز  اوأكثر نزوع   ،األطفال في هذه المرحلة أكثر ألفة ببعضهم •
وهو ما يفسر ازدياد النزعة إلى  ؛االجتماعي بينهم فيما يعرف بتعزيز األقران

 المشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي بين األطفال.

 تربية في الطفولة المبكرة:لت التعلم والنمو لالمعالم النمائية الرئيسة لتنظيم خبرا
للمعالم النمائية الرئيسة المميزة للطفولة  اتنتظم الخبرات التربوية في الطفولة المبكرة وفق  

الفترة المهمة والحساسة من بناء  هذهالتي ترسم مسار نمو الطفل في هذه المرحلة العمرية في 
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تدي بها هشخصيته. وتتحدد هذه المعالم النمائية التي نوتشكيل المعالم الرئيسة لنمو  ،اإلنسان
في تنظيم خبرات التعلم والنمو في الطفولة المبكرة بالجوانب المختلفة للنمو، مع اعتبار 

 تكاملها وتفاعلها، فيما يلي:
 في الجانب الجسمي:

األطفال في سن ما قبل المدرسة نشطون، ويستمتعون بالنشاط ألجل النشاط ذاته،  •
طيعون التحكم في أجسامهم. وهذه الخاصية تتطلب من مناهج الروضة أن ويست

تزودهم بفرص كثيرة متنوعة للحركة والجري والتسلق والقفز، وأن تنظم هذه األداءات 
 الحركية بتوجيه وضبط من المعلم.

 – ابسبب تفجر النشاط عندهم ونزعتهم إلى العنف أحيان   –يحتاج أطفال الروضة  •
ذلك ينبغي أن يتضمن في آخر. والمنهج ن الراحة من آن إلى ات مإلى تنظيم فتر 

لنشاط األطفال حتى ال  اجدوال  باألنشطة الهادئة بعد تلك األنشطة العنيفة، وتوجيه  
 تتحول االستثارة المصاحبة للنشاط الحركي إلى صخب وشغب.

الما كانت العضالت الكبيرة عند  • تي من العضالت ال أطفال الروضة أكثر نضج 
تمكنهم من التحكم الدقيق في األصابع واليدين، فإن المنهج ينبغي أن يعتمد على 
أدوات كبيرة للنشاط واألداء كالفرشاة وأصابع التلوين وأدوات اللعب ذات الحجم 

 الكبير.

ولهذا  ؛يجد أطفال الروضة صعوبة كبيرة في تركيز أبصارهم على األشياء الصغيرة •
. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نطبع ايد ربما يكون ناقص  بين العين وال التآزرفإن 

كتب األطفال بحروف ورسوم وخطوط كبيرة الحجم، وأن نقلل قدر اإلمكان من تلك 
 األنشطة التي تعتمد على النظر إلى األشياء الصغيرة.

جسم الطفل في هذه المرحلة يتصف بالمرونة وسهولة التكيف على الرغم من أن  •
يتطلب ذلك و العظام التي تحمي الدماغ ال تزال لينة.  فإنية والتوازن، واستعادة الحيو 

ترتب عليها إصابات عاب التي قد تنطوي على مخاطر قد توقاية لألطفال من األل
 للدماغ، ومالحظة األطفال بعناية، وتبصيرهم بذلك.

اعلى البنين في كثير من جوانب النمو،  ايبدي البنات تفوق   • ت في المهارا وخصوص 
لذا يمكن تجنب األنشطة التنافسية أو المقارنات بينهم على أساس  ؛الحركية الدقيقة

 المهارات. هذه
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% منهم 90ن إإن استخدام اليدين ينضج لدى معظم األطفال في هذه المرحلة، و  •
يستخدم اليد اليمنى، وليس من الحكمة لذلك أن نحاول الضغط على الطفل الذي 

ستخدم يده اليمنى. فليس ذلك بأمر مهم. إن محاولة كي ي ؛يستخدم اليد اليسرى 
يتحولوا من استخدام اليد اليسرى إلى اليمنى، قد  يإقناع مثل هؤالء األطفال ك

ربما يتسبب عن ذلك كثير بة والذنب والعصبية والتوتر. بل تجعلهم يشعرون بالغرا
 .يلجلجة فى الكالم أو التبول الالإرادت التوافق كالمن مشكال

 لجانب االجتماعي:في ا

ما  ايميل معظم األطفال في الطفولة المبكرة إلى تكوين صداقات مع أقرانهم كثير   •
ها قد تتغير بسرعة. فأطفال ما قبل دودة بأفضل صديق أو صديقين، إال أنتكون مح

المدرسة يبدون مرونة اجتماعية في التفاعل مع أقرانهم، كما يبدون رغبة وقدرة على 
أن األطفال يميلون إلى اختيار  وعلى الرغم منهؤالء األطفال. اللعب مع معظم 

من الصداقات بين البنين والبنات  اكثير   فإن، نفسه  أفضل أصدقائهم من جنسهم
تنمو في هذه المرحلة. وإزاء هذه الخاصية النمائية، من الضروري أن تزخر مناهج 

اعية وروح المشاركة لدى الروضة باألنشطة التي تساعد على تنمية المهارات االجتم
 األطفال.

تميل جماعات اللعب في هذه المرحلة إلى أن تكون جماعات صغيرة وغير منظمة  •
فهي جماعات عرضة للتغير السريع. ولهذا إذ ينتقل األطفال باستمرار من  ا؛غالب  

في هذه المرحلة العمرية، وال يستدعي  اعادي   انشاط إلى آخر، فإن هذا يعتبر سلوك  
من جانب المعلمين، وإن كان يتطلب بعض الضبط منهم حتى ال تأخذ عملية  اقلق  

األطفال من نوا وحتى ُيمك ِّ  ؛آخر طابع عدم االستقرارإلى التنقل المستمر من نشاط 
 يبدون نحوه تفضيال  أكبر. النمو في النشاط الذي

شى ا تتالوسرعان م ،ما تحدث مشاحنات بين األطفال ولكنها ال تدوم طويال   اكثير   •
توفر فيها أنشطة لتفاعل تلبالنسيان. يتطلب ذلك تهيئة "بيئة مفتوحة" للنشاط و 

 آخر.األدوار ويسهل االنتقال من نشاط إلى وحيث تتعدد  ،وأدوات مختلفة

يستمتع األطفال باللعب التمثيلي وينبع معظم ما يبتدعونه من خبراتهم الخاصة.  •
ب على عن طريق "التدري ية االبتكارويمكن اإلفادة من هذه الخاصية في تنم

خيل"، وفي التخفيف من التوتر، وفي تعلم األدوار االجتماعية، وكذلك في الت
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 اكتساب بعض الخبرات.

حيث يبدي األطفال من الجنسين )بنين،  ؛يبدأ الوعي بالدور النوعي في هذه المرحلة •
للتوقعات السائدة  اق  وتفضيال  ألنماط السلوك المالئمة لجنس الطفل وف ابنات( فهم  

توفر في المنهج أنشطة تفي المجتمع من كل من الجنسين. ومن الضرورى أن 
وخبرات وأدوات تساعد على تحقيق ما يعرف بـ "التنميط النوعي"، وما يتطلبه من 

ا كان ومن إثابة ألنماط السلوك المالئم ،تعلم للدور المتعلق بالنوع ة لجنس الطفل ولد 
 .أو بنت ا

 جانب االنفعالي:في ال

ما يأتون بسورات  اإلى التعبير عن انفعاالتهم بحرية وصراحة، وكثير  يميل األطفال  •
من المرغوب فيه أن تسمح ؛ لذا من الغضب كردود فعل لبعض المواقف الضاغطة

حتى يستطيعوا التعرف على  ؛لهم أنشطة الروضة بالتعبير عن مشاعرهم بحرية
ح البعض أنه حينما نشجع األطفال على تحليل سلوكهم انفعاالتهم ومواجهتها. ويقتر 

بأسباب مشاعرهم. هذا  اعن طريق المناقشة والحوار، فمن المحتمل أن يكتسبوا وعي  
 تقبل مشاعرهم والتحكم فيها. كيفية الوعى بدوره قد يساعدهم على تعلم

إلى السن مشاعر الغيرة بين األطفال، بقدر ما ينزعون  هما تشيع في هذ اكثير   •
الحصول على عطف الكبار واستحسانهم. ويتطلب ذلك من المعلم أن يحاول توزيع 

 ثنى علىـيُ كل األطفال بالتساوي قدر اإلمكان؛ وحينما يمتدح أو بانتباهه واهتمامه 
بعض األطفال، فإنه يقدم األسباب والتفسيرات لذلك، ويؤكد لهم أن الفرصة متاحة 

 لغيرهم.

 في الجانب العقلي:

ا ،األطفال مهارة كبيرة في التعلم اللغوي، ويميل معظمهم إلى الكالم يبدي •  وخصوص 
وسط جماعات من األطفال. وينبغي لذلك تهيئة الفرص المالئمة والطبيعية للكالم 
والتحدث وتدريبهم على اإلصغاء الجيد، وتوفير األنشطة أو الخبرات )كرحلة أو 

 التعبير الكالمي. علىقة كتاب أو فيلم( مما يساعد األطفال األقل ث

التخيل واالبتداع من أبرز خصائص النشاط العقلي لألطفال في مرحلة الطفولة  •
المبكرة، وهو ما ينبغي تنميته في أنشطة كاللعب ورواية القصص والرسم واإليقاع. 
وإذا كان بعض األطفال يبدون نزعة إلى التخيل الزائد بحيث يخلطون بين الواقع 
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تهيئة بعض  يتعيند يترتب على ذلك من مشكالت للتوافق، فإنه واإليهام وما ق
المواقف التي يطلب منهم فيها وصف ما يحدث بالفعل. فمن األهمية في هذه 

م األطفال التمييز بين الحقيقة والخيال، وكيف يتعايش الواقع والخيال يالمرحلة تعل
المرحلة؛  عندهم في هذهنطفاء للخيال يحدث ا وبحيث ال مع بعض، بعضهما

افالخيال من أعظم مصادر الطفولة التي تتأتى  في سنوات ما قبل المدرسة  خصوص 
 كمرحلة مواتية للتنمية العقلية ولتربية اإلبداع.

 تكامل المعالم النمائية في تنمية الشخصية لدى األطفال في الطفولة المبكرة:

حلة. فالدراسات التي أجريت المر  هذها عند األطفال في مة والفعالية يمكن تنميتهيالكفا
ة وفعالية تبرز عدة أسس لتنمية يعلى األطفال الذين جرى تقديرهم على أنهم أكثر كفا

 :يعلى النحو التال في الطفولة المبكرة الشخصية السوية
 التفاعل مع الطفل في مواقف كثيرة وبطرق متعددة. -
 إبداء االهتمام بما يفعله ويقوله. -

 كي يتفحص األشياء ويستكشفها ويخبرها. ؛أمام الطفلتهيئة الفرص المتنوعة  -

لنسمح للطفل ونشجعه على أن يقوم بعمل أشياء كثيرة وبالتصرف في بعض  -
 استقاللية. ةعلى نفسه بطريق االمواقف اعتماد  

 حث الطفل على محاولة تحقيق أنماط ناضجة من السلوك. -

وشرح  ،ولة من السلوكوضع حدود حازمة ومتسقة فيما يتعلق باألشكال غير المقب -
قدرة الطفل على الفهم، واإلصغاء إلى ل ااألسباب المتعلقة بالسلوك غير المرغوب وفق  

 شكاوى الطفل إذا كان يشعر بثقل هذه القيود عليه.

 إظهار أن ما يحققه الطفل من إنجازات هو موضع تقدير وإعجاب. -

 إشعار الطفل بالحب بطريقة دافئة ومخلصة. -

المرحلة التي هي "فترة  هذهولمستقبل التربية في  ،للطفولة المبكرةتلك هي رؤيتنا 
ية؛ حساسة" و"مرحلة حرجة" من مراحل النمو اإلنساني. فهي األساس التكويني لبناء الشخص

ة للتعلم ولتعديل السلوك. وهي مرحلة نشاط وفعالية، وخيال فيها يكون الطفل أكثر استجاب
ذلك من المقومات التي تجعلها مرحلة مواتية للتعلم والنمو وإيهام، واستكشاف وتجريب، وغير 

ن ا قالوا: "إانية مدى الحياة. وحق  وهي مقومات االستدامة في النمو السوي للشخصية اإلنس –
 الطفل أبو اإلنسان"!
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 ه معلميمشكالت اإلدارة الصفية التي تواج

 رـــــة قطــي دولـف يًّاـن ذهنـــذ المعاقيــالتالمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *د. مريم عيسى الشيراوي 
 

 
ه معلمي التي تواج مشكالت اإلدارة الصفيةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

ح بدولة قطر، وهل تختلف تلك بدرجة بسيطة في مركز الشفل يًّاالتالميذ المعاقين ذهن
المشكالت باختالف متغيرات الجنس، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة وعدد الدورات 

( 43و) ،( من المعلمين الذكور28ومعلمة، ) ا( معلم  71تكونت عينة الدراسة من )؟ و التدريبية
داد )السالم، تطبيق استبانة مشكالت اإلدارة الصفية من إع وقد تم من المعلمات اإلناث.

 ( على عينة الدراسة.2007
درجات المجموعتين  بين متوسطي يًّاتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائ

الذكور واإلناث في ُبعد ضبط سلوك التالميذ وُبعد مهارات التدريس، وذلك لصالح مجموعة 
ا فروق ا دالة إحصائوأظهرت ال الذكور. عات الدراسة من بين متوسطات مجمو  يًّادراسة أيض 

مهارات التدريس والتنظيم و حملة )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية عامة(، في أبعاد ضبط السلوك، 
بين  يًّاكما كانت الفروق دالة إحصائ لصالح مجموعة الدراسة من حملة البكالوريوس.

ت فأقل/ ست سنوات إلى أقل )خمس سنوا في سنوات الخبرة متوسطات مجموعات الدراسة
 مهاراتعشر سنوات فأكثر( في أبعاد ضبط السلوك، المناخ الدراسي،  /سنوات من عشر

وعشر  ست( 10-6التدريس، وجميع الفروق دالة لصالح مجموعة من لديهم خبرة بين )
 سنوات فأكثر.

ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مجموعات الدراسة )غير مدرب/ 
، كثر( في جميع أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسيخمس دورات تدريبية/ ست دورات فأ

 وكانت الفروق في جميع األبعاد ضئيلة.

                                                           

 .جامعة الخليج العربي - برنامج اإلعاقة الذهنية والتوحد* 
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 :مقدمة
ولذا  المجتمع؛ تنميةفي  يًّاالتربوية المقدمة للمعوقين عقليتمثل الهدف األساس للخدمات 

 زيد من درجة استقالليتهم ومشاركتهم في أنشطة المجتمع المختلفة.تزويدهم بالمهارات يفإن 
النظر إلى التحسن  يتعين، يًّايم جدوى الخدمات التربوية المقدمة للمعوقين عقلو وعند محاولة تق

الذي طرأ على الفرد المعاق وعلى اآلثار والنتائج اإليجابية االجتماعية والنفسية على األسرة 
ا أن خدمات ،والمجتمع   التربية الخاصة ال تختلف عن الخدمات التربوية العادية. خصوص 

ساس، تعليمهم المهارات األكاديمية األمج التربوي لألشخاص المعاقين بويهتم البرنا
المهني البسيط، وفي نهاية مرحلة تعليمهم  والعملوالتدريب على مهارات التهيئة المهنية 

وتدريبهم يؤكد البرنامج التربوي على مهارات التشغيل )القريوتي، السرطاوي، الصمادي، 
2001.) 

في بعض  وتأهيلهم يشبه تعليم أقرانهم العاديين وتأهيلهم يًّاالمعاقين ذهن تعليم إن
 يتطلب حاجات التلميذ العادي يًّايختلف عنهم في نواٍح أخرى، فالتلميذ المعاق ذهنالنواحي، و 

 ل نفسها التي يتأثر بها نمو قرينه، ويتأثر نموه النفسي والجسمي واالجتماعي بالعوامنفسها
وباألساليب التي يكتسبها  يًّاات والمعلومات والمهارات تدريجم ويكتسب الخبر العادي، ويتعل

يختلف التلميذ المعاق  ،ناحية أخرى  منو  .خبراته ومهاراته ومعلوماتهمن حيث التلميذ العادي 
مما  مستوى التفكير واالنتباه والتذكر؛النمو العقلي وفي  معدل عن قرينه العادي في يًّاذهن

الف في مستوى العمليات المعرفية التي يتعلمها أو يتدرب عليها كل منهما، يؤدي إلى اخت
ويجد صعوبة في  ،يتعلم العمليات البسيطة التي تحتاج إلى التفكير الحسي يًّاذهنفالمعاق 

 (.1996تعلم العمليات المركبة التي تحتاج إلى التفكير المجرد )مرسي، 
طالب باستخدام إجراءات تربوية وتوفير بيئة تعني ضبط ال ،بشكل عام ،واإلدارة الصفية

لمين، وهذا يتطلب إحداث التفاعل اإليجابي بينهم وبين المع علىتساعد الطالب تعلمية 
على إحداث تغير في سلوك الطالب من و إدارة الصف  علىمهارات تساعده امتالك المعلم 

وبناء اتجاهات  ،مهاراتهمفي  إيجابية حيث إكسابهم معارف، ومفاهيم جديدة وإحداث تغييرات
 المهارات األساس أبرزتشكل مهارات التنظيم الصفي من هنا إيجابية لديهم وتنمية ميولهم، و 

 (.2008نجاح العملية التعليمية )العشي،  الضرورية في
ا ويعتبر سلوك الطالب غير  ؛لمعلمي التربية الخاصة المقبول من أكثر القضايا إزعاج 

بسبب  كوذل ؛تعرقل سير العملية التعليميةالتي ف تلك السلوكيات حيث تظهر في غرفة الص
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السلوكيات هذه  لىهم بحاجة إلى تدريب عولذا  .الميذ السلوكيات المقبولةعدم تعّلم الت
 .هم في تقليل المشكالت الصفيةشادات والتعليمات الخاصة التي تسالمقبولة وبعض اإلر 

ولة يجب أن ينطلق أوال  من فهمه طالب غير المقبفي التعامل مع سلوكيات المعلم الونجاح 
أسباب هذه السلوكيات، ومن ثم تدريب الطالب على القيام بالسلوكيات المقبولة وتقديمها لهم 

النمذجة اإليجابية في بيئة التعلم للتخلص من  ووفقبالتسلسل كل حسب مرحلته النمائية، 
 (.2003مدرسة وتجاه خبرات التعلم )هارون، السلبية التي يمتلكها الطالب تجاه ال االتجاهات

تبين للتالميذ ما ينبغي ولعل األنظمة والقواعد التي تشتمل على جملة من التعليمات 
لقواعد السلوكية فية المرتبطة بعدم فهم التالميذ اهم في تقليل المشكالت الصعمله، وتس

ألن التالميذ  ؛اصةوبالتحديد في فصول التربية الخ ،واالنضباطية داخل غرفة الصف
 ،سلبي عليهم وعلى العملية التعليميةتأثير لها يظهرون سلوكيات غير مقبولة  يًّاذهنالمعاقين 

موجه نحو اآلخرين من زمالئهم، ما هو وتأخذ أشكاال  مختلفة منها موجهة نحو الذات، ومنها 
كيات ويعاني معلمو التربية الخاصة مشكالت وصعوبات مختلفة في ضبط تلك السلو 

(Patterson, 2002). 
بحيث تكون بيئة تتوافر فيها الراحة والهدوء على  ؛تنظيم البيئة الصفية يتعينلذا 

 :النحو التالي
 توزيع األثاث في غرفة الصف بطريقة توفر الراحة للتالميذ. •

 بحيث تتناسب مع األنشطة التي يمارسونها. ؛توزيع المواد التعليمية على التالميذ •

 التعليمية بطريقة مشوقة ال تثير التشويش.يرات الصفية كاللوحات توزيع المث •

 الحرص على توفير التهوية واإلنارة المناسبة لغرفة الصف. •

 مراعاة وجود مساحات ومحطات تعليمية في الصف. •

 (.2008تيسير عملية ضبط سلوك المتعلمين )العشي،  •
ومالحظة السلوك  ،ويتم ضبط سلوك التالميذ من خالل تعزيز السلوك اإليجابي

 :مع مراعاة ما يلي ،السلبي، وإبداء الحزم معهم
لدرس وبناء عالقات اجتماعية تعتمد على الود والمحبة والثقة إلى اجذب انتباه التالميذ  •

 واالحترام، ومراعاة الفروق الفردية من خالل توزيع األنشطة والتفاعل الصفي.

وتوزيع األنشطة الصفية بطريقة  ،الالزمةالتخطيط للدرس، كإعداد الوسائل التعليمية  •
 منظمة وفق متطلبات الهدف التعليمي.
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 :االلتزام بطرق التدريس في مجال التربية الخاصة، وتشتمل مبادئ التعلم على •

 .االنتقال من العام إلى الخاص 

 .االنتقال من العام إلى التفاصيل 

 .االنتقال من السهل إلى الصعب 

 المجرد. االنتقال من المحسوس إلى 

 .االنتقال من الكل إلى الجزء 

 .نقل آثار التعلم من موقف إلى آخر 

  ،(.2003التدريب المكثف والتدريب الموزع )سالمة، أبو مفلي 

 وتكمن أهميتها في أنها ،استخدام الوسائل التعليمية بطريقة فعالة: 
وإشباع ، ايًّ ذهنالخاصة على استثارة التالميذ المعاقين تساعد الوسائل التعليمية  1

 لتعلم.إلى احاجتهم 

فتجعلهم أكثر ؛ يًّاذهنتساعد الوسائل التعليمية على زيادة خبرات التالميذ المعاقين  2
 للتعلم. ااستعداد  

في تكوين المدركات  االخبرات الحسية التي تعتبر أساس   توفر الوسائل التعليمية 3
 الصحيحة فيما يستمع إليه التلميذ مع شرح لفظي.

 وتزيد من إقبالهم على الدراسة. ،ه التالميذ نحو الدروس واهتمامهمتثير انتبا 4

 .تساعد على تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة 5

دية بين التالميذ المعاقين تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفر  6
 (.2008في قدراتهم )سالمة،  يًّاذهن

معلم التربية الخاصة إدارة الصف الدراسي بشكل منظم وضبطه، ال وحتى يستطيع 
 :بد أن تتوفر لديه الكفايات التالية

 اإللمام التام بأهداف التربية الخاصة ومبادئها التعليمية. •

 اإللمام بطريقة التعامل مع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة. •

 .يًّاذهنلتالميذ المعاقين وتحمل مشكالت ا ،امتالك القدرة على المثابرة والصبر •

 .يًّاذهنالقدرة على تصميم وسائل تعليمية تتناسب مع قدرات التالميذ المعاقين  •

 .يًّاذهنالقدرة على التقويم الموضوعي لقدرات التالميذ المعاقين  •

 القدرة على إعداد الدروس النموذجية الفّعالة في مجال التربية الخاصة. •
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 لميدان أو لمهنة التعليم "تعليم ذوي االحتياجات الخاصة".واالنتماء الوجداني المرونة  •

)سالمة،  يًّاذهنالقدرة على تطوير نفسه وذاته بما يعود بالنفع على تالميذه المعاقين  •
2002.) 

الكفايات التي تساعد معلمي التربية الخاصة في إدارة الصف، تشير  إلى هذه باإلضافة
البرامج التدريبية لمعلمي التربية الخاصة ومتغيرات  (، إلى أهمية2003دراسة العبدالجبار )

العمر والخبرة والمؤهل والتخصص والدورات التدريبية على إدارة الصف الدراسي، كما تؤكد 
على أهمية تطوير بيئة الصف، وذلك باستخدام  Fredick, 1992)دراسة )فريديك( 

ة مثل إستراتيجية إدارة السلوك إستراتيجيات فّعالة في التخلص من السلوكيات غير المقبول
ة مما يساعد على تعديل السلوكيات السلبية وزياد ؛التعاوني والتعزيز والنمذجة اإليجابية

 (.2007السلوك الصفي الصحيح واإليجابي )السالم، 
ركزت على التفاعل الصفي بين المعلم فقد ، (Jonhson, 1999)أما دراسة )جونسون( 

ومن خالل العرض  .ت غير المرغوبة وتقليل المشكالت الصفيةوالتالميذ لخفض السلوكيا
إلى تأهيل  يتضح أن هناك بعض العوامل التي تعيق إدارة الصف الدراسي ترجع ،السابق

وتنمية  مالمناهج التربوية وتدريبهمعلمي التربية الخاصة والبيئة التعليمية، والوسائل التعليمية و 
حيث ال يستطيع  ؛يًّاذهنصائص التالميذ المعاقين رجع إلى خ، وبعضها اآلخر يخبراتهم

  .وذلك يعود إلى النقص في القدرات العقلية لديه ؛التعلم بالطرق التقليدية يًّاذهنالتلميذ المعاق 
 

 : مشكلة الدراسة

لعل أهم ما تميزت به التربية الخاصة منذ بداياتها األولى االهتمام بالفروق الفردية بين 
كين الطلبة الذين يختلفون بهدف تم ؛تشمل تكييف العملية والبيئة التعليميةفهي  ؛المتعلمين

بلوغ أقصى ما تسمح به إمكاناتهم من نمو وتحصيل أقرانهم اآلخرين من عن  يًّاجوهر 
والتربية الخاصة ميدان دائم التغير من حيث العمليات التي يتضمنها واآلليات  واستقاللية.

المراجع العلمية المتخصصة في دول العالم المختلفة و  ك العمليات.التي يتم اتباعها لتنفيذ تل
اف التربية الخاصة بأنها تدريس صفي تعرّ   للطلبة الذين يتعذر تلبية  مصمم خصيص 

احتياجاتهم التعليمية عن طريق المنهج التقليدي، وخصوصية التربية الخاصة نابعة من 
طريقة التدريس وفي إدارة الصف الدراسي  التكيف الذي تتضمنه ومن أساليبها الفريدة في

 (.2003، والحديدي)الخطيب 
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هي أنه ال يستطيع التعلم يًّا، ذهناألساسية التي يتصف بها التلميذ المعاق  إن الصفات
 ،ا الطفل العادي، ويعود ذلك إلى النقص في قدراته العقليةميتعلم به اللذينبالمستوى والسرعة 

على معلم التربية لذا  التدريب والتوجيه الخاصة. إلى عملية وبالتالي يكون بحاجة ماسة
 يًّاذهنالخاصة أن يتبع بعض القواعد والطرق الخاصة التي قد تجعل عملية تعليم المعاقين 

وهي من  ،، وتعد اإلدارة الصفية ذات أهمية بالغة في العملية التعليمية التربويةفاعليةأكثر 
للتدريس الفّعال في بيئة صفية آمنة خالية من  ، وشرط أساسايات التدريبية للمعلمأهم الكف

 المشكالت والسلوكيات غير المقبولة.
 يًّالتالميذ المعاقين عقلل السلوكية، أن المشكالت (Patterson, 2002)يرى )باترسون( و 

تأخذ أشكاال  مختلفة مثل التمرد، السلوكيات التخريبية، األلفاظ غير الالئقة، العدوان نحو 
اآلخرين، إيذاء الذات، عدم االنصياع لألوامر، توجيهات المعلم والنشاط الزائد، كل ذلك يؤدي 

 بطريقة فّعالة. وإدارته م قدرة المعلم على تدريس الصف الدراسيإلى عد
يحتاج المعلم إلى إستراتيجيات  ،ولمواجهة تلك المشكالت السلوكية في الصف الدراسي

أو  ةدريسية عالية لخفض تلك السلوكيات غير المقبولومهارات خاصة وخبرة ت فعالة
 المشاكسة.

(، 2001( و)الصمادي، والنهار، 1990دراسة )الحديدي، مثل وتشير بعض الدراسات 
حيث  إلى أهمية دور أو متغير الخبرة العملية في التدريس في زيادة مهارة التعليم الفّعالة.

سبع سنوات عمل في مجال  لىن تزيد خبرتهم عأشارت نتائج دراستهم إلى أن المعلمين الذي
 من زمالئهم األقل خبرة منهم في ضبط السلوك الصفي. ةييكونون أكثر كفا ،التربية الخاصة

( إلى 2001فقد أشارت دراسة )الصمادي والنهار،  ،مهارات المعلمينإلى أما بالنسبة 
يم في الصف لتنفيذ والتقو الخاصة بالتخطيط وا أن المعلمات لديهن مستوى إتقان للكفايات

الدراسي أعلى من مستوى إتقان المعلمين لتلك الكفايات... بينما أشارت دراسة )الحديدي، 
أنثى( ال يؤثر في العملية التعليمية بقدر فترات التدريب  /ا أن جنس المعلم )ذكر  إلى (، 1990

أو  اإلعاقة الف فئةتختلف باخت ومهاراتهم ن حاجات معلمي التربية الخاصةإحيث  ؛الخاصة
 وليس باختالف جنس المعلم. ،مستوى حدتها

، إلى أن معلمي التربية الخاصة ذوي الخبرة (Agne, 1994)( أجنكما أشارت دراسة )
ضبط سلوك التالميذ في الصف بغض النظر عن  علىالطويلة في مجال التدريس أكثر قدرة 

، على أهمية (Smith, 1995)ميث( دراسة )سأكدت ما ك متغيرات الجنس والمؤهل العلمي.
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لمعلمي التربية الخاصة أكثر من  وإستراتيجياته كساب مهارات التدريسإالخبرة العملية في 
فالطالب يتفاعلون بشكل أفضل مع المعلمين  المقررات الدراسية الجامعية أو المؤهل العلمي.

الجسدية واإليماءات  الذين يستخدمون باإلضافة إلى مهارات التعليم الفعالة، الحركات
وتعبيرات الوجه والتنويع في نبرة الصوت وحدته عند االتصال في الصف، وتنظيم البيئة 

 الصفية، كل ذلك يتحقق من خالل اإلعداد األكاديمي وفترات التدريب وسنوات الخبرة.
 ة معلمي التربية الخاصة في مواجهة المشكالت الصفيةيمما تقدم، يبدو أن كفا وانطالق ا

ترتبط بعدد من المتغيرات التي تدعم الخصائص األخرى للمعلم، ومن هذه المتغيرات الجنس 
 والخبرة والتأهيل وعدد الدورات التدريبية التي تدرب من خاللها المعلم.

وعلى ذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على المشكالت التي تواجه معلمي 
إدارة الصف الدراسي، وهل تختلف هذه المشكالت باختالف في  يًّاذهنالتالميذ المعاقين 

 برة/ عدد الدورات التدريبية(؟متغيرات الدراسة )جنس المعلم/ المستوى التعليمي/ سنوات الخ
 

 :أسئلة الدراسة
مشكالت إدارة الصف هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات أبعاد  1

 ؟)ذكور/ إناث(متغير جنس المعلم الدراسي تعزى إلى 

ت إدارة الصف هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات أبعاد مشكال 2
 علم )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية(؟متغير المستوى التعليمي للمالدراسي تعزى إلى 

مشكالت إدارة الصف الدراسي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط أبعاد  3
عشر  /سنوات من ست سنوات إلى عشر /س سنوات فأقلمتغير الخبرة )خمتعزى إلى 

 سنوات فأكثر(؟

إدارة الصف هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات أبعاد مشكالت  4
دورات تدريبية/ خمس  /متغير عدد الدورات التدريبية )غير مدربالدراسي تعزى إلى 
 ست دورات فأكثر(؟

 
 :هدف الدراسة

التي تواجه معلمي التالميذ  إلى التعرف على أنواع المشكالتتهدف الدراسة الحالية 
بدرجة بسيطة في اإلدارة الصفية، وهل تختلف في مركز الشفلح بدولة قطر  يًّاذهنالمعاقين 
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 تلك المشكالت باختالف متغيرات الجنس، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة وعدد الدورات
 ؟التدريبية

 
 :أهمية الدراسة

 :ليالتاة الدراسة في أهمي تتحدد
 في اإلدارة الصفية. يًّاذهنتحديد المشكالت التي تواجه معلمي التالميذ المعاقين  1

 تفيد نتائج الدراسة معلم التربية الخاصة في إدارة الصف الدراسي. 2

 التعرف على االختالفات في مشكالت اإلدارة الصفية وفق متغيرات الدراسة. 3

برامج التدريبية في مجال إدارة الصف الدراسي في مراكز هم هذه الدراسة في إعداد التس 4
 التربية الخاصة.

 :حدود الدراسة
ومعلمة بمركز الشفلح واإلدارات التربوية والتأهيلية التابعة لها  ا( معلم  71تتحدد الدراسة في )

 م(.2011 /2010في دولة قطر، خالل العام الدراسي )
 :مصطلحات الدراسة

 اإلدارة الصفية

أنها جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة للبناء والحفاظ على بيئة ف اإلدارة الصفية بتعر "
 (.34، ص2003)هارون،  "صفية مالئمة لعمليتي التعليم والتعلم

 دارة الصفيةالتعريف اإلجرائي لإل

يستخدمه من إجراءات وأساليب ووسائل ما هو ما يقوم به معلم التربية الخاصة أو 
ق أهداف العملية التعليمية وضبط السلوك الصفي في مركز الشفلح واإلدارات لتحقي ؛تعليمية

 التابعة له.
 اإلعاقة الذهنية

هو عجز يتميز بأوجه قصور واضحة في كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك 
العملية، قبل التكيفي، ويظهر هذا القصور في المهارات المفاهيمية واالجتماعية والتكيفية 

 .(Luckasson, et al., 2002) ةثامنة عشر العمر 
 بدرجة بسيطة يًّاالميذ المعاقين ذهنللتالتعريف اإلجرائي 

 مدينة الدوحةهم التالميذ الملتحقون والمسجلون بمركز الشفلح واإلدارات التابعة لها في 
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دم ( على مقياس وكسلر المستخ75-55هم بين )ئلشروط القبول لديها، وتتراوح نسبة ذكا وفق ا
 في المركز.

 مركز الشفلح

هي مؤسسة تقدم خدمات تربوية وتعليمية وتأهيلية وتشغيلية لذوي االحتياجات الخاصة 
 من جميع فئات اإلعاقة والتوحد بدولة قطر.

 :منهج الدراسة
نها تهدف إلى الكشف عن إحيث  ؛استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المقارن 

بدرجة بسيطة في مركز  يًّاذهني تواجه معلمي التالميذ المعاقين مشكالت اإلدارة الصفية الت
المشكالت وفق متغيرات  هذهالشفلح بدولة قطر، كما أنها تهدف إلى معرفة الفروق بين 

 الدراسة.
 

 :وعينتها مجتمع الدراسة
المعلمين العاملين بمركز الشفلح واإلدارات التابعة له يتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 :وفق الشروط التالية قطر، وقد تم اختيار العنية من المجتمع بطريقة قصدية بدولة
على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة أو دبلوم  أن يكون المعلم/ المعلمة، حاصال   ❖

 على الثانوية العامة. تربية خاصة، أو حاصال  

 أن يكون المعلم/ المعلمة، قد أمضى خمس سنوات فأكثر في المركز. ❖

يكون المعلم/ المعلمة، قد حصل على دورات تدريبية من خمس دورات فأكثر، أو  أن ❖
لم يلتحق ببرامج تدريبية  إذاحصل على دورات تدريبية داخلية، ويعتبر غير مدرب 

 خارج مركز الشفلح.

( 43( من المعلمين الذكور و)28ومعلمة ) امعلم  ( 71وقد تكونت عينة الدراسة من )
 .من المعلمات اإلناث

 
 :أداة الدراسة

 ؛(2007قامت الباحثة باستخدام "استبانة مشكالت اإلدارة الصفية"، من إعداد )السالم، 
وقد تكونت االستبانة من خمسة أبعاد، تشتمل على  .لمالءمتها ألهداف الدراسة الحالية

 تمثل أبعاد اإلدارة الصفية التالية:ن العبارات الموجهة للمعلم، و مجموعة م
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 التالميذ.ضبط سلوك  •

 جو الصف الدراسي وتلبية احتياجات التالميذ. •

 التخطيط للدرس قبل الدخول إلى الصف الدراسي. •

 مهارات التدريس الالزمة لعملية التعليم والتعلم. •

 .وتنظيمه ترتيب الصف الدراسي •

 :أداة الدراسة األصليةصدق 
اب معامل ( حيث تم حس2007تم االعتماد على صدق األداة في دراسة )السالم، 

االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات األداة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة، 
عند مستوى  يًّاات مع بعدها موجبة ودالة إحصائوكانت قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبار 

 مما ؛فعة( مما يشير إلى أن جميع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرت0,01الداللة )
 ( يوضح ذلك.1والجدول رقم ) أكد على قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات أداة الدراسة.

 (1دول )ـــج
 معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عبارات كل بعد ودرجته الكلية 

 
رقم 
 العبارة

 بيرسون  م
ضبط سلوك 

 التالميذ
جو الصف 

 الدراسي
التخطيط قبل 
الدخول إلى 
 يالصف الدراس

مهارات التدريس 
الالزمة لعملية 

 التعليم والتعلم

ترتيب الصف 
الدراسي 
 وتنظيمه

1 0,57** 0,64** 0,56** 0,59** 0,79** 
2 067** 058** 064** 067** 063** 
3 051** 0,67** 0,75** 0,57** 0,59** 
4 0.69** 0,73** 0,59** 0,57** 0,68** 
5 0,68** 0,85** 0,54** 0,60** 0,56** 
6 0,53** 0,82** 0,57** 0,75** 0,57** 
7 0.80** 0,57** 0,65** 0,08 0,69** 
8 0.51** 0,70** 0,64** 0,58** 0,64** 
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9 0,71** 0,74** 0,69** 0,68** 0,61** 
10 0,80** 0,69** 0,55** 0,55** 0,57** 
11 0,56** 0,68** 0,59** 0,53** 0,76** 
12 0,81** 0,72** 0,65** 0,85** 0,76** 
 :أداة الدراسةثبات 

 نبطريقتي ألفا كرونباخ واالتساق الداخلي، والجدوالفي الدراسة الحالية تم حساب الثبات 
 ( يوضحان ذلك.3( و)2رقم )

 (2جـــدول )
 ألفراد العينة االستطالعية اإلدارة الصفيةباخ ألبعاد مقياس ألفا كرونمعامالت الثبات 

 

لجميع أبعاد مقياس اإلدارة الصفية أن قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا ( 2)يتبين من الجدول 
( األمر 0,78ل ألفا لالختبار ككل بلغت )(، وأن قيمة معام0,73 – 0.53بين )قد تراوحت 

 الذي يعكس أن المقياس يتمتع بثبات جيد ومناسب ألغراض هذا البحث.
 معامالت االرتباط المتبادل بين أبعاد (3جـــدول )
 الصفية والدرجة الكلية )االتساق الداخلي( مقياس اإلدارة

ضبط   
 السلوك

المناخ 
 الدراسي

مهارات  التخطيط
 التدريس

الدرجة  نظيمالت
 الكلية

ضبط 
 المقياس

 0.64 0.31 0.47 0.41 0.37 1 معامل االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

 تمعامالت الثبا عدد المفردات البـــعد
 0,71 12 الضبـــط
 0,65 12 المنـــاخ

 0,73 12 التخـــطيط
 0,65 11 المهـــارات
 0,53 12 التنـــظيم

 0,78 59 المقيـــاس كـكل
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عدد أفراد العينة 
 االستطالعية

112 112 112 112 112 112 

المناخ 
 الدراسي

 0.70 0.32 0.58 0.53 1  معامل االرتباط
الداللة 
 يةاإلحصائ

  0.001 0.001 0.001 0.001 

عدد أفراد العينة 
 االستطالعية

  112 112 112 112 

 0.64 0.51 0.60 1   معامل االرتباط التخطيط
الداللة 

 اإلحصائية
   0.001 0.001 0.001 

عدد أفراد العينة 
 االستطالعية

   112 112 112 

مهارات 
 التدريس

 0.81 0.42 1    معامل االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية
    0.001 0.001 

عدد أفراد العينة 
 االستطالعية

    112 112 

 0.58 1     معامل االرتباط التنظيم
الداللة 

 اإلحصائية
     0.001 

عدد أفراد العينة 
 االستطالعية

     112 

الدرجة 
 الكلية

      1 
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مالت االرتباط بين أبعاد المقياس بعضها ببعض ( أن جميع معا3يتبين من الجدول )
(، بينما تراوحت قيم معامالت 0,001وجميعها تقع عند مستوى داللة ) ،ذات داللة إحصائية

م معامالت االرتباط بين يق فيه تراوحت في الوقت الذي(، 0,60 - 0,32االرتباط بين )
( األمر 0,001الة عند مستوى )( وجميع القيم د0,81 – 0,58والدرجة الكلية بين )األبعاد 

 مدى ثبات االختبار. انيعكس بعاد االختبار واتساق داخليالذي يشير إلى تماسك أ
 

 نتائج الدراسة:
السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات أبعاد مشكالت إدارة 

 متغير الجنس )ذكور/ إناث(؟إلى  الصف الدراسي تعزى 
سؤال الدراسة األول: قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية لإلجابة عن 

واالنحرافات المعيارية من خالل حساب درجات أداء أفراد عينة الدراسة )ذكور/ إناث( على 
استبانة أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي، كما قامت باستخدام اختبار )ت( للعينات 

ن متوسطي المجموعتين في متوسط أبعاد مشكالت المستقلة للتعرف على داللة الفروق بي
 ( يبين تلك النتائج.4إدارة الصف الدراسي، والجدول )

 (4جـــدول )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للفروق بين )الذكور 

 واإلناث( في متوسط أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي
أبعاد مشكالت 
إدارة الصف 

 دراسيال

 الذكـــور 
 28ن = 

 اإلنـــاث
قيمة  43ن = 

 "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط اإلحصائية

ضبط سلوك 
 0.003* 69 3.03 5.63 46.58 4.22 50.14 التالميذ

 0.022 69 1.24 4.45 52.18 4.53 53.53 المناخ الدراسي
 0.049 69 0.70 3.81 41.95 3.36 42.57 التخـــطيط

 0.04* 69 2.10 3.71 49.34 2.02 50.96 مهارات التدريس
 0.089 69 0.14 5.96 49.65 4.84 49.46 التنـــظيم

 (α=0.05* مستوى الداللة )
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( α 0.01عند مستوى الداللة ) يًّا( وجود فروق دالة إحصائ4جدول )يتضح من ال
واإلناث(، وذلك في متوسط درجات ُبعد ضبط بين متوسطي درجات المجموعتين )الذكور 

حيث يتضح من المتوسطات أن الفرق كان لصالح المعلمين الذكور، كما  ؛سلوك التالميذ
( بين α=0.05عند مستوى الداللة ) يًّاوجود فروق دالة إحصائ يتضح من الجدول السابق

عد مهارات متوسطي درجات المجموعتين )الذكور واإلناث( وذلك في متوسط درجات بُ 
من  ويتبينحيث يتضح من المتوسطات أن الفرق كان لصالح المعلمين الذكور  ؛التدريس

الجدول عدم داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في جميع أبعاد المقياس 
 (.1)كما هو مبين بالشكل يًّاولتوضيح النتيجة تم رسمها بياناألخرى، 

 

 فسيرها:مناقشة نتائج السؤال األول وت
بين متوسط المعلمين الذكور  يًّاال األول وجود فروق دالة إحصائاتضح من نتائج السؤ 

ويمكن  .واإلناث لصالح المعلمين الذكور في ُبعدي ضبط سلوك التالميذ ومهارات التدريس
ن الذكور من سيطرة على الفصل الدراسي، مع بما يتمتع به المعلمو تفسير هذه النتيجة 

ا يًّاذهن معاقون المعلمين الذكور  تالميذ أناإلشارة إلى  بعكس المعلمات فتلميذاتهن من  .أيض 
فقرات المقياس في ُبعد إلى وبالرجوع  .، وطبيعة البنت تختلف عن طبيعة الولديًّاذهنالمعاقات 
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ضبط سلوك التالميذ نرى بعض العبارات )أجد صعوبة في تجنب الضرب، استخدام أسلوب 
 يكون حازم ا وصارم اضبط السلوكيات غير المقبولة، يستطيع المعلم أن  الحزم والصرامة في

ويقول بوضوح بأنه سوف يستخدم الضرب لمواجهة السلوكيات غير المقبولة حتى لو كانت 
األلفاظ  هذهع أن تذكر يمجرد ألفاظ صارمة يستخدمها(، ولكن في المقابل المعلمة ال تستط

وذلك  ؛ى الضرب مثال  لمواجهة السلوكيات غير المقبولةالتأديبية الصارمة مثل اللجوء إل
تجد  لهذا .ألنهن بحاجة إلى لغة تعامل تختلف عن األوالد وخصوصيتهن؛ لطبيعة البنات

وبالتحديد في التقليل من  ،المعلمات أقل قدرة في ضبط الصف الدراسي عن المعلمين
الحركة، عدم إنجاز المهمات  كثرة الكالم،)السلوكيات غير المرغوبة في الصف الدراسي 

لذا تجد أن المعلمات بحاجة إلى تدريب متخصص  ؛(الصفية في الوقت المحدد، عدم االنتباه
عديد من الدراسات إلى أهمية لنظام وتعديل السلوك، حيث تشير في اإلدارة الصفية وضبط ا

، وزيادة الحركة االنتباه قصوربرامج تعديل السلوك في خفض السلوكيات غير المرغوبة، مثل 
(Kaizer. 1992)  . ،بليتيار، هونج، كورتر( أما دراسة )هونج(Hong, Pelletier, Hong, 

Corter, 2010). بمعنى ضبط الحصة الدراسية  ،فقد أكدت على أهمية استغالل وقت الدرس
بسلوكيات غير  افيقومو  ؛حتى ال يشعر التالميذ بالملل ؛ساعة واحدة لىال تزيد ع بحيث

 فادة منه.رتهم على االستمتاع بالدرس واإلهم ومللهم وعدم قدئولة للتعبير عن استيامقب
استخدام طريقة متجانسة في تنظيم الصف الدراسي وتوزيع الطالب وتقترح الدراسة 

 Homogeneous)حسب مجموعات متجانسة في العمل الصفي واألنشطة الصفية 

grouping) حيث  ؛ساعد المعلمين على حفظ النظام في الصف وضبطهوهذه الطريقة ت
ولكي يستطيع المعلم استخدام  .تعمل المجموعات وفق قدراتها في األنشطة الصفية

يكون بحاجة إلى تدريبات وورش عمل في  ،إستراتيجيات حديثة في إدارة الصف الدراسي
امجال إدار  مشكالت الصفية وفي صقل في التغلب على ال ة الصف؛ ألن عامل الخبرة مهم جدًّ

علمين المهارات التدريسية، حيث تعمل تلك الدورات التدريبية وورش العمل على إكساب الم
تتناسب وقدرات  ةالحديثة باستخدام وسائل تعليمية متطور  اإلستراتيجيات وطرق التدريس

( لتؤكد (Kaya Donmez, 2009 (التالميذ المعاقين ذهنيا ، وجاءت نتيجة دراسة )كايا ودنميز
أهمية الوسائل التعليمية وتنظيم الصف والمناخ الصفي الجيد في التقليل من مشكالت اإلدارة 

 الصفية وزيادة مهارات التدريس.
ابإلى  أما بالنسبة متوسطات المعلمين الذكور أعلى  عد مهارات التدريس، فقد جاءت أيض 
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 (49.34)ومتوسط اإلناث  (50.96)حيث بلغ متوسط الذكور  ؛من متوسط المعلمات اإلناث
وقد يرجع ذلك إلى أن  ،أعلى من اإلناث لدى الذكور مما يشير إلى أن مهارات التدريس

وهم من حملة البكالوريوس أو الدبلوم في  ،معظم المعلمين في مركز الشفلح من الدول العربية
مجال المعاقين في  وطرقه التدريس الخاصة بأساليبالتربية الخاصة، ولديهم خبرة ودراية 

فمعظمهن من خريجات جامعة قطر، قسم علم النفس أو التربية والخدمة  أما المعلمات .يًّاذهن
إعداد المعلمين في  ، فإنوكما هو معروف  االجتماعية، أو ممن يحملون الثانوية العامة.

يس فادة الدارسين في برامج تعديل السلوك وطرق التدر رامج التربية الخاصة تركز على إب
فتركز على  ،أما برامج التربية العامة .الخاصة وسيكولوجية اإلعاقة وحتى اإلدارة الصفية

لذا فالدراسة الحالية توصي بإعداد  ؛المقررات الخاصة بالتربية بشكل عام وعلم النفس العام
من الدورات التدريبية وورش العمل في طرق التدريس الخاصة في مجال المعاقين  مزيد

والوسائل التعليمية واألنشطة  كثير من الدراسات على أهمية استخدام التقريروتؤكد  للمعلمين.
مما  ؛الصفية، وتنظيم وقت الدرس، والقوانين واللوائح الصفية في ضبط السلوك الصفي

أما دراسة )أوليفر وريشلي( .  (Saban, 2009)فادة من مهارات المعلم بالتالي على اإلينعكس 
(Oliver, Reschly, 2007)  ،( فقد ركزت على أهمية الحزم في 2003ودراسة )هارون

السلوك، وكذلك استخدام بعض  بدرجة بسيطة في ضبط يًّاعامل مع التالميذ المعاقين عقلالت
ا تلك الدراساتوقد أكدت  .تشعرهم بمسئوليتهم في الصف التيالعبارات المسئولة  على  أيض 

بط السلوك وتذكيرهم اليومي بذلك، مع اإلشارة إلى أهمية القوانين واللوائح الصفية في ض
تغيير بعض اللوائح والقوانين الصفية في حالة عدم جدواها، والتأكيد على اللوائح والقوانين 
الصفية المرنة التي أدت إلى التقليل من السلوكيات غير المرغوبة وضبط النظام داخل 

 الصف الدراسي.
 

مشكالت إدارة  ت داللة إحصائية في متوسط درجات أبعادالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذا
 متغير المستوى التعليمي )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية(؟الصف الدراسي تعزى إلى 

للتحقق من الفروق بين مجموعات الدراسة )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية(، في متوسط 
م تحليل التباين األحادي درجات أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي، قامت الباحثة باستخدا

(ANOVA)( ولتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات الفئات 5، كما هو مبين بالجدول )
 للمقارنات المتعددة للمتوسطات. Bonferroniالباحثة طريقة بنفروني  الثالث، استخدمت
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 (5جـــدول )
دبلوم/  لفروق في متوسطات مجموعات الدراسة )بكالوريوس/في انتائج تحليل التباين 

 ثانوية( في جميع أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي
المتغير 
مجموع  المتغير التابع المستقل

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

ضبط 
 السلوك

 019.* 4.225 112.133 2 224.266 بين المجموعات

   26.540 68 1804.720 داخل المجموعات
    70 2028.986 لكـــليا

المناخ 
 الدراسي

 382. 977. 19.836 2 39.672 بين المجموعات
   20.304 68 1380.694 داخل المجموعات

    70 1420.366 الكـــلي

 التخـــطيط
 631. 464. 6.208 2 12.417 بين المجموعات

   13.394 68 910.823 داخل المجموعات
    70 923.239 الكـــلي

مهارات 
 التدريس

 046.* 3.221 31.805 2 63.610 بين المجموعات
   9.873 68 671.376 داخل المجموعات

    70 734.986 الكـــلي

 التنـــظيم
 017.* 4.360 121.019 2 242.039 بين المجموعات

   27.754 68 1887.285 داخل المجموعات
    70 2129.324 الكـــلي

بين متوسطات مجموعات الدراسة  يًّادالة إحصائ ( وجود فروق 5يتضح من الجدول )
مهارات التدريس والتنظيم، وجميع و )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية( في أبعاد ضبط السلوك، 

هناك فروق دالة بين  أما باقي األبعاد فلم تكن ، (0.05)الفروق دالة عند مستوى أقل من 
وسطات الفئات الثالث، استخدمت الباحثة طريقة ولتحديد اتجاه الفروق بين متالمجموعات. 

 (.6بجدول ) للمقارنات المتعددة للمتوسطات، كما هو موضح Benferroniبنفروني 
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 (6جـــدول )
 اختبار )بنفروني( للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لمجموعات الدراسة

 اسيفي جميع أبعاد مشكالت إدارة الصف الدر  )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية(
 المجـموعات

 
 األبعـــاد

 14بكالوريوس 
 )أ(
 14ن = 

 )ب( دبلوم
 24ن = 

 ثانوية )ج(
 33ن = 

 *بنفـــرونياخـــتبار 

 )ب، ج( )أ، ج( )أ، ب( ع م ع م ع م

ضبط 
 السلوك

51.42 3.58 47.79 5.587 46.66 5.35 
غير 

 دال
 *دال

غير 
 دال

المناخ 
 الدراسي

53.71 3.04 63.20 3.900 51.93 5.33 
غير 

 دال
غير 

 دال
غير 

 دال

 4.25 41.75 3.607 42.66 1.60 42.42 التخـــطيط
غير 

 دال
غير 

 دال
غير 

 دال
مهارات 
 التدريس

51.78 1.52 49.95 2.941 49.24 3.71 
غير 

 دال
 *دال

غير 
 دال

 5.86 48.30 5.081 49.20 3.84 53.21 التنـــظيم
غير 

 دال
 *دال

غير 
 دال

 (0.05)*فرق دال عند مستوى 
 

أن الفروق في متوسطات المجموعات كانت في أبعاد ضبط  ،يتضح من الجدول السابق
أن و  (0.05)مهارات التدريس والتنظيم، وجميع الفروق دالة عند مستوى أقل من و السلوك، 

من يحملون الثانوية س و يو في المستوى التعليمي بين من يحملون درجة البكالور الفرق كان 
وال توجد فروق ( 6الجدول ) على نحو ما نراه فيصالح مجموعة البكالوريوس، العامة، وذلك ل

 دالة بين حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس وال بين حملة الدبلوم والثانوية العامة.
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني وتفسيرها:
وعات بين متوسطات مجم يًّاثاني إلى وجود فروق دالة إحصائأشارت نتائج السؤال ال

الدراسة )بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية( في أبعاد ضبط السلوك، ومهارات التدريس، والتنظيم، 
ويمكن تفسير ذلك من خالل الخبرات  .وكان الفرق لصالح من يحملون درجة البكالوريوس

العلمية للمعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس سواء كانت )تربية خاصة أو بكالوريوس 
أعلى من خبرات حاملي الثانوية  وهي ة/ علم نفس/ خدمة اجتماعية/ علم اجتماع(تربية عام

 وا على الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الشفلح.حيث اعتمد ؛العامة
اإلعداد المهني في الجامعة على أصول التربية والتربية الخاصة ومقررات تعديل يركز و 
ة كلها مهارات المعلم التدريسية وقدرته على ضبط السلوك الصفي ، وتصقل اإلدارةالسلوك

ترك مسافات و بحيث يتم تقسيم الطالب حسب مجموعات متجانسة،  ؛الصفي وتنظيم الصف
كل تلك  لخ.إ... يًّاالخاصة بالمعاقين ذهنإعداد الوسائل التعليمية و بين مقاعد الطالب، 

سسات التربية الخاصة كمتطلب داني في مؤ المهارات يكتسبها المعلم خالل فترة التدريب المي
والتدريب  للحصول على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة والخدمة االجتماعية. أساس

كسب المعلمين خبرات في إعداد الدروس النموذجية والخطة التربوية يفي تلك المؤسسات 
ق الهدف من الدرس الفردية لكل طالب حسب قدراته باستخدام وتصميم وسائل تعليمية تحق

 (.2008)سالمة، 
ا وقد إلى عدم وجود فروق بين مجموعات الدراسة  أشارت نتائج السؤال الثاني أيض 

)بكالوريوس/ دبلوم/ ثانوية( في ُبعد المناخ الصفي أو جو الصف الدراسي وتلبية احتياجات 
اجتماعية تعتمد على حيث يركز هذا الُبعد على جذب انتباه التالميذ وبناء عالقات  ؛التالميذ

حيث  ؛الود والمحبة والثقة واالحترام، وتحفيز التالميذ على اإلنجاز واستخدام التفاعل الصفي
 ؛يتم تدريب جميع العاملين من المعلمين/ المعلمات في إدارات مركز الشفلح على تلك األمور

إلى أهمية تلك  الدراسات وتشير جميع .ألنها من أساسيات العمل في مجال التربية الخاصة
 (Kaya & Donmez, 2009)ونميز( العناصر في المناخ الصفي الجيد مثل دراسة )كايا ود

، (Saban, 2009)، ودراسة )سابان( (Oliver & Reschly, 2007)ودراسة )أوليفر وريشلي( 
، الذين (Roelofs, Veenman & Lem, 1989)وكذلك دراسة )رويلوفز، فين مان، ليم( 

همية ترتيب الفصل وجذب انتباه التالميذ، والمناقشة الجماعية، وإنجاز المهمات أكدوا على أ 
الصفية في الوقت المحدد والتفاعالت الصفية في التقليل من المشكالت والسلوكيات غير 

 المرغوبة داخل الصف.
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ا ويمكن وجود فروق دالة بين مجموعات الدراسة )بكالوريوس/ دبلوم/ عدم  تفسير أيض 
في ُبعد التخطيط قبل الدخول إلى حجرة الصف، ويرجع ذلك إلى أن جميع المعلمين/  ثانوية(

المعلمات يلتزمون بذلك، حيث يقوم مشرف كل وحدة في مركز الشفلح وإداراته بالتأكد من 
ذلك، باإلضافة إلى أن المعلمين/ المعلمات يقومون بشكل تلقائي بإعداد المواد والوسائل 

من انضباط التالميذ في الصف من حيث جلوسهم في مقاعدهم، أكد الالزمة للدرس، والت
وهذه تعتبر عناصر  التالميذ بطريقة منظمة متجانسة وفق قدراتهم. وتوزيع األنشطة على

ن/ المعلمات تلك الخبرات مع ويكتسب المعلمو  الحصة الدراسية. أساسية للتخطيط قبل بدء
حيث يشير مفهوم  ؛إدارة الصف علىتساعد  وتلك العناصر مرور الوقت وباإلشراف الجيد.

إدارة الصف إلى "جميع السلوكات األدائية وعوامل التنظيم التي تقود إلى توفير بيئة صفية 
 (.17، ص2008تعليمية منظمة" )العشي، 

 
السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات أبعاد مشكالت إدارة 

من ست سنوات إلى أقل من  /خمس سنوات فأقل) الخبرةمتغير إلى الصف الدراسي تعزى 
 (؟عشر سنوات فأكثر /عشر سنوات

سنوات فأقل/ من ست سنوات إلى خمس وللتحقق من الفروق بين مجموعات الدراسة )
(، في متوسط درجات أبعاد مشكالت إدارة الصف أقل من عشر/ عشر سنوات فأكثر

، كما هو مبين بالجدول (ANOVA) تحليل التباين األحادي الدراسي، قامت الباحثة باستخدام
( ولتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات الفئات الثالث، استخدمت الباحثة طريقة بنفروني 7)

Bonferroni (.8)دة للمتوسطات، كما هو موضح بجدولللمقارنات المتعد 
 (7جـــدول )

 ت الدراسةلفروق في متوسطات مجموعانتائج تحليل التباين في ا
 عشر سنوات فأكثر( /سنوات )خمس سنوات فأقل/ من ست إلى أقل من عشر

 في جميع أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي
المتغير 
مجموع  المتغير التابع المستقل

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

ضبط 
 السلوك

بين 
 007.* 5.290 136.582 2 273.163 المجموعات
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داخل 
   25.821 68 1755.823 المجموعات

    70 2028.986 الكـــلي

المناخ 
 الدراسي

بين 
 010.* 4.889 89.276 2 178.553 المجموعات

داخل 
   18.262 68 1241.813 المجموعات

    70 1420.366 الكـــلي

 التخـــطيط

بين 
 082. 2.589 32.665 2 65.331 المجموعات

اخل د
 المجموعات

857.909 68 12.616   

    70 923.239 الكـــلي

مهارات 
 التدريس

بين 
 000.* 9.273 78.749 2 157.498 المجموعات

داخل 
 المجموعات

577.487 68 8.492   

    70 734.986 الكـــلي

 التنـــظيم

بين 
 096. 2.421 70.762 2 141.525 المجموعات

داخل 
   29.232 68 1987.799 المجموعات

    70 2129.324 الكـــلي
 

بين متوسطات مجموعات الدراسة  يًّا( وجود فروق دالة إحصائ7جدول )يتضح من ال
عشر سنوات فأكثر( في  /سنوات )خمس سنوات فأقل/ من ست سنوات إلى أقل من عشر

عند مستوى أقل مهارات التدريس، وجميع الفروق دالة و المناخ الدراسي، و أبعاد ضبط السلوك، 
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ولتحديد اتجاه  ، أما باقي األبعاد فلم تكن هناك فروق دالة بين المجموعات.(0.01)من 
 Benfferroniالفروق بين متوسطات الفئات الثالث، استخدمت الباحثة طريقة بنفروني 

 (.8للمقارنات المتعددة للمتوسطات، كما هو موضح بجدول )
 

 (8جـــدول )
 قارنة بين المتوسطات الحسابية لمجموعات الدراسةاختبار )بنفروني( للم

 عشر سنوات فأكثر( /سنوات )خمس سنوات فأقل/ من ست إلى أقل من عشر
 في جميع أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي

 المجـــموعات
 
 
 األبعـــاد

 5أقل من 
 سنوات )أ(

 14ن = 

6 - 10 
 سنوات

 24ن = 

سنوات  10
 فأكثر
 33ن = 

 *ــرونياخـــتبار بنفـ

 ع م ع م ع م
)أ، 
 ب(

)أ، 
 ج(

)ب، 
 ج(

ضبط 
 *ةدال *ةدال 4.50 49.59 5.25 49.00 5.54 45.17 السلوك

غير 
 ةدال

المناخ 
 الدراسي

50.47 5.55 53.33 3.78 54.14 3.25 
غير 
 دالة

 **دالة
غير 
 دالة

 3.67 42.33 2.78 43.38 3.99 40.95 التخـــطيط
غير 
 دالة

غير 
 دالة

غير 
 دالة

مهارات 
 التدريس

 **دالة **دالة 3.09 51.40 1.63 50.42 3.54 47.91
غير 
 دالة

 4.51 51.37 5.65 48.28 6.09 48.65 التنـــظيم
غير 
 دالة

غير 
 دالة

غير 
 دالة

 (0.05)*فرق دال عند مستوى 

أن الفروق في متوسطات المجموعات كانت في أبعاد ضبط  ،يتضح من الجدول السابق
 نيتبون (0.05)ات التدريس والتنظيم، وجميع الفروق دالة عند مستوى أقل من مهار و السلوك، 

ن خبرة أقل من خمس سنوات وم من لديهالسلوك، كان الفرق بين مجموعتي  أن ُبعد ضبط
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ا وجود فروق بين كما ( سنوات ولصالح المجموعة الثانية، 10-6لديه خبرة بين ) نرى أيض 
( سنوات 10من لديه خبرة أكثر من )سنوات و  سخبرة أقل من خم مجموعتي من لديه

فروق في ُبعد المهارات  جدتوُ ( ، كما 8ولصالح المجموعة الثانية كما هو مبين بالجدول )
فرق بين مجموعتي من لديه خبرة أقل من خمس حيث كان ال ؛المجموعاتالتدريسية بين 

بين من ة، كما هو م( سنوات لصالح المجموعة الثاني10-6من لديه خبرة بين )سنوات و 
 فروق دالة بين المجموعات.ال( أما باقي األبعاد فلم تكن 8المجموعتين بالجدول ) متوسط كلتا

 
 مناقشة نتائج السؤال الثالث وتفسيرها:

مجموعات  تبين متوسطا يًّاإلى وجود فروق دالة إحصائأشارت نتائج السؤال الثالث 
عشر سنوات فأكثر(  /سنوات ى أقل من عشرالدراسة )خمس سنوات فأقل/ من ست سنوات إل

والتنظيم وترتيب الصف الدراسي، وذلك  سفي أبعاد ضبط السلوك الصفي، ومهارات التدري
( سنوات أكثر ممن لديهم خبرة أقل من 10-6لصالح المجموعة الثانية ممن لديهم خبرة بين )

ا؛قة الذهنيعامل الخبرة في مجال اإلعاأن خمس سنوات، ويمكن تفسير ذلك على   ة مهم جدًّ
تنظيم الصف والتحكم في السلوكيات غير المرغوبة وخفضها،  علىحيث تساعد الخبرة 

هذا ما أشارت و ، وإعدادها واستثمار وقت الحصة ومراعاة الفروق الفردية في تصميم الدروس
ملية ن لديهم خبرة ع( من أن الفصول التي بها معلمو 2010، إليه نتائج دراسة )هونج وآخرون 

أكثر لديهم مشكالت صفية أقل وعندهم ضبط في إدارة الصف والتحكم في سلوكيات 
انتباه زدياد سنوات العمل في المجال، والخبرة مطلوبة في جذب االتالميذ، وخبرة المعلم تزيد ب

اإلعداد الجيد  علىإنجاز المهمات الصفية، كما تساعده الخبرة التالميذ للدرس وتحفيزهم على 
واستخدام الوسائل الحديثة التي تراعي الفروق الفردية في الشرح وتنويعها، باإلضافة  للدروس

يؤدي أكثر من ع أن حيث يستطي ؛سرعة اإلنجاز علىإلى أن الخبرة تساعد المعلم/ المعلمة 
يشرح الدرس ويستطيع أن يتحكم في سلوك  ،فعلى سبيل المثال مهمة في الوقت الواحد.

شريطة أن يكون قد قام بترتيب المقاعد والتالميذ والوسائل التعليمية  اته،ذ التالميذ في الوقت
وقد  التحكم في السلوكيات التي تصدر من التالميذ أثناء شرح الدرس. علىالتي تساعده 

 ةشإلى أن المناق (Roelofs, et al., 1989)( 1989 أشارت دراسة )رويلوفز وآخرون،
والوسائل التعليمية وتنظيم اللوائج وتعليقها في مكان الصف وترتيب المقاعد  فيالجماعية 

أو بمعنى آخر تساعده على  ،أداء المهمات الصفية علىواضح في الصف يساعد المعلم 
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التحكم في الصف وفي سلوكيات التالميذ، وهذه العمليات أو العناصر تزيد مع خبرة المعلم/ 
 ،( و)سالمة2003ذكر كل من )هارون، وقد  .يًّاذهنالمعلمة في مجال العمل مع المعاقين 

 ( إلى أهمية تلك العوامل في خفض السلوكيات غير المرغوبة.2008
الذي أكد على أن عامل الخبرة كان لصالح ويمكن تفسير نتائج الدراسة في هذا السؤال 

أن المعلم بعد خبرة تزيد و  ،سنوات، وليس عشر سنوات فأكثر( 10-6من لديهم خبرة من )
سنوات قد يشعر بالملل وبالروتين في أداء تلك المهمات الصفية في إعداد عشر  على

باإلضافة إلى أن معلمي مركز الشفلح ممن تزيد خبرتهم أو  لخ.إالدروس وترتيب الصف....
أكثر من عشر سنوات معظمهم من الحاصلين على الثانوية  علىفترة عملهم في المركز 

 صف مقارنة بزمالئهم من حملة البكالوريوس.مما انعكس على أدائهم في ال ؛العامة
 

السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات أبعاد مشكالت إدارة 
متغير عدد الدورات التدريبية )غير مدرب/ خمس دورات تدريبية/ إلى الصف الدراسي تعزى 

 ست دورات فأكثر(؟
غير مدرب/ خمس دورات تدريبية/ ست )وللتحقق من الفروق بين مجموعات الدراسة 

(، في متوسط درجات أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي، قامت الباحثة دورات فأكثر
 (.9، كما هو موضح بجدول )(ANOVA) باستخدام تحليل التباين األحادي

 
 (9جـــدول )

 )غير مدرب/ خمسلفروق في متوسطات مجموعات الدراسة )في انتائج تحليل التباين 
 ( في جميع أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسيدورات تدريبية/ ست دورات فأكثر

المتغير 
مجموع  المتغير التابع المستقل

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

ضبط 
 السلوك

بين 
 170. 1.816 51.439 2 102.877 المجموعات

داخل 
   28.325 68 1926.109 المجموعات

    70 2028.986 الكـــلي
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المناخ 
 الدراسي

بين 
 096. 2.426 47.306 2 94.612 المجموعات

داخل 
 المجموعات

1325.754 68 19.496   

    70 1420.366 الكـــلي

 التخـــطيط

بين 
 075. 2.695 33.900 2 67.800 المجموعات

داخل 
   12.580 68 855.440 المجموعات

    70 923.239 الكـــلي

مهارات 
 التدريس

بين 
 المجموعات

16.467 2 8.233 .779 .463 

داخل 
   10.566 68 718.519 المجموعات

    70 734.986 الكـــلي

 التنـــظيم

بين 
 المجموعات

3.970 2 1.985 .064 .939 

داخل 
 المجموعات

2125.353 68 31.255   

    70 2129.324 الكـــلي
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مجموعات  ،الجدول السابق يتبين من
ي جميع أبعاد مشكالت ، ف(غير مدرب/ خمس دورات تدريبية/ ست دورات فأكثرالدراسة )

( نجد أن الفروق بين متوسطات المجموعات 10وبالنظر إلى الجدول ) ،إدارة الصف الدراسي
 وفي جميع األبعاد ضئيلة.
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 (10) جـــدول
غير مدرب/ خمس دورات تدريبية/ المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة )

 ست دورات فأكثر( في جميع أبعاد مشكالت الصف الدراسي
 االنحـــراف المتـــوسط أبعاد مشكالت إدارة الصف الدراسي

 ضبط السلوك
 5.20 48.31 ال يوجد تدريب

 6.01 46.00 ( دورات1-5)
 4.68 49.53 ثر من خمس دوراتأك

 المناخ الدراسي
 3.77 53.02 ال يوجد تدريب

 6.28 50.82 ( دورات1-5)
 3.19 54.23 أكثر من خمس دورات

 التخـــطيط
 3.85 41.36 ال يوجد تدريب

 3.08 43.47 ( دورات1-5)
 3.02 43.15 أكثر من خمس دورات

 مهارات التدريس
 3.84 49.73 ال يوجد تدريب

 2.09 49.82 ( دورات1-5)
 2.16 51.00 أكثر من خمس دورات

 التنـــظيم
 5.57 49.46 ال يوجد تدريب

 5.48 49.47 ( دورات1-5)
 5.76 50.07 أكثر من خمس دورات

 

 مناقشة نتائج السؤال الرابع وتفسيرها:
ات مجموعات بين متوسط يًّاتضح من نتائج السؤال الرابع عدم وجود فروق دالة إحصائا

الدراسة )غير مدرب/ خمس دورات تدريبية/ ست دورات فأكثر( في جميع أبعاد مشكالت 
بسيطة  انجد فروق   ،إدارة الصف الدراسي، وبالنظر إلى متوسطات درجات مجموعات الدراسة

 بينهم نوضحها في التالي: 
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ة، ُبعد ضبط السلوك، كان متوسط أكثر من خمس دورات أعلى من بقية المجموع •
وكذلك في ُبعد المناخ الدراسي أو الجو الصفي، وُبعد التخطيط للدرس قبل بدء 

 الحصة.

أكثر من  أمضت مجموعة يمتوسط تدريس وتنظيم الفصل الدراسي، كاناُبعد مهارات ال •
 .دوراتخمس 

ويمكن تفسير نتائج هذا السؤال مع اإلشارة إلى أن جميع المعلمين/ المعلمات يخضعون 
ات تدريبية في مركز الشفلح، وطلبت الباحثة من المعلمين/ المعلمات عينة لبرامج ودور 

ذكر عدد الدورات التدريبية وورش العمل غير تلك التي ينظمها المركز، و  ،الدراسة
أكثر من  أمضواولذلك جاءت متوسطات معلمي/ معلمات عينة الدراسة من الذين 

ألن هذه  ؛أعلى من غيرهم ،حأي خارج مركز الشفل ،خمس دورات تدريبية خارجية
نطاق مؤسسة العمل تساعد على ضبط سلوك  اإلضافة المتنوعة من الدورات خارج

بشكل أكبر،  وتنظيمه التالميذ وإدارة الصف والتخطيط المسبق للدرس وترتيب الصف
بعض المعلمين/ المعلمات  تلقىحيث  ؛وتنوع الخبرات التي يحصل عليها المتدرب

جمهورية و رش العمل في دول عربية مثل المملكة األردنية الهاشمية، بعض التدريبات وو 
الخبرات التدريبية وأضافوا إلى خبراتهم التدريبية في دولهم  بريطانيا.و مصر العربية، 

 التي تلقوها في مركز الشفلح بدولة قطر.
وبذلك تكون هناك اختالفات في األساليب واإلجراءات التي يستخدمونها في الصف 

أي بين المعلمين/  ،اإلطار العام المشترك فيما بينهم على الرغم منعدد الدروس  وفي
التفاوت يكون لعل فأما مهارات التدريس،  المعلمات في إجراءات إعداد الدرس وتنظيم الفصل.

مستوى االهتمام بمهارات التدريس المطلوبة تختلف  التفاوت فيألن  ؛فيما بينهم يًّامنطق
 في الشخصية للمعلمين/ المعلمات واختالف البرامج التدريبية التي تلقوهاباختالف الصفات 

( و)ريلوفر وآخرون، 1998حيث أشار )مرسي، ترة الدراسة وفي أثناء فترة العمل. أثناء ف
 ؛مراحل تعليمية مختلفة عبرعمل ورش دورات تدريبية في  ( إلى أن تلقي المعلمين1989

 راسي كما في سلوكيات التالميذ.ؤدي إلى تحكم أفضل في الصف الدي
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 قائم على استخدام إستراتيجيةفاعلية برنامج أنشطة تربوية 

 الحس الفكاهي في تحسين مفهوم الطفل اليتيم لذاته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يـــرفــــم المشــــيـراهــراح إبـــــنشإد.
 د. جنات عبد الغني البكاتوشي

 
 حثأواًل : اإلطار العام للب

 : مقدمة
مـن الفاـاا الخاصـة فـي  دراسة جماعة األيتام بوصفها تتناول العلوم التربوية واالجتماعية

علـــى االنـــدما  فـــي  اإلـــى اهتمـــام تربـــو ، ونفســـي، واجتمـــاعي  ســـاعده تحتـــا  التـــيالمجتمـــ  
إن  .االجتمـــاعي اونشـــا ه االمجتمـــ ، وتجـــاو  لـــروف اليـــتم وفاـــد األســـر  الحا ـــنة النط قهـــ

ين يؤدى إلـى  ـطون نفسـية قويـة علـى الفـرد قـد تمنعـه مـن ألب أو األم، أو فادان األبو ان افاد
 ،ون حياتـــه لشـــال متـــوا ن إ ا لـــم  جـــد الطفـــل اليـــد التـــي تمســـ  لـــهااالســـتمرار فـــي ممارســـة  ـــ

وتســاعدع علــى تجــاو  هــذع المحنــة والوصــول لــه إلــى بــر الســلوت الســليم والعمــل المنــتج، وفــى 
، ة المحرومـة مـن الحنـانمي نما   متعدد  لمن تجاو وا اليتم وقسـو  الطفولـالتاريخ األدبي والعل

للوصــول إلــى اعبــداع العلمــي أو الفنــي أو األدبــي ،  نعوا مــن هــذع ال ــروف الســع ة جســر اوصــ
 - عليـه وسـلم صـلى ه –إلى النجاح في حياتهم وأعمالهم؛ وأول هذع النما   الرسول الكـريم و 

ـ"  الضحى : وله في سور حيث خسه ه تعالى لا  فهـدى، ، ووجـدت  ـاال  فـووى  األم  جدت يتيم 
، "فــنىنى، فنمــا اليتــيم فــ  تاهــر، وأمــا الســائل فــ  تنهــر، وأمــا بنعمــة ربــ  فحــد  ووجــدت عــائ   

المعيــل الشــرعي الحما ــة  ؛وهــى أولــى الــدعواا مــن الاــرلن الكــريم للحــرأل علــى مــن فاــد األب
 .(123:  2004والرعا ة )ب ل عرابي ، 

لك ــا الــذ   فســد خلاــه و  عــه، وي يــر فــي إلــى اوقــد يتعــري اليتــيم للاهــر الــذ  يــؤد  

                                                           
   ،أستا  المناهج و رق تعليم الطفل المساعد، قسم العلوم التربوية، كلية رياي األ فال، جامعة اعساندرية

 لمارمة.وأستا  مشارت لجامعة أم الارى، ماة ا
  .أستا  المناهج و رق تعليم الطفل المساعد، قسم العلوم التربوية، كلية رياي األ فال، جامعة اعساندرية 
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الــة إلــى مي ، بــل إن الك ــا  جعــل  خســية الطفــلدواعــي التمــرد علــى الاــيم االجتماعيــة طفــلال
لـذل  حـذر المـولى ت ـارت وتعـالى مـن .   قهـرعللذاا من المجتمـ  الـذ انتاام ا ؛العنف واالعتداء

تنسـيس بتسـم تخطير  وتخسيص اليتيم ألنه في مرحلة  الاهر عن  ريق النهي عنه،هذا نتائج 
قـد و  .يئ واالنفجار الط يعـي العـدوانيألنه يور  الخلق الس ؛مما  جعل ك ته أخطر ؛لشخسيةا

أمـا حالتـه  ،ها الفرد لننـه ماهـور""حالة سياولوجية  شعر في ننهلف الاهر في حالته ال سيطة ر   ع  
ــنفس فهاألخــرى التــي  لشــخص علــى أن "ســلوت مــدفوع لعوامــل تج ــر اي اــون لهــا تــن ير فــي ال

فــالاهر عنــد  " الاــو  الكامنــة التــي تج ــر الفــرد علــى أفعــال معينــة" أنــه يتســرف  ــد رى اتــه" أو
اليتــيم يتــدر  مــن حالــة إحســاخ و ــعور داخلــي،  ــم إلــى تــن ر لمعاملــة مــن حولــه، فياــون اليتــيم 

ســواء أنــان هــذا  ايــام بتســرفاا أو أفعــال يــداف  بهــا عــن نفســه؛ا علــى الفــي هــذع الحــال مج ــر  
ن ـــر ا إلـــى  اوفـــي مع ـــم األحيـــان  اـــون مج ـــر   ،لفعـــل  لـــ  امنـــه، أم مضـــطر   اقتنـــاعالفعـــل عـــن 

نفسية: كالشـعور لـالناص، وعاـد   الروف معيشته، و  يعة معاملته، وهذا كله يولد فيه أمرا   
ء  خســية اليتــيم، وتــنعاس لعـد  لــ  علــى مجتمعــه فــي الدونيـة، واالنتاــاب، التــي تــؤ ر فـي بنــا

دراسـة  قـد ألهـراو ، (2000)محمد  رمـان،عدوان، وانحراف، وحتى االنتحار أ اال: عنف، و 
( أن الع قاا المفكاة و ـعف التـرالا العـا في وفاـدان الرالطـة بـين اليتـيم 2008ر)سعاد ال ش

، واالندفاعيـــة عنـــد اا، وقلـــة احترامهـــااا م ـــل تشـــويه الـــذوالاـــائمين علـــى تربيتـــه، ت ولـــد ســـلوكي
 األبناء.
وبـينن  ،قد  رب لنا معلم ال شرية وخير ال ريـة محمـد صـلى ه عليـه وسـلم أروع األم لـةو 

فهــا هــو عليــه الســ   والســ م  مســ  علــى رأخ  ؛لنــا أفضــل الســ ل فــي فــن التعامــل مــ  اليتــيم
 كــان لــه فــي كــل  ــعر  مــرا عليهــا مــن مســ  علــى رأخ يتــيم لــم  مســحه إال ه»اليتــيم وياــول: 

وأ ـار إلـى « يدع حسناا ومن أحسـن إلـى يتيمـة أو يتـيم عنـدع كنـا أنـا وهـو فـي الجنـة كهـاتين
يم التــي دلنــا عليهــا ديننــا مــ  اليتــوفنونــه ومــن أهــم وســائل التعامــل الســ الة والوســطى،  :صــ عيهإ

ـــيم،  إدخـــال ال هجـــة والســـرور علـــىو   رع الحـــا وال اـــة فـــي الـــنفس، :الحنيـــف الكـــ م لـــين و اليت
 خســــية اليتــــيم  فــــيوجميــــ  الفنيــــاا الســــالاة تــــؤ ر وبــــ   ــــ  و يــــا الكلمــــة وال نــــاء عليــــه؛ 

 .وتشايلها

أل رها ال الغ في تكوين  ؛مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حيا  الفرد حيث إنو 
، تتحدد اتجاهاته، و مواه هع رها الفتر  التي تنمو فيها قدراته، وتتفت   لاعت ارها خسيته، 

 عت ر وسيلة من  طفلإن تفعيل الذاا للف(؛ 38:  2005ن  اته )سناء حجا   ، مفهومه عو 
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الذاا هو الشيء . إن مفهوم (Roberta, M., 2001: 531)وسائل التنمية ال شرية للمجتم  
  ق الوحيد الذ   ستطي، ولعله المخلو للفرد اعنساني فرديته الخاصة لهالوحيد الذ   جعل 

، وتحديد ع قاتها اا ت مان صاح ها من إدرات قيمتها، ورسم مسارهافمعرفة الذ ؛إدرات  اته
 .(1:  2004لالذواا األخرى )حسين السديق ، 

ل  ، و عديد من الجوانااون  شتمل على إلى الذاا على أنها موين ر لعض العلماء 
األمن، أجهز  الجسم، الم هر، : التفكير، المشاعر، الروحانية، الحواخ، على النحو التالي

، األنشطة اللف ية، ، األح مالمعلوماا، المهاراا العلمية والتانية، االحتياجاا والمطالا
، (Philip, B., 1990: 26-27) ، الايملف ية، الذاا وع قاتها لاآلخرينالىير األنشطة 

ن أبويه كما ير  لون ويذكر "تيسير الاحف" أن مفهوم الذاا ال يولد م  الطفل، وال ير ه ع
ا، حوله من خ ل تفاعله م  اآلخرين  اتس ه من ال ياة وإنماعينيه و عرع،   وخسوص 

األ خاأل المهمين لالنس ة إليه، وعندما  ا ر الطفل تت لور صورته عن  اته، وإحساسه 
لالر ا أو عدم الر ا عنها من خ ل تفاعل األسر  معه،  م لعد  ل   نتي دور المدرسة 

ونها الطفل عن نفسه، أو ربما لتسحيحها في لعض األحيان عن رخ السور  التي كن لتك
 ريق األساليا التربوية التي يت عها المعلم في السف، كما أ اف أن مفهوم الطفل لذاته 

خ، وقد  دد على وهو صطير، وكلما ك ر الطفل اتجه مفهومه نحو ال  اا والرسو  ا اون مرن  
ا ن دأ في تط يق برامج تنمية ال اة لالنفس، ومفهوم الذاا م  األ فال  أن أنه من المهم جد 

حيث إنه من الضرور  توفير مناخ تعليمي متميز  ؛(1:  2005منذ السطر )سامي حامد ، 
، د  متميز  في خسائسها عن اآلخرينعلى اعت ار أن كل  فل أ  ه بوح ؛لتننيد  اا الطفل

ا ة التي يتعلم منها الطفل، م  التننيد على إ جابياته، في ال يا وسيتطلا  ل   راء  متنوع 
ني ه مواقف الفشل، وتا ل أفكارع، ، وتجتاحة فرأل نجاحه، وعدم اعسراف في ناد أفكارعإو 

رصة له ( م  إتاحة الف30:  2001، . )فهيم مسطفىعن لعض سل ياته لسرف الن ر
ط يعة م ل الشانوش وأدواا ال، واستخدام األدواا التي تحاني لممارسة األنشطة واأللعاب

وهنات قدراا عديد  تساعد ، (Roberta, M., 2001: 48-50)، وأدواا المط خ الط يا
تتي   التي، المهاراا الحركية: ي، وهلدى  فل الرو ة Self-efficacyتفعيل الذاا  على

 والتخطيا  حيث ت مان الطفل من التفكير ؛اللطة والادراا المعرفيةو الادر  على إعمال الذاا، 
حيث  ساعد  ؛لتنخير واعح ان )تنجيل اع  اع(احتمال او وحل المشا ا لطرق م تكر ، 

من االستا لية والتحام في  وتماينه، الخيال واللعا اعيهاميو ، الطفل على   ا الذاا
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 University) االستا ليةل الطفل ل تجاع نحو يؤه وبذل  ،االرت ان اآلمن لاآلخرينو  ،الذاا

of South Florida, 2000: 1-2). ( 225 : 2003كما أو حا دراسة ر وى فرىلي-
، وصور  الذاا( أن هنات أرب  حاالا  رورية للحفاظ على مستوى مرتف  من تادير 230

اعحساخ و اعحساخ لالروالا االجتماعية، : لنحو التالي، وهم على االجسم لدى األ فال
فاأل فال م  إحساسهم الاو  لالروالا ؛ خ لالنما  اعحساو  ،اعحساخ لالاو و لالتفرد، 

هم  ل  ، ويسم  لياء المرت طة بهماالجتماعية  حااون ر ا عن األ خاأل واألمانن واأل 
، ويضعف هذا اعحساخ لالروالا لس ا ، وتا ل أنفسهم واآلخرينلالشعور لاألمن والمساند 

، وبالتالي فإن تشجي  األ فال ن اآلخرينننهم دو لالتمييز في المعاملة بين األ فال، و عورهم 
لجيد لالروالا، ومن  م الر ا على االحترام والمساند  فيما بينهم  ساعدهم على اعحساخ ا

م الشخسية يزداد إحساسهم ، وم  إحساخ األ فال لفرديتهم واحترام ماانتهعن أنفسهم
هم ال تتناسا م  أن صور  أجسام  عروا، ويضعف هذا اعحساخ لالتفرد كلما لالتميز

، ويمان ته وقدرتهو  بتسور الطفل عن كفايويرت ا اعحساخ لالا .يالمعيار االجتماع
، وتحمل الارار للرا دين أن  ساعدوا األ فال على انتساب الاو  لالسماح لهم لاتخا 

 . ، واحترام اختياراتهمالمساولية
، وع قته ب عض ذااا العربية واألجن ية مفهوم العديد من الدراساوقد تناول 

  (,Rina & Thomas 1992: (231-221" و"توماخ، أ ارا كل من "رينا"حيث  ؛المتطيراا
بين السلوت العدواني لدى موج ة  ةارت ا يأن هنات ع قة نتائج دراستهما اقشتهما عند من

 & Ann)بينما سعا دراسة "لن" و"استيفن"  ،األ فال، وانخفاي تاديرهم لذاتهم

Stephen,1994:183-186)  وع قته لال من ة التوافق االجتماعي م  األصدقاءإلى دراس ،
 & Crick)ألهرا نتائج دراسة "نيرت" و"جروبيتر" ، كما هوم الذاا واالنتااب لدى األ فالمف

Grotpeter, 1995:710-722)  لشعور لالوحد  موج ة بين كل من ا ةارت ا يأن هنات ع قة
 . فهوم السالا عن الذااالنفسية واالنتااب، والم

ولعله من األمور ال الطة األهمية في هذع الناطة أن ننت ـه إلـى أن مرحلـة ريـاي األ فـال 
دع علـــى التفاعـــل االجتمـــاعي تتميــز لـــنن الطفـــل  اتســـا خ لهـــا المهـــاراا ال  مـــة التـــي تســـاع

ا ، وتمنحـهالسـليم، وقضـاء حوائجـه ويـنعم ، بذاتـهوبـذل   شـعر  ؛مـن االسـتا ل الـذ  يريـدع مزيـد 
ه ، كمـا أنـاا  عت ر ميز   خسية ك ير  للطفـلوانتساب المهار  .لالتكيف الشخسي واالجتماعي

لاتسـاالا اجتماعيـة مـن خـ ل ؤكد له قدرتـه علـى الايـام ، ويساعدع على االعتماد على نفسه 
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، والنتســـاب راا أن ـــر كانـــا صـــ ته االجتماعيـــة أن ـــرلـــدى الطفـــل مهـــا ا، وكلمـــا كانـــاللعـــا
، كمــا الــذاا التــي تتكــون فــي هــذع المرحلــةمهــاراا قيمــة ك يــر  مــن حيــث تن يرهــا علــى مفهــوم ال

اأنه كشـفا دراسـة محمـد ع ـد قـد و  .(2004:1)انتسـار صـ ان،  نفسـهبمـن ال اـة  ا تكس ه مزيـد 
تماعيــة وتاــدير الــذاا لــدى موج ــة بــين المهــاراا االج ةرت ا يــع قــة اوجــود ( عــن 2002 )ه

ينــــا النتــــائج أن األ فــــال الــــذين يتمتعــــون لمســــتوى مناســــا مــــن المهــــاراا حيــــث ب ؛األ فــــال
لـــذل  أوصـــا الدراســـة لضـــرور  تـــدريا األ فـــال علـــى  .جتماعيـــة لـــديهم تاـــدير  اا إ جـــابياال

 .حياتية لتفعيل تادير الذاا لديهمالمهاراا االجتماعية المتضمنة في المواقف ال
( أن الفكاهـة والمـرح (D'Arcy Lyness: 2009 دارسـي دراسـة   ابينـفي هـذا السـدد و 

 ن ـر وجهـاا مـن األ ـياء رؤيـةو  ،عـال    اا تادير :على الحيا  مدى األ فال انتساعد تانأدا
 سـط  وراء مـا رؤيـةو  ،التفكيـر  رق  أو التاليد ة ىير األفكار فهمو  ،وا حة ىير أخرى  عديد 

 وكـذل  الطفولـة، منـذ الشـدائد مـ  التعامـلو  الحيـا ، جوانـا فـي والمشـاركة بهـا  التمتـو  ،األ ـياء
 خليفـــة، بتــول العطيـــة، دراسة)أســماء عليـــه أنــدا مــا وهـــذا األقــران، وحـــا ،الخ فــاا معالجــة

 تــؤد  التــي المهمــة العوامــل مــن والمــرح ةالفكاهــ روح أن أو ــحا حيــث (2009حســن: عمــاد
 تنميـة خـ ل من الطفل  خسية وتطور ،االنفعاليةو  االجتماعية المهاراا تنمية في حيوي ا ادور  

 مــن و لــ  ،اللطــو   التواصــل ومهــاراا أقرانــه مــ  االتســال مهــارااو  ،اعبداعيــة والاــيم المعرفــة
 مضــامينو  ،الموســياية األلحــانو  وحركاتــه، الجســم أو ــاع أو الســوا أو الوجــه تع يــر خــ ل

 الحايايـــــة العوا ـــــف بـــــين والتمييـــــز ،العوا ـــــف عـــــن التع يـــــر وحســـــن ،والحاا ـــــاا الاســـــص
وعليــه البــد مــن تعريــ   ؛معينــة لحــاالا عاليــة محــدد  كــالحواخ مشــاعر وربــا عة،والمســطن

ا  وإعـدادهم ،الم اـر التربويين والاائمين على عملية التربيـة واععـداد لف فـال فـي الطفولـة  إعـداد 
ا قــد و  ؛ة والمــرح ل اســتخدام روح الفكاهــمــن خــ ســتراتيجياته،إو  لطــرق التعامــل مــ  الطفــل جيــد 

( إلـــى أن اســـتخدام (Kirstein, Kurt D:2001  كـــورا دو كرســـتين، توصـــلا دراســـة 
عـد مـن أهـم المعالجـاا العمليـة لتنميـة ال اـة لـالنفس جية الفكاهة حي ما كـان  لـ  ممان ـا  إستراتي

 (Mawhinney, Lynnette:2008) ينيــاو مــاوهيني، لــدى األ فــال، كمــا تناولــا دراســة 

العزلــة لــدى  ىة الفكاهــة والــدعم االجتمــاعي فــي التطلــا علــاأل ــر اع جــابي الســتخدام إســتراتجي
ـــة والضـــح  حيـــث إن ؛األ فـــال فـــي حجـــر  النشـــان ـــه  اســـتخدام روح الدعال ـــن ير اع جـــابي ل الت

 .(2009حسن:عماد  أسماء العطية، بتول خليفة،) النفسي على األ فال
ا إلى   ايتـن ر ك يـر  اليتـيم  ن تنميـة مفهـوم  اا إ جـابي للطفـلإ مان الاـول  ؛ما س قواستناد 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Mawhinney+Lynnette%22
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التـي تشـعر الطفـل لـالمرح والفكاهـة لمهـاراا االجتماعيـة واللطويـة في مجال االتربوية األنشطة ل
،  لاالســـتاولية و اتحمـــل المســـ: التـــدريا علـــى مـــن خـــ لو لـــ  ؛ عته وإ جابيتـــهوتحفـــز  ـــجا

 اآلخرين. فيالعوا ف واألحاسيس والتن ير و الفخر لاعنجا  وتحمل اعح ان، و 
 

 مشكلة البحث:
 فال األيتام في العالم يزيد تشير إلى أن عدد األ (2002هنات إحسائية لليونيسف )

أهم احتياجاا الطفل اليتيم اع  اع العا في واعحساخ مليون  فل، وأن  (150) لىع
، وتا ُّل فكرع المربي لاألمن، ووجود بديل عن الوالدين أو أحدهما  اوم لالتوجيه والتهذيا

اليتيم  شعر لالضعف وفادان و  .، كما  حتا  إلى التوافق االجتماعي م  ال ياة الجديد لال دي
. ىير أنه من (2003 : )ليلى الجري ة الاو ، كما أنه  فاد المسدر الحاياي للحنانعناصر 

، قامتا بدراسة وإحساسهما لالمشالةفي التعامل م  الطفل اليتيم ن خ ل خ ر  ال اح تي
لمحاف ة  عينة من أ فال األيتام داخل المؤسساا االجتماعية لرعا ة األيتام استط عية على

و ل  بهدف التعرف على مدى توافر الذاا  ؛و فلة (  ف   30عددها ) ؛ بلغاعساندرية
% من األ فال لديهم  اا سل ية عن 65اع جابية لدى الطفل اليتيم؛ وقد ت ين أن نس ة 

  اته.إلى لطفل اليتيم أنفسهم، وهذا  عني تدني ن ر  ا
-Nowak).األســــاليا الحدي ــــة للعنا ــــة لالطفــــل اليتــــيمناقشــــا هنــــات دراســــاا عديــــد  و 

Fabrykowski, Krystyna:2004) ،دراســاا أخـــرى لعمـــل برنـــامج أنشـــطة  بينمـــا اهتمـــا
مــن  اعديــد  أن كمــا ، (Ivanova, Alexandra S:2004األيتــام )تربويــة متنوعــة لف فــال 

برؤيـة الفـرح  سـم  لهـم مـ  األ فـال الحـس الفكـاهي سـتراتيجياا إاسـتخدام أن أ  تـا الدراساا 
 .(Melissa Kelly:  2010) والتوافق االجتماعيسعاد ، الفي الحيا ، ويجعلهم  شعرون ل

و لــ  لمحاولــة  ؛جــراء هــذا ال حــثهنــات حاجــة ملحــة إلــى إ ، كانــاومــن خــ ل مــا ســ ق 
 . فسهمتجاع أن ةحساخ بذاا إ جابيإعلى  األ فال األيتامتربية 
 

 تساؤالت البحث :
 تتطلا مشالة ال حث اعجالة عن التساؤلين التاليين : 

 ؟  عن  اته وماوناتهس ال رنامج الماترح لتحسين مفهوم الطفل اليتيم ما أس .1

 ؟ عن  اته اليتيم في تحسين مفهوم الطفل  الماترحما فاعلية ال رنامج  .2

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Nowak-Fabrykowski+Krystyna%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Nowak-Fabrykowski+Krystyna%22
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://712educators.about.com/bio/Melissa-Kelly-7615.htm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiP13HVZO2WKCXbFR9S1nMtIOsV8Q
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 :  أهداف البحث

، من خ ل إ  اع حاجاته إلى  اتهعن الطفل اليتيم  تحسين مفهوم ىيهدف هذا ال حث إل
 .المرح والفكاهة

 : أهمية البحث

 ما يلي :خالل تبرز أهمية هذا البحث من 
 أهميــة مــا أوصــى لــه ه تعــالى: حيــث أوصــى لــاليتيم، وأعلــى مــن  ــنن كافلــه، وحــثن  .1

 .أجر ا ك ير اعلى السح ة السالحة له، وجعل لتربيته 

ـــ .2 ـــذ  لد  ـــادر  إن الطفـــل ال ـــدير  اا مرتفـــ  ســـوف  اـــون ق ـــى اه تا التســـرف لشـــال  :عل
يواجـــه التحـــد اا و يتحمـــل اعح ـــان، و نجا اتـــه، إيفخـــر لو ولية، ايتحمـــل المســـفمســـتال، 

مـن العوا ـف  اك ير  ل  تموياآلخرين،  فيالتن ير  علىيشعر لالادر  و ، ةالجديد  لحماس
مهـاراا أساسـية  ، وهـذعChild Development Institute: 2010)واألحاسـيس ) 

 لتدريا عليها وانتسابها.إلى ا حتا  الطفل اليتيم 

ـــد، و إ .3 ن و ـــ  الخطـــا إن تـــربيتهم مســـنلة  ـــرورية ألنهـــم  م لـــون ال ـــرو  ال شـــرية لل ل
فيـه مسـلحتهم وسـعادتهم  وال رامج لشننهم ومـراق تهم ورعـايتهم  ماـن أن يـؤد  إلـى مـا

 والمجتم  كذل .

ـــدى  هي اســـتخدام إســـتراتيجية الحـــس الفكـــا .4 عمـــل علـــى تشـــجي  المـــرح وروح الدعالـــة ل
ــا روح الدعالــة والمــرح مــن العوامــل المهمــة التــي تــؤد  دور  ، واأل فــال فــي تنميــة  امهم 

وهــذع  ،(2009أســماء العطيــة، بتــول خليفــة،عماد حســن: ) وتطورهــا  خســية الطفــل
 أنفسهم. علىإدخال السرور والمرح إلى الفاة من األ فال في أ د الحاجة 

ــم ال ــاح ت -عت ــر هــذا ال حــث األول مــن نوعــه  .5 اســتخدام فــي مجــال  -نيفــي حــدود عل
 لدى الطفل اليتيم.  ةن الذاا اع جابييإستراتيجية الحس الفكاهي لتحس

 
 :فروض البحث

 الفرض األول : -
 يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبل"  أنه ينص على
 ." يمقياس تقدير الذات لصالح التطبيق البعدعلى  يوالقياس البعد

 تفرع من هذا الفري الفروي الفرعية التالية :تو 
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والاياخ  الا لي" توجد فروق  اا داللة إحسائية بين متوسطي درجاا الاياخ  -أ
 ." تحمل المساولية لسال  التط يق ال عد يف  ال عد

والاياخ  الا لياياخ " توجد فروق  اا داللة إحسائية بين متوسطي درجاا ال -ب
 ." االستا ل لسال  التط يق ال عد فى  ال عد

والاياخ  الا لي" توجد فروق  اا داللة إحسائية بين متوسطي درجاا الاياخ  - 
 ."ال عد فى الفخر لاعنجا  لسال  التط يق   ال عد

  ل عدوالاياخ ا الا لي" توجد فروق  اا داللة إحسائية بين متوسطي درجاا الاياخ  -د
 ." فى تحمل اعح ان  لسال  التط يق ال عد

" توجد فروق  اا داللة إحسائية بين متوسطي درجاا الاياخ الا لي والاياخ  -هـ
 ."ال عد اآلخرين لسال  التط يق  فيفى التن ير   ال عد

 
 : يالفرض الثان -

عن ليتيم تحسين مفهوم الطفل ا ييوجد أثر كبير للبرنامج المستخدم ف"أنه ينص على 
 ."ذاته

 حدود البحث :
 :البحث الحالي بالمحددات التالية التزم

،  ار   كـ ( 20، مـنهم ) فـ   و فلـة (48اقتسر ال حث على عينة بلـغ عـددها ) : عينة البحث 
، مــن األ فــال األيتــام، و و  ال ــروف ســنواا 7-5تــراوح بــين تفــي ســن  أن ــى( 28) 

هــم الرعا ــة الســليمة فــي األســر  أو المجتمــ  األبــوين ممــن ال تتــوفر ل يالخاصــة مجهــول
 .( يو   خسائص العينة1لجدول رقم )الط يعي، وا

 خصائص العينة( 1) رقم جدول
 نا إ  كور الجمعية

 11   9 جمعية رسالة 
 17   11  الا يبأبن  يجمعية عل

  28 20 المجموع
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ــة - ــبــن  يعلــ جمعيــةو  ،أليتــاما رســالة لرعا ــة جمعيــة:  الحــدود المكاني ملجــن و  ، الــا يأب
 محاف ة اعساندرية.ل الر وان لرعا ة األيتام

ـــة - ـــامجتـــم تط يـــق :  الحـــدود الزمني ، وحتـــى 18/9/2010مـــن  لمـــد   ـــهرين اعت ـــار ا ال رن
 .انشا    48ا لمجمل أ ام أس وعي   ة  بواق    2010/  18/11

قسســية؛  حركيـة، فنيــة، موسـياية،ليــة، عاـ  متنوعــة أنشــطة تربويـة :الحـدود المووــوعية -
 ،وليةاتحمـــــل المســـــ: هـــــدف تنميـــــةبجتماعيـــــة واللطويـــــة فـــــي مجـــــال المهـــــاراا االو لـــــ  

 اآلخرين. فيالتن ير و ، تحمل اعح انو ، الفخر لاعنجا و االستا ل، و 
 مصطلحات البحث :

 : Programالبرنامج  
تم من التي ت االخ راا والمهارا ننه مجموعة منفي هذا ال حث ل ايعرف البرنامج إجرائي  

 ؛األيتام  فالالتربوية، التي تتناسا م  خسائص نمو األ خ ل مجموعة من األنشطة
 .ري هم على تفعيل  اتهم اع جابيةبهدف تد

 Orphan Child:الطفل اليتيم  
م من من اعنسان ، واأل - ق ل ال لوغ -لننه " السطير الفاقد األب  اف )اليتيم( لطوي   عرن 

 ن ير له ". )المعجم الوجيز ، وياال: بيا من الشعر يتيم: مفرد ال ،الحيوان، وفرد  عز ن يرع
2000  :684) 

 : ما في هذا البحث بأنهإجرائي   األيتام األطفالويعرف 
األ فال من  و   األ فال السطار الذين فادوا الوالدين أو أحدهما في السطر، أو"

بوين، أو األ فال من  و  األسر المتسدعة ممن ال تتوفر األ يال روف الخاصة مجهول
 ."لهم الرعا ة السليمة في األسر  أو المجتم  الط يعي

  
 Educational activities:األنشطة التربوية 

ــو  العاليــة، فــي هــذا ال حــث لننهــا "مجموعــة مــن األنشــطة  اتعــرف األنشــطة التربويــة إجرائي 
المخططـة، الحـر  منهـا والموجهـة، وىيـر التاليد ـة التـي سـياية، الاسسية، الفنية، المو الحركية، 

نمـــي مهاراتـــه االجتماعيـــة واللطويـــة مـــن تتـــي  للطفـــل اليتـــيم إ ـــ اع حاجاتـــه للمـــرح والفكاهـــة، وت
العوا ـف و وتحمـل اعح ـان،  ،الفخـر لاعنجـا و ولية واالستا ل، اتحمل المس خ ل تدري ه على

 ."اآلخرين فيواألحاسيس والتن ير 
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 :: A sense of humor الحس الفكاهي
في هذا ال حث لننه "الادر  على استخدام كل الوسائل  ايعرف الحس الفكاهي إجرائي  

 ؛ية، ونكتةر و ، وتكون على  ال قسة، نادر ، توالطرق الممانة التي تس ا اع ار  والضح 
  ."أ ناء ممارسة األنشطة التربوية المادمة للطفل اليتيمفي و ل  
 : Improve the child's self-concept ذاتهسين مفهوم الطفل عن تح

مدى وعي الطفل  في هذا ال حث لننه" الذاته إجرائي  اليتيم يعرف تحسين مفهوم الطفل 
وي هر  ل   .ح سن تاديرع لهذع الخواأل والسفااو  ،وإدرانه لما لد ه من خواأل وصفاا

، المهاراا االجتماعيةالمتعلاة لمجال  لمهاراا واألنشطة التربويةا ل ممارسته من خ
اا إلى سلوت  مان حيث تترجم هذع المهار  ؛تؤد  إلى تادير الذاا المرتف قد التي  واللطوية

 ".حيا  الطفللال المهتمين ب، و تن ر هذا السلوت بتدعيماا ال ياة، ويم ح ته وقياسه
 
 اإلطار النظري للبحث:: اثانيً 

 :ةالذات اإليجابي
 -ف من ناحيةتعرن  -ذاا كما تستعمل في علم النفس معنيان متمايزان، فهيولكلمة ال

تعت ر مجموعة من العملياا  ،لاتجاهاا الشخص ومشاعرع عن نفسه، ومن ناحية أخرى 
: الذاا كمو وع ويمان أن نطلق على المعنى األول النفسية التي تحام السلوت والتوافق،

Self-as-Objectيمه لنفسه الشخص ومشاعرع ومدركاته وتاو  اهاا؛ حيث إنه  عني اتج
وبهذا المعنى تكون الذاا فكر  الشخص عن نفسه، ويمان أن  طلق على المعنى  .نمو وع

، فالذاا هي فاعل، لمعنى أنها تتكون من Self-as-Processال اني: الذاا كعملية 
:  1998ر  ، )ع د اللطيف الجعفلياا كالتفكير والتذكر واعدراتمجموعة نشيطة من العم

93-113). 
التسرف لشال مستال، :على ا اا مرتف  سوف  اون قادر  تادير  والطفل الذ  لد ه

، ةالتحد اا الجديد  لحماس ةمواجهو تحمل اعح ان، و نجا اته، إالفخر لو ولية، وتحمل المسا
تمل  الك ير من العوا ف واألحاسيس؛ ومن و اآلخرين،  فيالتن ير  علىالشعور لالادر  و 
على: تجنا  ا اا منخفض سوف  اون قادر  الذ  لد ه تادير احية أخرى ، فإن الطفل ن

يشعر لعدم قيمته أمام و ك ا مواه ه وقدراته الذاتية، و المواقف التي تس ا له الضيق، 
على تحمل  اياون قادر  و ، ىير م ال عا في ا شعر لننه  هننليشعر أو يت اهر و اآلخرين، 
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    .(Child Development Institute:2010)مستوى   يعي لإلح ان 
ال اـة ألنشـطة الحركيـة  ماـن أن  اسـ ه اممارسة الطفـل  إن مان الاول  ،وفي هذا السدد

علـــى ســـ يل  –حيـــث تضـــمن التـــدريا علـــى اســـتخداماا الجســـم ؛ لالـــذاا ، والشـــعور لاعنجـــا 
ــــتعلم التــــوا ن والســــيطر ، وانتســــاب المرونــــةف -الم ــــال  ين العــــين والعاــــل ، كمــــا أن التــــو ر بــــي

لطفــــل  إلــــى امهمــــة لالنســــ ة كــــل هــــذع األ ــــياء  لــــذا تعــــد؛ طــــرد ر لســــور  متطــــو والعضــــ ا ي
ا؛ السطير ا لاونه  خس    ا قيمة في مجتمعه ، فيرتف  لالتـالي تاـديرع لذاتـه ألنها تعطيه إحساس 

م فـي الاـائمين برعا ـة األ فـال أن  شـركوه علـى  جا(. لذا 164:  1997ز  ع د  الفتاح ، )ع
من خـ ل تفاعـل  ،أنشطة ترتكز على خ راا الحيا  اليومية م  األ خاأل واألدواا في بياتهم

، واللعــا مــ  عمــل التعاونيــةال مشــروعااأ نــاء  فــي األ فــال مــ  ىيــرهم مــن األ فــال ال ــالطين
يتهم عـــن هـــذع الخامـــاا وعـــن ، ومســـاولالاـــراراا لشـــنن الخامـــاا المســـتخدمة، واتخـــا  لعضـــهم
أ نــــاء حــــل  فــــي ، ومحاولــــة إ جــــاد ال ــــدائللنتــــائج المترت ــــة علــــى اختيــــاراتهمااــــ لهم ، وتأفعــــالهم

 .(223:  1997)عز  ع د الفتاح ،  مشا تهم 
في  ل   ته، ووسيلتننيد  اتهإلى ل رياي األ فال  سعى وتجدر اع ار  هنا إلى أن  ف

تننيد  اته من خ ل  فالطفل هنا هدفه .هذع المرحلة سميا مرحلة العناد( العناد )لدرجة أن
واالعتماد على نفسه كتننيد ، كذل  نجدع  سعى إلى االستا ل إصرارع ورفضه الطاعة للك ار

، وهو في أ د الحاجة من حوله، وتا لهملشعور لالحا وهو  حتا  إلى ا ، وأنه ك ير،لذاته
الذاا  ن تننيدم ومزيد، االستا لية واالعتماد على النفسإلى مساعد  الوالدين على مزيد من 

بتكليفه لمساولياا  –على س يل الم ال  –، ولكي نكس ه ال اة في نفسه ناوم وال اة في النفس
لذل   جا  .(1:  2004)انتسار ص ان،  نفسهبمما  شعرع لال اة  ؛بها لسيطة  ستطي  الايام

: ليذاا لدى  فل الرو ة ومنها ما يعلى معلمة الرو ة مراعا  عد  اعت اراا لتفعيل ال
، تدعيم عملية هل لاسمه، تكوين ع قة  خسية معه، االبتسامة في وجهمخا  ة كل  ف

، إتاحة الفرصة لكل  فل للحديث عن نفسه وعائلته واالستا لية والم ادأ   االختيار الحر
واأل ياء التي  ح ها أو  ارهها، وما ا  فضل في أنواع األ عمة، وما ألوان الم لس التي 

  (Craig H., & Others, 1997: 218-305) .؟نة التي  فضلها حينما  ا ر ح ها، والمه
حيث ي دأ نمو   ا الذاا عند األ فال في سن ال انية، ويزداد م  ا د اد العمر، 

لد ه الادر  على ، و طفل لننه منفسل و و  خسية مستالةولض ا الذاا البد أن يدرت ال
، تأخير اإلشباعفي   ا الذاا لدى األ فال  ومن بين العوامل التي تؤ ر ،التحرت الذاتي
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و أخذ الاطعة وم ال  ل : نعري على الطفل االختيار بين أخذ قطعة حلوى صطير  اآلن أ
ا  ألمام مسافة ساإلى ا: نطلا من الطفل المشي م ال  ل  وبط الذات الحركيةو ، الك ير  ىد 

فإن  ،ومن هذا المنطلق .(Roberta, M., 2001: 530)اخ الزمن يقأقدام ب اء  ديد و 
من خ ل خ رته في  تشايلهيتم  اعدرات ، وهذاي كيفية إدرات الطفل لنفسهمفهوم الذاا  عن

)ىريا ع د  الخسوأل بتدعيماا ال ياة واآلخرين المهمين في حياته هجو ال ياة، وتتن ر على 
 .(91:  1992، الفتاح
م لسور  الطفل عن نفسه ينتال يم عاو ن مفهوم الذاا لم الة تاإمما س ق  مان الاول  

ه ال  ستطي  إدرات إن، وي هر في صور  سلوت، و ين لاألساليا التع يرية المختلفةإلى اآلخر 
 اته إال من خ ل إدرات ردود أفعال اآلخرين تجاع أعماله وتسرفاته، ويستطي  األفراد 

ن النجاح والتكيف ن في حيا  الطفل مساعدته على تكوين صور   اا إ جابية تمانه مو المؤ ر 
 الحسن م  المطالا الخارجية .   

 
 الحس الفكاهي :

ومنهـا اللعـا الاـائم علـى تنميـة  ،قدما تعريفاا مختلفة ومتنوعة لروح الدعالة والمـرحلاد 
 ؛فـي مواقـف الحيـا  المختلفـة، وت ادلـه مـ  اآلخـرين االذكاء والمهاراا العالية، وكيفية اسـتخدامه

أســماء العطيــة، بتــول ) . فــال الرو ــةأهــاراا حــل المشــا ا لــدى تنميــة مممــا  ســاعد علــى 
ويشدد الرسـول )أل( علـى أهميـة التـروي  )أ  المـزاح والضـح (  ،(2009 خليفة،عماد حسن:

) ابن ع ـد ربـه األندلسـي " ساعة لعد ساعة، فإن الالوب إ ا كل ا عميالاوله :" رو حوا الالوب 
مـزاح ة" ومعنـى فكاهـل التع ير في األدب الشع ي، ن أ اام"  ال   فكاهةوال .(90، 1983: 

"، المـزاحو الطيـا الـنفس  أ ، ... ورجـل  َفك ـه  وفانـه وفكهـان : أ ـرفهملم َل  الكـ م وفانههم... 
  و والشـــخص. "أن كـــل مـــا  ســـ ا الضـــح  فكاهـــة )،1811997: فـــاروق خور ـــيد) واعت ـــر
 يـروق  أن ويماـن ،اآلخـرين فـي مضـح  هـو مـا علـى التعـرف علـى الاـدر  لد ـه يالفكـاه الحس

 واألصـواا السـور بـين التعـاري الرو ـة؛ لطفـل الضـح  ت يـر التي األ ياء ومن، كذل  لهم
  ــال علــى عجــ ا مــ  )ســيار  عنهــا مختلــف  ــيء مــ  والســور مــو( : اــول الــذ  )الحســان

 .( (D'Arcy Lyness:2009تورية أو نكتة من الشمسية( الن ار  يرتد  خروف ،مرب 
ن اعس م لـه مـنهج أ، كما أو   لالفكاهة أ ر التربية (2008: ماجد الج د) اولوقد تن 

وال   ألنهمـــا مطلـــا  ـــرعي للحيـــا  الســـعيد  ولكـــن بـــ  إفـــران وال تفـــريا ؛فـــي الفكاهـــة والتـــروي 
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علـــى اســـتعاد  التـــوا ن النفســـي للفـــرد،  انالفكاهـــة والضـــح   ســـاعد نأ ـــرر وال  ـــرار؛ وأنـــد 
، إ جابي ــا رح فــي الــنفس  فســر األ مــاا تفســير ابداعيــة، وتطلطــل روح المــالنشــا اا اع انويحفــز 

علـــى  أ ـــر الفكاهـــة الفســـيولوجي والنفســـي ويتضـــ  .والجســـد ة  وينشـــا أجهـــز  المناعـــة النفســـية
 النحو التالي:

 الستعاد  التوا ن الحيو  لدى الفرد. يانفسيولوج انالفكاهة والضح  مطل  -

 .دور  الدموية وانتعاش للادراا العاليةفي المرح واالبتسام تجديد لل  -

فهــو  حــرت عضــ ا المعــد ، وياــوم بنــوع  ؛الضــح  مفيــد للهضــم ومنشــا للــدور  الدمويــة -
 .إفرا اا الطدد فيمن التدلي  لجمي  األعضاء الداخلية، وله تن ير جيد 

فيســ   أن ــر صــفاء ممــا يــنعاس علــى  ،تركيــا الكيميــائي للــدم يتطيــر بتــن ير الضــح ال -
 . السحة

المــــاد  التــــي  فر هــــا الجســــم  أ ، وهرمونــــه  «األنــــدروفين»مــــ  الضــــح  يرتفــــ  معــــدل  -
 .لمواجهة األلم، وينخفض هرمون االنتااب

أن روح الدعالــــة   (2009أســـماء العطيــــة، بتـــول خليفــــة،عماد حســـن:) أنـــدا دراســــة لـــذا
 ــعا و  ة الرو ــة، كمــامعلمــهــاراا الضــرورية التــي  جــا أن تتــدرب عليهــا الممــن  ةاللف يــ

ـألهـم سـتة مفـاتي  ل ( دلـي   Melissa Kelly:  2010) ميليسـا كيلـي مـن  ،اجعـل المعلـم ناجح 
تخفيــف تــوتر األو ــاع علــى حيــث تســاعد روح الدعالــة  ؛اســتخدام إســتراتيجية الفكاهــة؛ أهمهــا

 (2010   "نيزليـ "  ، كمـا أسـفرا دراسـةفي الفسول الدراسـية ق ـل أن تتحـول إلـى ا ـطرالاا
RJ Kizlik:) إلــى أ ن اســتخدام الفكاهــة فــي الفســول الدراســية  شــال إ ــافة قويــة عــن أ 

 درخ.
 

 ة الحس الفكاهي:إستراتيجي
ختلفــة ومتنوعــة  ماــن للمعلمــة فــي الرو ــة اســتخدامها فــي ســتراتيجياا مإهنــات  ــرق و 

فعلـى سـ يل الم ـال ، األ فـال ىة لـدس يل تحايق أقسى ما  مان من تنمية روح المـرح والفكاهـ
ال الحســـر: تســـمية األ ـــياء لســـور  ىيـــر صـــحيحة، واللعـــا مـــ  اآلخـــرين واســـتخدام الســـخرية 

كمـــا أن هنـــات نـــوعين مـــن وبعـــض الكلمـــاا ىيـــر المســـتخدمة لتوليـــد كلمـــاا جديـــد ، واع ـــار  
واآلخــر هــو  ،المســتوياا التــي  ماــن أن يــتعلم منهــا الطفــل، ومنهــا روح الفكاهــة والمــرح اللطــو  

مهــاراا مختلفــة  ع المســتوياا تســتخدم فيــهالفكاهــة والمــرح ىيــر اللطــو ، وكــل مســتوى مــن هــذ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://712educators.about.com/bio/Melissa-Kelly-7615.htm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiP13HVZO2WKCXbFR9S1nMtIOsV8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://712educators.about.com/bio/Melissa-Kelly-7615.htm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiP13HVZO2WKCXbFR9S1nMtIOsV8Q
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اســـتخدام وســـائل و ، ل دنيـــة أو الســـور، وللمعلـــم أن يـــدمج اال نـــينمنهـــا اع مـــاءاا الجســـد ة وا
مراجعــة لعــض النكــاا وقســص و ، و ــرق متنوعــة للعــا األدوار فــي مواقــف اجتماعيــة متنوعــة

المؤ ـراا الفكاهة في اللطة العربية لاستخدام السور و رح األسالة المختلفة، واسـتخدام لعـض 
عطاء نما   لاسص الفكاهة ع ـار  المـرح وإ ، تاروعلى الطفل أن  خلسور  متسلسلة ومتتالعة 

اسـتخدام اللوحـاا والسـور، أو رسـم لعـض و ، والدعالة لاستخدام اع ماءاا والحركاا الجسـمية
 أسـماء العطيـة، بتـول خليفـة،) الطنـاء مـ  اع مـاءااو  والدعالـةالمـرح  األ ياء أو األدواا ع ـار 

 .(2009عماد حسن:
  :D'Arcy )2009)  Lyness :م ل ؛لالفكاهة الطفل ور ع تشجي ل أساليا وجدت نما

 مــ  لاســتخفاف التعامــل ،عــال   لســوا الضــح  ،المضــحاة الاســص الفكاهــة: نمــوذ  ▪
 .المساوب ل نال م ل السطير  المشا ا

 المحــاوالا علــى األ فــال تشــجي  خــ ل مــن الجــد: محمــل علــى األطفــال نكــ  اتخــاذ ▪
 ومـدح "،ا"مضـحا   ارسـم   أو كتـاب مـن النكـاا قـراء   لـ  كـان سـواء النكتة، في الخاصة

 .امضحا    اون  أن ليحاول الطفل

 مســـاعد  المضـــحاة، المســـور  ومج تهـــم األ فـــال نتـــا بالفكاهـــة: غنيـــة بيئـــة إنشـــا  ▪
 ا.أ ض   بها التمت   م ومن ؛جيد  خياراا اتخا  على األ فال

 .َتوقن وهي حدو  ما ال ي   :المفارقة ▪

فـــي  وإن كـــان مـــن المحـــال تحاياـــه ،يـــام لـــهطـــل الفكاهـــة الاوهـــي مـــا يتخيـــل ل :المبالغـــة ▪
 .الواق 

 .لفكاهة )ال  عتمد على اللفظ فاا(هو العمل الذ   اوم له لطل ا الموقف الفكاهي: ▪
 

 تنمية الذات اإليجابية لدى الطفل اليتيم:

 ورى ا في كافة، ، وقد كفل ه له حاوقهااليتيم من فاد أبويه أو أحدهما ومن في حامهم
على كرامته وحاه في العيش  المساله وتننيد   ؛ ج ر اقاهرع لعذاب  ديد وتوعنداعحسان إليه 

ونه من الرفعة والعلو أن  اون جار رسول ه صلى االكريم، حتى بلغ كافل اليتيم والاائم لش
، ائعةم للمجتم  في صور  إنسانية ر ونجد أن الارلن الكريم قدم اليتي .ه عليه وسلم في الجنة

فلم  ادم هؤالء األيتام على أنهم  حا ا الادر أو لاا ا المجتم ، كما هو متعارف عليه في 
لكي ال  ؛لعض المجتمعاا، بل نجد الارلن الكريم وصى المجتم  لاالخت ن بهم وعدم ن ذهم
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 شعروا لالناص والحرمان مما  شعر له من يو عون في مؤسساا ال تتعامل معهم 
}َوَيْسَنل وَنَ  َعن  اْلَيَتاَمى ق ْل  :لهم األسر  ال ديلة اللذْين توفرهماتراحم والتعا ف تتسم لال معاملة

َن اْلم ْسل    َوَلْو َ اء ّللا    َد م  ْم َخْير  َوإ ْن ت َخال ط وه ْم َفإ ْخَوان ك ْم َوّللا   َ ْعَلم  اْلم ْفس   ألْعَنَتك ْم إ ْصَ ح  لنه 
 . 220ال ار  يم {إ نن ّللا َ َعز يز  َحك  

 .لم والالق واال طرابتس ا له األالتي تواجهه و  امعالجة المشا  ،ومن رعا ة اليتيم
ن  اون عنسر ا الايام بتربيته تربية صالحة وإعدادع ألا ، ومن االهتمام والعنا ة له أ ض  

ا ر لالراحة فاليتيم الذ   حسل على العنا ة والرعا ة والحا والحنان  شع ؛في المجتم  صالح 
 يساو  إهمال المجتم فإهمال اليتيم ، أم ا في عوا فه وفي  خسيته عيش سوي اوالطمننينة وي
، ونداف  عن لكي نحافظ على مجتمعنا إ  ا. لحافظ للحيا  اعنسانية العامةوهدم كيانه ا

  اليتيم.  يتعين رعا ةمسالحه 
ي الر د تشايل  خسية الفرد فأن خ راا الطفولة لها أهمية لالطة في  ىير أننا ن حظ

، فإ ا مر الفرد لحيا  تتضمن االرت ان الشديد لاألم لس ا فادان األب ا فيهاا ك ير  وتؤ ر تن ير  
األبو  )في حالة اليتيم من وتكون هي العائل الوحيد )في حالة اليتيم من األب(، واعهمال 

، أو أل اال ي لإلساء تعر  أو من أخرى، وفادان الوالدين،  ( لس ا انشطاله أو  واجهاألم
 .لديهم ا طرالاا وا حة في الشخسية ، نمامن السدماا من أسرهم في فتر  الطفولة 

نما  ،إ ا ما تربى الطفل في بياة ىنية لالمعرفة والعا فة واالهتمام ،وعلى العاس من  ل 
 .(Alloy et al, 1999: 287) ا في الر دة متزنة  ابتة انفعالي  لد ه  خسي

ن ، فـإ رع الحـا وال اـة فـي الـنفس ؛هـي اليتـيمالطفـل التعامـل مـ   ن أهم فنـون أنجد ذل  ل
   ـــااعإعطـــاؤع الفرصـــة  ؛ لـــذل   جـــاعطـــاء ال اـــة لـــالنفس  عطـــي اليتـــيم االنطـــ ق والتجديـــد إ 

بـل تكـرار المحاولـة حتـى الوصـول  ،محاولة إ جاد الحلـول المناسـ ة لك يـر مـن المسـائلوجودع و 
فاــد  ؛إدخــال ال هجــة والســرور علــى اليتــيم مــن أع ــم الطاعــاا، و ســا الســحي الحــل المنا إلــى

ولـو إن تلاـى أخـات بوجـه  ليـق( فهـذا  مـن المعـروف  ـيا ا )أتحاـرن  :قال عليه الس   والس م
ـا  والس م ي  ـف السـطير والك يـر، هو منهجه عليه الس  لـين الكـ م وحسـنه  ويسـتخدم أ ض 

كلمــة  ي ــة مــن الكلمــة الطي ــة صــدقة( فكــم : )ه الســ   والســ مقــال عليــ . مــن هنــامــ  اليتــيم 
)سـعاد ال شـر  السـهاملـا لسـاح ها فعـل فعوكـم مـن كلمـة سـاقطة  ،أدخلا السرور على إنسان

:2008). 
لنفســـه، وهـــذا اليتـــيم مفهـــوم الـــذاا  عنـــي كيفيـــة إدرات الطفـــل  نإ ممـــا ســـ ق  ماـــن الاـــول
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

تتســم  لــذل  سـوف يراعــي ال رنـامج الماتــرح أن ؛ ياـةاعدرات يـتم تشــايله مـن خــ ل خ رتـه فــي ال
 بوجـــه أخـــصتتـــن ر حيـــث  ؛الحـــس الفكـــاهي لاســـتخدام إســـتراتيجية بـــروح الفكاهـــة والمـــرحال ياـــة 

ألنشـطة التربويـة فـي ه او ل  مـن خـ ل ممارسـت؛ بتدعيماا ال ياة واآلخرين المهمين في حياته
الفخـــر و ولية واالســـتا ل، اتحمـــل المســـ ىلمســـاعدته علـــ ؛المهـــاراا االجتماعيـــة واللطويـــة مجـــال

 .اآلخرين فيالعوا ف واألحاسيس والتن ير و وتحمل اعح ان،  ،لاعنجا 
 
 وأدواته :: إجرا ات البحث  ثالًثا
و ل  لتجريا ال رنامج الماترح، والوقوف على  ؛استخدم المنهج التجري ي منهج البحث: -

 وعة من أجله. مدى فعاليته وص حيته في تحايق األهداف المو 
التجري ي للمجموعة الواحد ،    ه استخدم ال حث الحالي التسميمالتصميم التجريبي:  -

 م  األخذ لنسلوب الاياخ الا لي وال عد  ألداء العينة. 
 إعــداد أدواا ال حــث والتننــد مــن صــدقها و  اتهــا ، وتشــتمل هــذع األدوااأدوات البحــث:  -

 :على
 .(1)ن إعداد ال اح تي :اا لدى الطفل اليتيمتادير المشرفة لمفهوم الذ ماياخ .1

 .(2) : إعداد إبراهيم قشاوشاخت ار مفهوم الذاا المسور لف فال  .2

  .(3)ن إعداد ال اح تي : اتهرنامج تحسين مفهوم الطفل اليتيم عن ب  .3

 : لطفل اليتيمعن ا ة لمفهوم الذاتتقدير المشرف مقياس (1
ا،  اوم نها    ة بدائل هي:  اوم بذل  دائم  ع ار ، أمام كل م (25يتكون الماياخ من )

اختيار ال ديل  شرفة، وي طلا من الم حظ أو الم، ال  اوم بذل  على اع  قبذل  أحيان ا
تحمل : يه اورمح ةخمس، وهذع الع اراا مو عة على لمستوى أداء األ فال راع مناس  االذ  ي

هذا وقد مر  اآلخرين، فيح ان، والتن ير تحمل اع، االستا ل، الفخر لاعنجا  ،ولية االمس
 عدد من الخطواا  مان إجمالها فيما يلي:لإعداد الماياخ حتى وصل إلى صورته النهائية 

: ماياخ تادير الذاا المااييس الماننة من ق يلإجراء دراسة مسحية لعدد من  .أ
، واخت ار مفهوم الذاا Coppersmith( من إعداد كوبر سميث 1967لف فال )

                                                           
 .  (1ملحق ) (1

 .  (2ملحق ) (2

 .  (3ملحق ) (3



 تحسين مفهوم الطفل اليتيم لذاته الحس الفكاهي في رنامج أنشطة تربوية قائم على استخدام إستراتيجيةفاعلية ب
___________________________________________________________________ 

ـــــــــــــ 75 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

حسول  عن، وقد أسفر هذا اعجراء  ( من إعداد حامد  هران1972لخاأل )ا
 .على مجموعة ك ير  من الع اراا المرت طة بتادير الذاا نيتال اح 

ولية اتحمل المس: ىوه خالتي  جا أن  شملها المايا ةالخمس و   إ ار لالمحاور .ب
 .ناآلخري فيتحمل اعح ان، التن ير ، االستا ل، الفخر لاعنجا ،

 25و عا مجموعة من الع اراا تحا كل محور لياون المجموع النهائي للع اراا  . 
 .ع ار  

( تاابل االختياراا أو ال دائل: ) اوم 1،  2،  3كانا األو ان ) ؛لتسحي  الماياخ  .د
، ال  اوم بذل  على اع  ق( على الترتيا، وبذل  ا،  اوم بذل  أحيان  بذل  دائم ا

 .درجة 75لماياخ تس   النها ة الع مى ل

التي تو   مدى تادير الطفل تاوم المشرفة لم ح ة الطفل واعجالة على الع اراا  .ه
 .لذاته

 

 ة المقياس:يكفا
 :Validityالصدق  (1)

 :يحساب صدق الماياخ على مايل ياعتمدا ال اح تان ف
 : Logical Validity)صدق المحكمين(  المنطقيالصدق  -أ

من أساتذ  المناهج و رق التدريس،  ن المحامينتم عري الماياخ على مجموعة م -
لمحور التال  إلى ابداء لرائهم حول انتماء كل ع ار  ع ؛رياي األ فالو وعلم النفس، 

و ل  ؛ له، ومدى  مولها وصدقها ومناس تها أل فال مرحلة رياي األ فال من األيتام
 بهدف:

إ ـافة و لتعـديلها أو اسـت عادها،  تحديد ىموي لعض المفردااو التنند من مناس ة مفرداته،  -
 .مفرداا من الضرور  إ افتها

 
 صدق المقارنة الطرفية : -ب

لف وا    Mann-Whitney U ""مان ويتنى لاستخدام اخت ار ال اح تانقاما 
، كما لماياخاألدنى على ا يرباعاألعلى، واع يرباعالفروق بين اع المستالة لمعرفة داللة

 .(2يو    ل  جدول رقم )
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 األدنى ياألعلى واإلرباع يداللة الفروق بين اإلرباع (2جدول رقم )
 رتا ن  

 المتوسا 

 مجموع
 الرتا 

 قيمة
 "Z " 

 مستوى الداللة

 الماياخ
 

 يرباعاع
 األعلى

9 15.00 135.00  
- 3.732 

دال عند 
 0.01مستوى 

 يرباعاع
 األدنى

10 5.50 55.00 

؛ 0.01( وهى دالة عند مستوى  Z   =- 3.732يتض  من الجدول السابق أن قيمة )
، وهذا ين ودرجاا المنخفضين على الماياخمما يدل على وجود فروق بين درجاا المرتفع
، مما  شير إلى صدق الماياخ ؛والمنخفضين ،يؤكد قدر  الماياخ على التمييز بين المرتفعين

 .بياني ا ل  ( يو   1والشال رقم )
 

 
 

 (1  ال رقم)
 األعلى يبين اعرباعداللة 

 األدنى يواعرباع
 
 

  : Factorial Validity يالصدق العامل - 
، تم حساب ية على عينة الدراسة االستط عيةلعد تط يق الماياخ فى صورته األول

، وبعد التدوير لطرياـة الماوناا األساخ ياملعللماياخ من خ ل التحليل ال يالسدق العامل
، وفى  وء  0.3تم حذف التش عاا األقل من  Varimaxاريمانس المتعامد لطرياــة الف
، ويمان تو ي   ل  عوامل رئيسة للماياخ خمسةأمان استخ أل  ينتائـج التحليل العامل

 .( 4) رقم( ، وجدول 3)رقممن خ ل جدول 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 0.3مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد وحذف التشبعات األقل من  (3)رقم جدول 
 العامل الخامس العامل الرال  العامل ال الث يالعامل ال ان مل األولالعا رقم

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.735 
0.759 
0.640 
0.507 
0.519 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

0.317 
- 
- 
- 
- 

0.315 
- 

0.378 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
0.342 

- 
- 
- 

0.614 
0.601 
0.521 
0.584 
0.461 

- 
- 
- 
- 

0.325 
- 
- 
- 
- 
- 

0.375 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0.352 
- 
- 
- 
- 

0.334 
- 
- 

0.461 
0.324 
0.357 
0.773 
0.465 

- 
0.323 

- 
- 

0.329 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0.329 
- 
- 
- 
- 
- 

0.404 
- 
- 
- 
- 

0.422 
- 

0.405 
0.584 
0.537 
0.718 
0.401 

- 
- 
- 
- 
- 

0.412 
- 
- 
- 
- 
- 

0.452 
- 
- 
- 

0.304 
- 
- 
- 
- 
- 

0.334 
- 
- 
- 

0.503 
0.353 
0.427 
0.543 
0.324 
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 لفقرات المقياس بطريقة المكونات األساس يالعاملنتائج التحليل  ( 4 )رقم جدول 
 الت اين الكلى

 العامل

 قيمة الجذر الكامن

 اال ترانياا نس ة الت اين % يالكل

1 
2 
3 
4 
5 

2.780 
2.382 
2.302 
2.259 
2.223 

11.119 
9.527 
9.208 
9.034 
8.894 

11.119 
20.646 
29.854 
38.888 
47.782 

( من %47.782فسرا نس ة ) والتي؛ يوصف للعوامل الناتجة عن التحليل العامل يليوفيما 
 :يالت اين الكل

وتم لا ع اراتـه  ،( من حجـم الت اين11.119وقد استوعا هذا العامل ) ) أ ( العامل األول :
 .(5) رقم جدول في

 ( 50( تشبعات عبارات العامل األول للمقياس ) ن = 5)رقم جدول 
 التش   الع ـــــــــاراا رقم

1 
2 
3 
4 
5 

 . ستطي  تحمل المساولية
  .يتحمل مساولية أفعاله

 ويستطي  تحايق أهدافه.   قوية،رادإلد ه 
 مشا ته. مواجهة على والجرأ  لد ه الشجاعة 

  ايم ع قاا اجتماعية ناجحة.

0.735 
0.759 
0.640 
0.507 
0.519 

صــفاا الطفــل المســاول أن جميعهــا تتركــز حــول  نجــد ،ومــن خــ ل فحــص تلــ  الع ــاراا
وعلـى هـذا  ؛ويتحمـل مسـاولية أفعالـه ولد ـه تاـدير جيـد لذاتـه ،الـذ   سـيطر علـى نفسـه وسـلوكه

 ."  مان تسمية هذا العامل " تحمل المساولية
 

 فيوتم لا ع اراتـه  ،( من حجـم الت اين9.527: وقد استوعا هذا العامل )يب( العامل الثان 
 .( 6)قم ر جدول 
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 (50للمقياس )ن =  الثانيتشبعات عبارات العامل  (6)رقم جدول 
 التش   الع ـــــــــاراا رقم

6 
7 
8 
9 

10 

 آلخرين .من دون الرجوع إلى اعمال نجا  األإ ستطي  
 يتخذ قراراته بنفسه.
 كل ما  ختص بذاته . في عتمد على نفسه 

 ة. مانه االندما  م  أصدقائه في اللعا واألنشط
 أفعاله وقراراته . ى ا ل المحاس ة عل

0.614 
0.601 
0.521 
0.584 
0.461 

الطفـــل الـــذ   ســـتطي    نجـــد أن جميعهـــا تتركـــز حـــول  ،ومـــن خـــ ل فحـــص تلـــ  الع ـــاراا
 يعتمد علـى نفسـه فـيو والذ  يتخذ قراراته بنفسه  ،آلخرينإلى ادون الرجوع من عمال إنجا  األ

ــنــدما  مــ  أصــدقائه فــي اللعــا واألنشــطة مانــه اال، كمــا نــل مــا  خــتص بذاتــه   ا ــلا ، وأ ض 
 ".وعلى هذا  مان تسمية هذا العامل "االستا ل ؛أفعاله وقراراته ىالمحاس ة عل

 

( من حجـم الت اين وتم لا ع اراتـه فى 9.208وقد استوعا هذا العامل ) ) ( العامل الثالث:
 .( 7)رقم جدول 

 (50الثالث للمقياس )ن =  تشبعات عبارات العامل (7) رقمجدول 
 التشبع العبـــــــــارات رقم

11 
12 
13 
14 
15 

 . أهدافهلتحايق   خطا بتن يم
 لد ه قدر  على التنافس م   اته .

 .عمالاأل  عتز لما  اوم له من 
 عماله وقراراته. أ  شعر لالر ا عن 

 نجا  األعمال لإتاان .إي ق فى قدرته على 

0.461 
0.324 
0.357 
0.773 
0.465 

ذى  خطـا بتن ـيم  الطفل النجد أن جميعها تتركز حول  ،ومن خ ل فحص تل  الع اراا
، عمــال اتــه ويعتــز لمــا  اــوم لــه مــن األلد ــه قــدر  علــى التنــافس مــ   الــذ فهــو لتحايــق أهدافــه؛ 

، وعلـى هـذا نجا  األعمال لإتاانإقدرته على  في، كما ي ق عماله وقراراتهأ ويشعر لالر ا عن 
 ."تسمية هذا العامل " الفخر لاعنجا   مان
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وتم لا ع اراتـه  ،( من حجـم الت اين9.034وقد استوعا هذا العامل ) ) ( العامل الرابع :
 .(8) رقمجدول  في

 (50تشبعات عبارات العامل الثالث للمقياس )ن =  (8) رقمجدول 
 التشبع العبـــــــــارات رقم

16 
17 
18 
19 
20 

 نجا  األعمال . ر علد ه قو  تحمل وص
  ستطي  مواجهة مشا ته لشجاعة .
 ي حث في مشا ته ليعرف أس ابها .
 .ال ستسلم للفشل عند قيامه لاألعمال
  مانه النجاح لعد تعر ه  للفشل .

0.405 
0.584 
0.537 
0.718 
0.401 

لد ـــه قـــو    الطفـــل الـــذ نجـــد أن جميعهـــا تتركـــز حـــول ،ومــن خـــ ل فحـــص تلـــ  الع ـــاراا
ي حـث فـي مشـا ته فهـو  ؛يستطي  مواجهة مشا ته لشـجاعةوص ر عنجا  األعمال  و  تحمل

 مانــــه النجــــاح لعــــد تعر ــــه   كمــــا ،ال ستســــلم للفشــــل عنــــد قيامــــه لاألعمــــالو  ،ليعــــرف أســــ ابها
 ." مان تسمية هذا العامل " تحمل اعح ان  لذل  ؛.للفشل

وتم لـا ع اراتــه  ،من حجــم الت ـاين( 8.894وقد استوعا هذا العامل ) العامل الخامس: ( د) 
 .( 9)رقم جدول  في

 (50تشبعات عبارات العامل الثالث للمقياس )ن =  (9)رقم جدول 
 التشبع العبـــــــــارات رقم

21 
22 
23 
24 
25 

 ينتاى الكلماا عند التع ير عن رأ ه .
  مانه االعتراف لخطاه حينما  خطئ .

 يساعدهم .  هر اهتمامه لالطير و 
 مشا ته م  الطير بهدوء. معالجةمانه  

 ن سعاد  في صح ته .و  جد اآلخر 

0.503 
0.353 
0.427 
0.543 
0.324 

 يينتاــــ الطفــــل الــــذ  نجــــد أن جميعهــــا تتركــــز حــــول ،ومـــن خــــ ل فحــــص تلــــ  الع ــــاراا
، وي هر اهتمامـه لـالطير يمانه االعتراف لخطاه حينما  خطئكلماا عند التع ير عن رأ ه، و ال
 ؛ن سـعاد  فـي صـح تهو يجـد اآلخـر و  ،جة مشا ته م  الطيـر بهـدوءكما  مانه معال ،يساعدهمو 
 ." اآلخرين فيهذا  مان تسمية هذا العامل " التن ير ل



 تحسين مفهوم الطفل اليتيم لذاته الحس الفكاهي في رنامج أنشطة تربوية قائم على استخدام إستراتيجيةفاعلية ب
___________________________________________________________________ 

ـــــــــــــ 81 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصدق المرتبط بالمحكات : د.

يـاخ تاـدير الـذاا لحسـاب معامـل االرت ـان بـين درجـاا األ فـال علـى ما قاما ال اح تان
إعـــداد إبـــراهيم قشـــاوش  – فـــال علـــى مايـــاخ تاـــدير الـــذاا ودرجـــاا األ –ن يإعـــداد ال ـــاح ت –

 0.01( وهى دالة عند مستوى 0.65وبلطا قيمة  معامل السدق )ر =  -)مح (
 : Reliability ( الثبات2) 

 احيث قام ن؛يمعامل االتفاق بين الم ح ت استخدام أسلوب  اا الماياخ ل ابحستم 
 ستطلمن مشرفاا أ فال العينة االمشرفتان 
لمحاف ة اعساندرية بتط ياه على عينة عشوائية دار الر وان لرعا ة األيتام ب اعية
من ىير عينة ال حث، وم ح ة ممارستهم لفنشطة المتضمنة في  و فلة  ف   ( 30قوامها )

 :يليكما  ،ن على الماياخيالدار، وقد جاءا معام ا االتفاق بين المشرفت
 للمفردات :  الداخلياالتساق  -أ

حساب معام ا االرت ـان بـين درجـة كـل مفـرد  مـن تم  ؛ساق الماياخ داخلي اللتنند من ات
ــا، وأ الــذ  تنــدر  تحتــه المفــرد  ودرجــة ال عــد ،مفــرداا المايــاخ حســاب معــام ا االرت ــان  ض 

، و لــــ  لعـــــد تط يــــق المايـــــاخ علــــى عينـــــة الدراســـــة ن كـــــل لعــــد والدرجـــــة الكليــــة للمايـــــاخبــــي
 .(11 ، وجدول رقم )(10 مو   لجدول رقم ) االستط عية، كما هو

 معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ( 10) جدول رقم
 ( 50ودرجة البعد الذي تندر  تحته المفردة ) ن=

 تحمل
 المساولية

 الفخر االستا ل
 لاعنجا 

 تحمل
 ح اناع

 التن ير
 اآلخرين في

معامل  رقم
 االرت ان

معامل  رقم
 الرت انا

معامل  رقم
 االرت ان

معامل  رقم
 االرت ان

معامل  رقم
 االرت ان

1 0.419** 6 0.458** 11 0.530** 16 0.368** 21 0.676** 

2 0.322* 7 0.374** 12 0.511** 17 0.623** 22 0.336* 
3 0.692** 8 0.523** 13 0.440** 18 0.342* 23 0.665** 
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4 0.749** 9 0.293* 14 0.463** 19 0.370** 24 0.482** 

5 0.443** 10 0.734** 15 0.299* 20 0.391** 25 0.473** 

 0.01* * دالة عند مستوى                               0.05* دالة عند مستوى 
 

 معام ا االرت ان بين درجة كل لعد والدرجة الكلية للماياخ (11جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرت ان ال عد

 تحمل المساولية
 االستا ل

 الفخر لاعنجا 
 تحمل اعح ان

 التن ير في اآلخرين

0.687** 
0.467** 
0.622** 

0.294* 
0.590** 

 0.01**دال عند مستوى 
 0.05*دال عند مستوى  

 
 :   Alpha Cronbach Methodطريقة معادلة ألفا كرونباك  -ب

ة تسـتخدم فــى إ ضـاح المنطـق العــام اسـتخدما ال اح ـة معادلــة ألفـا كرون ـات، وهــى معادلـ
 .( يو   معام ا   ـاا الماياخ وألعادع 12)رقم ل  اا االخت ار، وجدول 

 
 معامالت ثبات المقياس وأبعاده بطريقة ألفا كرونباك (12)رقم جدول 

 مستوى الداللة معامل ال  اا ال عد

 تحمل المساولية
 االستا ل

 الفخر لاعنجا 
 تحمل اعح ان

 اآلخرين فير التن ي
 الماياخ

0.689 
0.650 
0.688 
0.667 
0.694 
0.717 

 0.001دال عند مستوى 
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( 13)رقم  رياة إعاد  االخت ار، وجدول  تاناستخدما ال اح : االختبارطريقة إعادة  - 
  .يو   معام ا   ـاا الماياخ وألعادع

 ت ارمعام ا   اا الماياخ وألعادع لطرياة إعاد  االخ (13) رقمجدول 
 مستوى الداللة معامل ال  اا ال عد

 تحمل المساولية
 االستا ل

 الفخر لاعنجا 
 تحمل اعح ان

 اآلخرين فيالتن ير 
 الماياخ

0.721 
0.694 
0.696 
0.701 
0.725 
0.746 

 0.001دال عند مستوى 

معام ا  يمما س ق يتض  أن معام ا   اا الماياخ لالطرق السالاة المختلفة ه
أنه و  ،لطفل اليتيمياخ تادير المعلمة لمفهوم الذاا عند اما يؤكد على   اا مامر ية؛ م

ا  للتط يق. أص   صالح 
2)  

 اختبار مفهوم الذات المصور لألطفال :  (3
ا40)يتكون هذا االخت ار من  معينة في مفهوم  ، ويهدف إلى قياخ جوانا( أربعين بند 

يم و ، أ  تاد مدى احترام الطفل لذاتهفي تحدي، وهي جوانا ت دو  اا أهمية الطفل عن  اته
 .وصفاا مميزااالم ا ر لما لد ه من  الطفل الم ا ر أو ىير

 
  : طريقة استخدام االختبار 

من معاوال   قدر ا بواسطة أ  لاحث فاحص تلاىو عا األدا  كي تستخدم لطرياة فرد ة 
، ويتم تجهيز ار األ فالراء االخت اراا على صط،  افل له معرفة الم ادئ العامة عجالتدريا

نضد  صطير ، يث  جلس الطفل في مواجهة المخت ر، وتوجد بينهما مموقف االخت ار لح
بهدف تخليص األخير مما قد يوجد لد ه من خوف أو  عور  ؛م  الطفل ويدير المخت ر حوار ا

 لالطربة.  عندئذ يتحد  المخت ر إلى الطفل قائ   : 
يس الحدوتة التي هاحايها ل  عنهم، أنا عايزت تسم  كو ، هذع لع ة  شترت فيها ولدان

( 1؟  م  فت  المخت ر كراسة أسالة االخت ار على ال ند رقم )نا مين فيهمإ :وبعدين تاوللي
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في  ، مشير السورتين الخاصتين لهذا ال ندمن الع ارتين اللتين تسفان ما  جر  في ا ويارأ ك   
، أ   شير لإص عه إلى الولد الذ   عنيه عنه الع ار  ر  الولد الذ  تتحد نل حالة إلى صو 

 "الولد دع ...." .  :عندما  اول
، لحيث تكون ن ر  صوته و رياة ن  اون  ا  ات ر في هذع الخطو  أوين طي على المخ

اء ، وفي نها ة إلالسورتينإلى اما لة )محايد ( لالنس ة ، أو متاحد ه لكل من الع ارتين و ئإلاا
 نا    مين فيهم ؟ إ:  ارتين  سنل الطفلالمخت ر للع

  : نظام تقدير الدرجات 

كل إلى  حسل الطفل على درجة واحد  عندما  ختار االستجالة األن ر إ جابية لالنس ة 
، ويحرم الطفل من الدرجة الخاصة لال ند عندما بنود اخت ار مفهوم الذاا المسور بند من

، هذا ال ند، أو  ات من بنود االخت ارة( لالنس ة إلى ية )السل ي ختار االستجالة األقل إ جاب
لف الدرجة الكلية التي  حسل عليها الطفل في هذا االخت ار من حاصل جم  نوتت

 .االستجالاا اع جابية التي حااها
  : إجرا ات تقنين االختبار في صورته األصلية 

اعجراءاا ، وتضمنا هذع راءاا في التحاق من صدق االخت اراستخدما عد  إج
، Concurrent Validity، وصدقه الت  مي Content Validityصدق محتوى االخت ار 

ع ء ار بياناا تفيد استيفال خت ا. كما توافر Experimental Validityوصدقه التجري ي 
 .و ل  عن  ريق استخدام  رياة التجزئة النسفية ، و رياة إعاد  االخت ار ؛لل  اا

 
 :ذاتهفهوم الطفل اليتيم عن رنامج تحسين م( ب3

 ( األهداف العامة للبرنامج :1)
على تفعيل إحساسهم وح هم لذواتهم األيتام تدريا األ فال  إلى يهدف ال رنامج

 .لاستخدام إستراتيجية الفكاهة المتنوعة، و ل  من خ ل األنشطة التربوية مااناتهمإو 
 ( تحديد محتوى البرنامج :2)

، ةعالي أنشطةمتنوعة تتضمن مرحة أنشطة تربوية ي صور  و   محتوى ال رنامج ف
  :على النحو التالي ، وهية، وفنية، قسسيةموسياي ،ةحركي

 .وليةتحمل المسا (أ)

 .االستا ل (ب)
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 الفخر لاعنجا   ( )

  .تحمل اعح ان  (د)
 .اآلخرين فيالتن ير   (ه)

 لبنا  البرنامج : والنفسية ( تحديد األسس التربوية3) 
 محتوى البرنامج األسس التالية :وقد روعي عند اختيار 

مــن منطلــق أن أ  موقــف مــن مواقــف  الطفــل عتمــد ال رنــامج علــى تــدعيم مهــاراا  .أ
، و لـــ  علـــى النحـــو التـــالي : علم لشـــرن تعلـــم التفكيـــر والم ح ـــةالحيـــا  فرصـــة للـــت

(Patrick, J., 2000 : 4) 

 . رح أسالة تتحدى قدراا األ فال ▪
 . ريراا لتل  اعجالااععطاء ت ؛المناقشة إجالاا األ ف ▪

 .عم اعجالاا الجيد  ىير المنلوفةد ▪

معرفـــة إلـــى تحويـــل المعلومـــاا ، أو المعرفـــة وتعميمهـــا فـــي مواقـــف أخـــرى  ناـــل ▪
 .وتعميمها في مواقف أخرى ،  اا معنى

فالطفـل  ؛يالحـال، وله قيمته في ال رنامج نشا  ا أساسي ا لاستخدام الفكاهة  عت ر اللعا .ب
فس  فســر وتطلطــل روح المــرح فــي الــن ،م لطرياــة ىيــر م ا ــر لعــا يــتعلعــن  ريــق ال

 .والجسد ة ، وينشا أجهز  المناعة النفسيةاأل ماا تفسير ا إ جابي ا
 .نفسهباتي( لياتسا الطفل ال اة التعلم من خ ل التجربة )التعلم الذ . 

الالســعاد  والحــا لياتســ مفعــمتهياــة جــو  .د وهــو  ا الطفــل لالنمذجــة كيــف  اــون ســعيد 
  .لميتع

 . فال على ممارسة الخ ر  الشخسية، ويحث األ ومر د لمعلم ميسرلر دو  .ه

تنمية الشخسية االجتماعية للطفل على نحو  مانه من النمو المتـوا ن والمتكامـل مـ   .و
  جابي م  مجتمعه و اافته.التكيف اعو   اته،

 دون مـــن و  ،إعطــاء الفرصـــة لف فـــال للتحـــد  والتع يـــر عـــن مشـــاعرهم و اتهـــم لحريـــة .ز
 .درتهم على التع ير الحر عن رأيهملتنمية ق ،خوف في مختلف المواقف

علــى أن  ،، و لــ  فــي نها ــة كــل نشــان فــال لســرد مــا قــاموا لــه مــن إنجــا الســماح لف .ح
 الخاصـــة Portfolios "بورتفوليـــوحاي ـــة أعمـــال الطفـــل " حتف ـــوا بتلـــ  األعمـــال فـــي 

وتكـون مـرل   ،ذاا لكـل  فـليم مفهـوم الـو تاـ علـىد  مسـاع   حتـى تكـون أدا  ؛لال  فـل
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 ىوالتــي يتمنــ ،مــذكراا الطفــل المســور  والمســموعة عــن نفســهعــن  عــن نفســه، وبــدي   
 أن ت ل معه مدى الحيا .

 .ال عب ىهم أحاسيس المود  نحوهم، وال اة في قدراتهمالتفاعل م  األ ف .ط

 حتــى ؛جماعــة تاويــة إحســاخ الطفــل لنهميــة مــا ينتجــه مــن عمــل ســواء لمفــردع أو مــ  .ي
 . شعر الطفل لإمااناته

، لحيــث ال  حتــا  األ فــال إلــى االعتمــاد علــى الحــرأل علــى تو ــي  فاــراا ال رنــامج .ك
 .لكي يتعلم االعتماد على نفسه ؛  اآلخرين للسؤال عما هو متوق

 إنإ  ؛ تكــون األدواا فــي متنــاول األ فــال الحــرأل علــى إعــداد ماــان النشــان لحيــث .ل
 .  في العمل همعلى نجاح ان،  ساعدوعنايتهم بهال للخاماا واألدواا اختيار األ فا

 .في اختيار األنشطة التي  مارسها إعطاء الحرية للطفل .م
 .را ية والمشاركة في اتخا  الارارلممارسة جو من الد ماإعطاء الحرية للطفل  .ن
 .حتى ال  ساب لاعح ان ؛عدم اعسراف في ناد أفكار الطفل وتجني ه مواقف الفشل .س

  .لتنمية تا ل الطفل لذاته ؛لسرف الن ر عن لعض سل ياته فلالطتا ل أفكار  .ع

 التدريس : ها( تحديد طرق وأساليب4) 
  .للتعليم اأسلوب  ة الحس الفكاهى ستراتيجيإتحددا 

 ( تحديد النشاطات التعليمية :5)
، موسـياي، نشـان : نشـان عالـي، نشـان حركـينامج على األنشـطة التاليـة تمل ال ر ا
 .فنين قسسي، نشا نشان 

 ( تحديد األدوات والوسائل التعليمية :6)
رح العـرائس، ، م ل مسـلخاماا المختار  لتنفيذ ال رنامج، واتعددا الوسائل، واألدواا

وقــد اســتخدما  ،العــرائس الافا يــة، لوحــة وبريــة، أل ــوم مســور، أقنعــة مختلفــة األ ــاال
فنج، ، اعســ، الفــوماناســتخدام أنــواع مختلفــة مــن األلــو كمــا تــم )فــي النشــان الاسســي(، 

، وجميعهـا مجسـماا ، خامـاا مختلفـة مـن ال ياـة، نمـا   و ورق الكوريشة، ماد  الصـاة
اســتخدام ال ــا ل، الماع ــاا، المتاهــاا  فضــ   عــن، (فــي النشــان الفنــي) تــم اســتخدامها

واألقنعـة مختلفـة ، ، الكراسـي، الح ـال، األ ـواق، السـناديقوالكـور، )في النشان العالي(
مــن األدواا الموســياية ال ســيطة )  لاع ــافة إلــى عــدد ل )فــي النشــان الحركــي( األ ــاا

 .(يفي النشان الموسيا
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 ( تحديد أساليب التقويم في البرنامج :7)
 يتم التاويم في ال رنامج الحالي من خ ل : 

تــــي ت ــــر  ارتاــــاء ، التــــي تتضــــمن األعمــــال ال Portfoliosحاي ــــة أعمــــال األ فــــال  -
، وهـل عـن رأ ـه فـي تلـ  األعمـالالمـرح ، وياـوم الطفـل لـالتع ير هالطفل ومدى تادم

 سعدون له وهـو  اـوم بهـذع وهل  عتاد أن الناخ اآلخرين   شعر لالر ا لايامه بها،
 األعمال؟

لمعرفـة المـدى الـذ   ؛اليتـيم طفـللعنـد المعلمـة لمفهـوم الـذاا تادير ا ماياختط يق  -
، والن ــر  ملسـفاا والخـواأل التــي لـديهل موتاــديره متوصـل إليـه األ فــال فـي إدرانهـ

ــــامجاع جابيــــة  ــــق أنشــــطة ال رن ــــ  ، وماار تجاههــــا لعــــد تط ي ــــة  ل ــــق أنشــــطة بن تط ي
، طفـــل للســـلوت المطلـــوب م ح تـــه، وياـــون التاـــدير علـــى أســـاخ أداء الال رنـــامج

 وليس على أساخ المهار  في األداء . 

 ؛صـــدق المحاـــاا كنـــوع مـــن تط يـــق اخت ـــار مفهـــوم الـــذاا المســـور لف فـــالتـــم   -
 جابيـة تجـاع والن ـر  اع، واحترامهـا  اتـهالطفـل إلـى ن ر  تحسين  ىللتعرف على مد

 . يم اآلخرين لذاتهو تا
 
 ( عرض البرنامج على المحكمين :8) 

تم عري ال رنامج الماترح على مجموعة من المحامين من  و  الخ ر  
 .علم النفسو فال، رياي األ و األ في مجال المناهج و رق التدريس، واالختس

ا ،امينآلراء المح وبعد إجراء التعدي ا وفا ا في صورته  أص   ال رنامج الماترح معد 
ا ،النهائية  .عينة ال حثاأليتام  فال األ على للتط يق صالح 

 
 ( تحديد الفترة الزمنية للبرنامج :9) 

، نقه كل نشا، والوقا الذ   ستطر تم تحديد المدى الزمني لل رنامج، وعدد األنشطة
بها  ااالستط عية التي قام، وكذل  بناء  على الدراسة و ل  من خ ل   يعة ال رنامج

، ويتكون الزمن الكلي ال اح تان في  وء لراء المحامين، الذين تم عري ال رنامج عليهم
، ( أس وعي اأ ام 3، بواق  )أسابي ( 8درخ على مدار )، لحيث ي  ساعة (48لل رنامج من )

 (14رقم )، والجدول ( دقياة30 – 25، و من كل نشان )يننشا  من كل يومويتض
 يو   الفتر  الزمنية لتنفيذ ال رنامج .
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 التحديد الزمني والعددي عند تطبيق البرنامج( 14)رقم  جدول
مد  تط يق 

 ال رنامج
عدد 
 األ ام

عدد األنشطة في 
 اليوم

عدد األنشطة 
 الكلية لل رنامج

 من كل 
 نشان

الكلي الزمن 
 لل رنامج

م  تكرار   اننشا  24 سابي أ 8
 نشان اليوم السابق

48 25-
 ق30

 ساعة  48

ها في ءاعن مدى قدرته وإنجا ع األعمال التي  ستطي  أدالمرح ويعت ر تع ير الطفل 
السلوكياا اع جابية  ، ورأ ه في لعضل  األعمال، واتجاهاته نحو تالمواقف الحياتية العامة

وتكوين ، أل فال في نشا هماح ه ومشاركته  ، ومدىس ا سل يتها وتعليله، أو السل ية
أ ه فيما  جا أن  اون ور  ،لنفسه، أو تع يرع عن ح ه أو رفضه ع قاا إ جابية م  الك ار

للطفل عن نفسه تحفظ في ملف  امستمر   ا اتي   ا، كل هذع التع يراا تعت ر تاويم  عليه م هرع
ل لالفيديو وهم يتحد ون عن قوتهم، ومدى إنجا هم، ر األ فاأعمال الطفل من خ ل تسوي

، للطفل  وال فتر  تط يق ال رنامج ، ويستمر هذا التاويم الذاتيال رنامج و ل  ق ل تط يق
، وإبداء رأيهم فيما م، ونشا هم لعد عر ها عليهمأعمالهو ل  من خ ل مشاهد  األ فال 

  شاهدون أنفسهم عليه .
 دوات البحث :التطبيق القبلي أل •

ا لمعرفة مدى وأ ض   ،و ل  للتنند من صدقها و  اتها ؛الا لي ألدواا ال حثتط يق التم  
 تن ير ال رنامج.

   :يالحالتنفيذ البرنامج  •

 7-5تراوح بين)ت(  ف   و فلة، في سن 48تم تنفيذ ال حث على عينة بلغ عددها )
من ال تتوفر لهم الرعا ة السليمة في سنواا(، من األ فال األيتام و و  ال روف الخاصة م

 الا  يبن أب ي، وجمعية عللرعا ة األيتام لجمعية رسالةاألسر  أو المجتم  الط يعي؛ 
 .لمحاف ة اعساندرية ، وملجن الر وانلرعا ة األيتام

، وحتــى 18/9/2010مــن  لمــد   ــهرين اعت ــار ا ال رنــامج: تــم تط يــق  الحــدود الزمنيــة -
ــا انشــا    48لمجمــل  ،اأ ــام أســ وعي   ة     ــبواقــ ،2010 / 18/11 للخطــة  و لــ  وفا 

 . (4)المحدد  

                                                           
 (3ملحق رقم ) (1
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 التطبيق البعدي ألدوات البحث ::  خامًسا
تحسين صور  الطفل  في ر ال رنامج أو ل  لمعرفة  ؛تم التط يق ال عد  ألدا  ال حث

 .اليتيم لذاته
 *مناقشة النتائج وتفسيرها :
و ل  للتعرف على  ؛صل إليه ال حث الحالي من نتائجتو لما  ايتناول هذا الجزء عر   

، فض   عن تفسير النتائج في  وء الدراساا السالاة، واع ار يمدى فاعلية ال رنامج الحال
 الن ر  لل حث .

 الفرض األول : -1
 يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبل"  أنه ينص على
 0"يقياس تقدير الذات لصالح التطبيق البعدعلى م يوالقياس البعد

لحساب المتوسطاا واالنحرافاا  ال اح تانقاما  ؛للتحاق من صحة هذا الفري
،  م حساب داللة الفروق لاستخدام اخت ار  والاياخ ال عد الا ليالمعيارية لدرجاا الاياخ 

 ."ا" كما يو    ل  جدول رقم(
  يوالقياس البعد يدرجات القياس القبل يداللة الفروق بين متوسط (15جدول رقم )

 (60على مقياس تقدير الذات للطفل اليتيم )ن =
 قيمة  الاياخ ال عد يالاياخ الا ل 

 " ا " 

مستوى 
االنحراف  المتوسا الداللة

 المعيارى 

االنحراف  المتوسا
 المعيارى 

 0.001 83.869 2.45 69.72 2.56 29.63 ماياخ تادير الذاا

ممــا يــدل علــى وجــود فــروق  ؛( دالــة 83.869أن قــيم ) ا =  (15رقــم )الجــدول يتضــ  مــن و 
ممــا يــدل  ؛علــى مايــاخ تاــدير الــذاا للطفــل اليتــيم  والايــاخ ال عــد يجوهريــة بــين الايــاخ الا لــ

فاعليـــة برنـــامج األنشـــطة التربويـــة الاـــائم علـــى اســـتخدام إســـتراتيجية الحـــس الفكـــاهي فـــي علـــى 
 .( بياني ا2كما يو حه الشال رقم ) ، اتهعن تحسين مفهوم الطفل اليتيم 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

( 2الشال رقم )
داللة الفروق بين 

درجاا  متوسطي
 الا ليالاياخ 

  والاياخ ال عد
على ماياخ تادير 
 الذاا للطفل اليتيم

 ( 60)ن =
 
 ن هذا الفرض الفروض الفرعية التالية :عتفرع تو 
 األول: يالفرض الفرع-أ

 يذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبلتوجد فروق "  أنه ينص على
 0" يتحمل المسئولية لصالح التطبيق البعد يف يوالقياس البعد

لحساب المتوسطاا واالنحرافاا  ال اح تانقاما ؛ للتحاق من صحة هذا الفري       
م اخت ار ،  م حساب داللة الفروق لاستخدا والاياخ ال عد الا ليالمعيارية لدرجاا الاياخ 

 .(16"ا" كما يو    ل  جدول رقم )
  يوالقياس البعد يدرجات القياس القبل متوسطيداللة الفروق بين  (16جدول رقم )

 (60للطفل اليتيم )ن = "تحمل المسئولية" في
   الاياخ ال عد يالاياخ الا ل 

 قيمة
 " ا " 

 
مستوى 
 الداللة

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

ف االنحرا المتوسا
   المعيار 

 0.001 36.538 1.26 13.67 1.29 6.43 تحمل المساولية

مما يدل على وجود فروق  ؛( دالة36.538أن قيم )ا = ( 16ل رقم )يتض  من الجدو و 
مما يدل على  ؛لطفل اليتيمافى تحمل مساولية   والاياخ ال عد يجوهرية بين الاياخ الا ل

على استخدام إستراتيجية الحس الفكاهي في تحسين  فاعلية برنامج األنشطة التربوية الاائم
 (.3الشال التالي رقم ) بياني ا ل  ، كما يو حه  اتهعن مفهوم الطفل اليتيم 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

( داللة الفروق 3الشال رقم )
بين متوسطي درجاا الاياخ 

   الا لي والاياخ ال عد
لطفل ا "تحمل مساولية"في 

 (60اليتيم )ن =
 
 
 
 
 :نيالثا الفرعيالفرض  -ب

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس " أنه ينص على
 0"ياالستقالل لصالح التطبيق البعد يف يوالقياس البعد يالقبل

لحساب المتوسطاا واالنحرافاا  ال اح تانقاما  ؛للتحاق من صحة هذا الفري       
داللة الفروق لاستخدام اخت ار  ،  م حساب والاياخ ال عد يالا لالمعيارية لدرجاا الاياخ 

 .(17"ا" كما يو    ل  جدول رقم )

  يوالقياس البعد يدرجات القياس القبل متوسطيداللة الفروق بين  ( 17جدول رقم )
 (60اليتيم )ن = "لطفلاستقالل ا" في

   الاياخ ال عد يالا لالاياخ  
 قيمة

 " ا " 

 
مستوى 
 الداللة

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

 0.001 53.818 0.91 14.05 0.81 5.63 االستا ل
 
مما يدل على وجود فروق  ؛( دالة53.818أن قيم )ا =  (17رقم )يتض  من الجدول و 

فاعلية مما يدل على  ؛لطفل اليتيماستا ل ا في  والاياخ ال عد يجوهرية بين الاياخ الا ل
الاائم على استخدام إستراتيجية الحس الفكاهي في تحسين مفهوم برنامج األنشطة التربوية 

 (.4الشال التالي رقم ) ؛ كما يو حه بياني ا اتهعن الطفل اليتيم 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 (4الشال رقم )
داللة الفروق بين متوسطي 

درجاا الاياخ الا لي والاياخ 
 اليتيم "لطفلاستا ل ا"في   ال عد

 ( 60)ن =
 

 
 
 الفرض الفرعى الثالث:- 

 يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبل" أنه ينص على
 0"يفى الفخر باإلنجاز لصالح التطبيق البعد يوالقياس البعد

لحساب المتوسطاا واالنحرافاا  ال اح تانقاما  ؛للتحاق من صحة هذا الفري       
ب داللة الفروق لاستخدام اخت ار" ،  م حسا والاياخ ال عد الا ليالمعيارية لدرجاا الاياخ 

 .(18ا " كما يو    ل  جدول رقم )
 

  يوالقياس البعد يدرجات القياس القبل متوسطيداللة الفروق بين  (18جدول رقم )
 (60للطفل اليتيم )ن = "الفخر باإلنجاز" في

   الاياخ ال عد يالاياخ الا ل 
 قيمة

 " ا " 

 
مستوى 
 الداللة

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

 0.001 42.297 1.11 14.18 1.05 6.08 الفخر لاعنجا 

مما يدل على وجود فروق  ؛( دالة42.297أن قيم )ا = ( 18رقم ) يتض  من الجدولو 
مما يدل على  ؛فى الفخر لاعنجا  للطفل اليتيم  والاياخ ال عد يجوهرية بين الاياخ الا ل

مج األنشطة التربوية الاائم على استخدام إستراتيجية الحس الفكاهي في تحسين فاعلية برنا
 .( يو    ل  بياني ا5رقم )التالي الشال و ،  اتهعن مفهوم الطفل اليتيم 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

داللة الفروق ( 5 ال رقم )
بين متوسطي درجاا الاياخ 

 في  والاياخ ال عد الا لي
للطفل اليتيم  "الفخر لاعنجا "

 ( 60)ن =
 
 
 
 الرابع: الفرعيالفرض  -د

 يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبل" أنه ينص على
 ."يفى تحمل اإلحباط  لصالح التطبيق البعد يوالقياس البعد

لحساب المتوسطاا واالنحرافاا  ال اح تانقاما  ؛للتحاق من صحة هذا الفري
،  م حساب داللة الفروق لاستخدام اخت ار "  اخ ال عدوالاي الا ليالمعيارية لدرجاا الاياخ 

 0(19ا " كما يو    ل  جدول رقم )
 درجات القياس القبل والقياس البعد  متوسطيداللة الفروق بين  (19جدول رقم )

 (60للطفل اليتيم )ن = "تحمل اإلحباط " في
   الاياخ ال عد يالاياخ الا ل 

 قيمة
 " ا " 

 
مستوى 
 الداللة

االنحراف  توساالم
   المعيار 

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

 0.001 51.699 1.13 13.90 0.84 5.73 تحمل اعح ان

مما يدل على وجود فروق  ؛( دالة51.699أن قيم )ا = ( 19رقم )ض  من الجدول يتو 
مما يدل على  ؛فى تحمل اعح ان  للطفل اليتيم  والاياخ ال عد يجوهرية بين الاياخ الا ل

فاعلية برنامج األنشطة التربوية الاائم على استخدام إستراتيجية الحس الفكاهي في تحسين 
 .( يو    ل  بياني ا6التالي رقم ) ه؛ والشال اتعن مفهوم الطفل اليتيم 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

( داللة الفروق بين 6الشال رقم )
 يمتوسطي درجاا الاياخ الا ل

   والاياخ ال عد
تيم )ن في "تحمل اعح ان " للطفل الي

=60) 
 

 
 
 الخامس: الفرعيالفرض  -ه

 يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبل" أنه ينص على
 0"يخرين لصالح التطبيق البعداآلعلى  التأثير يف يوالقياس البعد

لحساب المتوسطاا واالنحرافاا ال اح تان قاما  ؛للتحاق من صحة هذا الفري
  والاياخ ال عد الا ليالاياخ  المعيارية لدرجاا

 .(20،  م حساب داللة الفروق لاستخدام اخت ار "ا" كما يو    ل  جدول رقم )
  يوالقياس البعد يدرجات القياس القبل متوسطيداللة الفروق بين  (20جدول رقم )

 (60للطفل اليتيم )ن = "اآلخرين  فيالتأثير "فى 
   الاياخ ال عد الا ليالاياخ  

 قيمة
 " ا " 

 
مستوى 
 الداللة

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

االنحراف  المتوسا
   المعيار 

التن ير على 
 اآلخرين

5.75 0.89 13.92 1.14 38.615 0.001 

 
مما يدل على وجود فروق  ؛( دالة38.615أن قيم )ا =  (20رقم )يتض  من الجدول و 

مما يدل  ؛اآلخرين للطفل اليتيم فيير التن  يف  والاياخ ال عد يجوهرية بين الاياخ الا ل
فاعلية برنامج األنشطة التربوية الاائم على استخدام إستراتيجية الحس الفكاهي في على 

 (.7الشال التالي رقم ) ، كما يو    ل  بياني ا اتهعن تحسين مفهوم الطفل اليتيم 
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 (7الشال رقم )
داللة الفروق بين متوسطي درجاا 

في   لاياخ ال عدالاياخ الا لي وا
 للطفل اليتيم" اآلخرين في"التن ير 

 ( 60)ن =
 
 
 
 
 : يالفرض الثان -2

عن تحسين مفهوم الطفل اليتيم  ي"يوجد أثر كبير للبرنامج المستخدم ف أنه ينص على
 ."ذاته

(  التى تدل على حجم 2µيتا )إعلى قيم )ا( لحساب قيمة مرب  ال اح تان اعتمدا 
كما يو    ؛ اتهعن تحسين مفهوم الطفل اليتيم  رنامج المستخدم فى األ ر الذى أحد ه ال

 0(21 ل  جدول رقم )
 ( التى تدل على حجم األثر2µقيم مربع ايتا ) (21جدول رقم )

 قيمــة 
 " ا " 

 يتاYمرب  
 (2µ   ) 

 0.96 36.538 تحمل المساولية

 0.98 53.818 االستا ل

 0.97 42.297 الفخر لاعنجا 

 0.98 51.699 حمل اعح انت

 0.96 38.615 اآلخرين فيالتن ير 

 0.99 83.869 ماياخ تادير الذاا

مما يدل على حجم األ ر المرتف   ؛( ك ير  2µأن قيمة )  (21رقم )يتض  من الجدول و 



 دراســاا وبحــو 
___________________________________________________________________ 

ـــــــــــــ 96  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

األنشطة التربوية الاائم على استخدام إستراتيجية الحس الفكاهي في الذى أحد ه برنامج 
 . اتهعن م الطفل اليتيم تحسين مفهو 

 الفرض الثالث : -3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات القياس " أنه ينص على

 ." على مقياس تقدير الذات يوالقياس التتبع يالبعد
لحساب المتوسطاا واالنحرافاا  ال اح تانقاما  ؛للتحاق من صحة هذا الفري

،  م حساب داللة الفروق لاستخدام اخت ار يوالاياخ التت ع المعيارية لدرجاا الاياخ ال عدى
 .(22"ا" كما يو    ل  جدول رقم )

 يدرجات القياس البعد متوسطيداللة الفروق بين  (22جدول رقم )
 (60على مقياس تقدير الذات )ن =  يوالقياس التتبع

  مة  الاياخ ال عد يالاياخ التت ع 
 " ا "

مستوى 
االنحراف  المتوسا الداللة

   المعيار 
االنحراف  المتوسا

   المعيار 
 ىير دال 0.704 1.26 13.67 1.32 13.60 تحمل المساولية

 ىير دال 1.426 0.91 14.05 0.96 13.95 االستا ل
 ىير دال 0.340 1.11 14.18 1.14 14.15 الفخر لاعنجا 
 ىير دال 1.949 1.13 13.90 1.22 13.67 تحمل اعح ان

 ىير دال 0.587 1.14 13.92 1.03 13.98 اآلخرين فيالتن ير 
 ىير دال 1.635 2.45 69.72 2.44 69.35 ماياخ تادير الذاا

مما يـدل علـى  ؛الماياخ وألعادع فيأن قيم )ا( ىير دالة  (22رقم )يتض  من الجدول و 
 0على ماياخ تادير الذاا  والاياخ ال عد يعدم وجود فروق جوهرية بين الاياخ التت ع

اليتــيم  فــي تحســين مفهــوم الطفــل يحــالأو ــحا نتــائج ال حــث الحــالي فاعليــة ال رنــامج ال
أســـماء العطيـــة، بتـــول خليفـــة،عماد ) مـــن ، وتتفـــق هـــذع النتيجـــة مـــ  نتـــائج دراســـة كـــل اتـــهعـــن 

 "دراسـة  "نيزليــ  ( وكـذل  Melissa Kelly:  2010) ميليسـا كيلـيودراسـة (  2009حسـن:
2010) RJ Kizlik:)  ســـتيراتيجية الفكاهـــة فـــي إنســـاب إالتـــي أنـــدا جميعهـــا علـــى أهميـــه

 .لمهاراامن ا اعديد   األ فال والمعلمين

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://712educators.about.com/bio/Melissa-Kelly-7615.htm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiP13HVZO2WKCXbFR9S1nMtIOsV8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://712educators.about.com/bio/Melissa-Kelly-7615.htm&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiP13HVZO2WKCXbFR9S1nMtIOsV8Q
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 توصيات البحث :
 : مان التوصية لما يلي ؛ حث الحاليبناء على النتائج التي توصل إليها ال

لتـدري هن علـى  ؛ رور  عاد دوراا تدري ية لمعلماا رياي األ فال في أ ناء الخدمة .1
  .الحس الفكاهي إستراتيجية

ــــذاا اع  .2 ــــيماالهتمــــام بتفعيــــل ال ــــدى الطفــــل اليت ــــتمان مــــ ؛ جابيــــة ل ن تطــــوير حتــــى ي
  خسيته لففضل .

 رور  قيام المعلماا بتط يق م ادئ التعزيز ومدح أ فالهن لما له من أ ر ك يـر فـي  .3
 .لذواتهمرف  مستوى تاديرهم 

امج األنشـــطة نـــبر  ،قيـــد ال حـــث لاســـتخدام الفكاهـــة األنشـــطة التربويـــةتضـــمين برنـــامج  .4
  .لالرو ة

 
 أواًل: المراجع العربية:

مات ـة األنجلـو المسـرية ،  الااهر ، ،لر مفهوم الذاا المسور لف فاإبراهيم قشاوش : اخت ا .1
 ا.  د.

، تحايــق : ع ــد المجيــد الترحينــي، بيــروا، دار الكتــا  ابــن ع ــد ربــه األندلســي: العاــد الفريــد .2
 . 1983، 8العلمية، جزء

العطيـة، بتـول خليفــة،عماد حسـن: تشـجي  المــرح أل فـال مـا ق ــل المدرسـة مـ  وبــدون  أسـماء .3
ئق اللطة فـي األجـواء السـفية، "نحـو دعـم أفضـل لتنميـة مهـاراا معرفـة الاـراء  و الكتالـة عوا

ـــال الســـطار" ـــة، لـــدى األ ف ـــاني، كليـــة التربي ـــة ال  ـــاير  18 – 17، الدوحـــة، مـــؤتمر الطفول ين
2009. 

،  www.almnar.info،  75انتسار ص ان : حتى ال ينهدم األساخ ، مجلة المنار، ع .4
 .  2004د سم ر 

 ل عرابــي: األســس النفســية واالجتماعيــة للتكيــف االجتمــاعي عنــد األيتــام، مجلــة الطفولــة بــ .5
 . 2004،  4، مج 15والتنمية ، ع

حامد  هران: اخت ار مفهوم الذاا في التوجيه والع   النفسي، مجلة السحة النفسية، العـدد  .6
 .  1972السنو  ، 

ـــــــــــــد  األســـــــــــــ وع  .7 ـــــــــــــذاا، جري ـــــــــــــى ال ـــــــــــــحســـــــــــــين الســـــــــــــديق: العـــــــــــــود  إل ،  928، عىاألول
www.aww_dam.arg  2004، أنتوبر  . 

ر ــوى فرىلــي: صــور  الجســم وتاــدير الــذاا وع قتهمــا لا ــطرالاا األنــل لــدى األ فــال،  .8
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 .  2003، المجلس العربي للطفولة والتنمية ، 11، ع 3مجلة الطفولة والتنمية، مج

ناد ميــة والعلميــة ، موقــ  ســامي حامــد:  رع ال اــة لــدى األ فــال مفتــاح النجــاح فــي الحيــا  األ .9
 .  hwarat.osrty.com  ،2005حواراا أسرتي ، 

ســعاد ع ــد ه محمــد ســالم ال شــر: الحرمــان العــا في وتــن يرع علــى  خســية اليتــيم ، مــؤتمر    .10
األيتــام ال ــاني تحــا  ــعار " خيــر ال يــوا بيــا فيــه يتــيم  حســن إليــه " ، المؤسســة الخيريــة 

 . 2008إبريل  17ـ 13رين، في الفتر  من لالديوان الملكي، مملكة ال ح

 ســناء محمــد نســر حجــا   : رســوم األ فــال ودالالتهــا فــي التع يــر عــن الــذاا واآلخــر لــدى .11
ـــل المدرســـة  ـــذاا  الطفـــل العربـــي –، المـــؤتمر اعقليمـــي ال ـــاني ســـنواا 6-4أ فـــال مـــا ق  ال

ـــاا، جامعـــة عـــين  ـــمس ـــة ال ن ـــر، كلي ـــة فـــي مجتمـــ  متطي ـــر  مـــن والفاعلي ـــر  6-5، الفت ف راي
2005 . 

ع ـــد اللطيـــف بـــن محمـــد الجعفـــر : ســـماا الشخســـية الم تكـــر  وع قتهـــا بـــ عض المتطيـــراا  .12
، ، رســالة ماجســتير ىيــر منشــور لســف األول ال ــانو  لمدينــة الهفــوفالنفســية لــدى  ــ ب ا

العربيــة لــذو  االحتياجــاا  ، الشــ اة1998، الملــ  فيســلجامعــة  -حســاء  لاألنليــة التربيــة 
 . www.gulfnet.ws، الخاصة

 ،2، نللط اعة والنشر والتو ي عز الدين لحر العلوم : اليتيم في الارلن والسنة، دار الزهراء  .13
 ل نان، بيروا

 http://www.alhikmeh.com/arabic/ mktba/doa/index.htm 
عــز  خليــل ع ــد الفتــاح: بنــاء منهــا  متكامــل ألنشــطة ريــاي األ فــال، رســالة دكتــوراع ىيــر  .14

 . 1993، جامعة عين  مس –معهد الدراساا العليا للطفولة  منشور ،

دراســـة  –الفتــاح ىريــا: مفهــوم الـــذاا فــي مرحلــة المراهاــة وع قتــه لاالنتاــاب  ىريــا ع ــد .15
، الاــاهر  : الـنفس لحـو  المــؤتمر ال ـامن لعلــم، ن مســر واعمـاراا العربيــة المتحـد ماارنـة بـي

 .  1992مات ة األنجلو المسرية ، 

 .1997عالم األدب الشع ي العجيا، مسر، دار الشروق،  ر يد:فاروق خو  .16

 –فهــيم مســطفى محمــد: الطفــل ومهــاراا التفكيــر فــي ريــاي األ فــال والمدرســة االبتدائيــة  .17
 . 2001رؤية مستا لية للتعليم في الو ن العربي، الااهر  : دار الفكر  العربي ، 

ـــل المع قســـطنطينو .18 ـــورينزو: ملـــف اعنجـــا  المهنـــي، دلي ـــا ول ـــم للتميـــز، ترجمـــة: محمـــد  ال ل
 .  2004سليمان، ىز  ، دار الكتاب الجامعي، 

ـــــــى .19 ـــــــة ليل ـــــــة :الجري  ـــــــيم، التربي ـــــــل اليت ـــــــة الطف ـــــــ  المســـــــلم  تربي  2003،الخاصـــــــة، موق

http://www.almoslim.net/print.cfm?artid=378  
  لعنـوان عاليـاا  اافـة و نـي محا ـر  ـمن فماجد الج د: المرح األسر  والتربية لالفكاهـة،  .20

  .2008ف راير 21، ال اافي لإمار  الفجير ، المركز األسر  والتربية لالفكاهة()المرح 
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 .2000جمهورية مسر العربية،  ،الوجيز، و ار  التربية والتعليم مجم  اللطة العربية: المعجم .21

 2000، مجلـــة كليـــة أصـــول الـــدين حاـــوق الطفـــل فـــي الشـــريعة اعســـ مية، :محمـــد  رمـــان  .22
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 ةــأطفال الروضلدى  اإلدراكيةارات ــالمه

 التربية الطبيعيةفى ضوء  بدولة الكويت
 دينــر الوالــة نظـمن وجه عند ابن طفيل
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  *سماعيلإد. صادق 

 

 

ةــمقدم  
إعـــداد الطفـــل ل تفاعـــل النـــابم  ـــل بينتـــر  مـــا ، ـــم ر  ـــن  ـــوارد   ت فـــة   تط ـــ  إك ـــا ر 

التي ، اعد ع ى فهم العالقـات المتبادلـة  اإلدراكية هارا،ر و،نمية   المعارف والمفاهيم الطبيعية
وإثــارم  يولــر   البينــةبــين اإلا ــان وعنالــر البينــة  بمــا ،تط ــ  ،نميــة و،وبيــر  ــ وبيا،ر ، ــا  

 وا، اها،ر احو المحافظة ع يها.
ةيــإ إن امــو  فيهــا  ةـــون  ؛الطفولــة المبةــرم  رة ــة  همــة فـــي ةيــام الطفــل،عــد  رة ــة و 

، ـهد   موعـة  ـن التايـرات التـي ،طـرأ ع ـى الطفـل و   المعرفـىو   ريعًا وب الة النمـو العل ـي
 الع ميـة والمفـاهيم و،كـوين المفـاهيم البينة المحيطة  والنمو ال ـريل فـي ال اـة  اكت افكمحاولة 

اــا اأع ــى  والتفرقــة بــين الخــواا وال طــش وال يــر وال ــر  وبدا ــة امــو االبتماعيــة  وبــاو  اأ
 (,Laatsch (56-48: 2007الذات

 وي ـتطيل ا ـتيعاا الظـواهر  وفي هذ  المرة ة  نمو وعي الطفل  االافخـال واال ـتلاللية
 أي أن الطفـل  ن ـذا· خواص اأشياء وعالقتها ببعضـها  عضـاً ع ى   وفيها  تعرف  الطبيعية

ال،خــال  العــالم المحــين و ةواا،ــر ال تك ــافر   فهــو فــي هــذ  المرة ــة  ةت ــ   ع و ا،ــر اإلــى 
عن العالم ال اربي عن طريق ةوا ر  فالحواس ،ولد شعورًا  ال ـذم عنـد الطفـل أكبـر  مـا ،ولـد  

 .(57-51:  2007 طرس ةافظ   ) عند البالغ
ــة العمريــة أ ــرن  راةــل النمــو ال اــوي ،حخــي ةيــإ  ؛اًل و،عبيــرًا وفهمــاً و،عتبــر هــذ  المرة 

                                                 
 .با عة الكويت –ب ية التربية  -لول التربية الم اعد أ تاذ أ *
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 نان التعبير ال اوي احو الوضوح ودقة التعبير والفهم ويتح ـن النطـق وي تفـي الكـالط الطفـولي 
هـذ  المرة ـة  ةت ـ  الكثيـر  ـن المع و ـات   بما أن الطفـل فـي . ثل ال مل الناقخة واإلبدال

هـــذا الربـــ  الها ـــل  ـــن الم ت فـــة التـــي ، ـــاعد  ع ـــى ال حـــا  ب الع ميـــةو،تكـــون لد ـــر المفـــاهيم 
 ·وخخولًا أانا اعيش في عخر االاف ار المعرفي  المع و ات

ــة  معــدالت  ــريعة والمعرفــى وي ــتمر النمــو العل ــي  ت لــى  ةيــإ ؛ل طفــل فــي هــذ  المرة 
 الم ت فـة الع ميـةيبـدأ فـي ،كـوين المفـاهيم و  الطفل ل مرم اأولى  ع و ـات عـن بـل  ـا  حـين  ـر

قـدر  مةـن  ـن المع و ـات والمفـاهيم  أكبرالطفل في هذ  المرة ة  ك ااإضرورم   تط   هذاو 
ـــطة ولـــحيحة   ،ضـــمن لـــر امـــوًا  عرفيـــًا  ـــ يماً  الع ميـــة  , Sattler) .الم ت فـــة  طريلـــة  ب ح

2001:101-102)   
 فــيمــا  ــ ثر  أي  ع و ــة خاطنــة  خــع  ،اييرهــا الةلــًا ت لــي الطفــل فــي هــذ  المرة ــة ف
 فـين التعرض لهذ  المع و ات والمفاهيم في هذ  المرة ة  ـ ثر  ـ بًا ةر اار   نأبما    ترثلاف

،تمثـل ع ـى  عـا المـدخالت التـى ،توقـ  المفـاهيم  ر هـذ ك ـا إعم ية غير أن   امو  المعرفي
ـــرات التـــي   ـــتمدها  ـــن اأ ـــرم وبماعـــة اأقـــران و  ـــر  الروضـــةفـــي ال ب وو ـــا ل اإلعـــالط وبينت

 ·المحيطة  ر
،ع ـم بـل  ـا إلى  فالطفل  حتاج  أهمية التربية الطبيعية ل طفللى إ بن طفيلاولذلك   ير 

و،عتمـد ع يهـا  ويمةـن أن  ـتم هـذا التع ـيم  ـن  البينـةأن ةيا،ر ،توق  ع ـى هـذ   ؛ تع ق ببينتر
والك ــ  عمــا  حــين بهــا  ــن  ــواهر   ع ــى فهــم بينتــر  التــي ، ــاعد الظــواهر الطبيعيــةخــالل 

ــاء الثلــة فــي  لــدرم الطفــل ع ــى  طبيعيــة أو  ــن لــنل اإلا ــان  والتعــرف ع ــى   ــةال،ها  وبن
 والتعاون ع ى ةل   ةال،ها. البينةالتفاعل البناء  ل 

 
 لدراسةمشكلة ا

 تتبلور مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤل التالى :
فى ضوء التربية  اإلدراكية عا المهارات بدولة الكويت  لى أى  دى  ةت   طفل الروضةإ

 الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن؟
 أهمية الدراسة

 عـا ة بدولـة الكويـت ك ـاا أطفـال الروضـإ أهميتها فىو   تربية الطبيعيةل ،شليل اظرى ،لد م 
 فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل. اإلدراكيةالمهارات 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts


 المهارات اإلدراكية لدى أطفال الروضة بدولة الكويت في ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل
_____________________________________________________________ 

103 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع
 

 أهداف الدراسة 
 لدى أطفال الروضة. اإلدراكيةالتعرف ع ى  عا المهارات  •
 التعرف ع ى التربية الطبيعية فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل •
ضــة  عــا المهــارات اا أطفــال الرو ك ــإالتعــرف ع ــى فاع يــة التربيــة الطبيعيــة فــى  •

 .اإلدراكية
 

 مصطلحات الدراسة
 ابن طفيل 

الف  ــفية  االعتمــاد ع ــى  تــررؤي،متــا  و   ه ريــة فــي إق ــيم غرااطــة 506ولــد ةــوالي  ــنة 
الكمـال التـاط إلـى  ل ولـول ؛العلل الب ري دون الل أو ،ل يد أو ،ع ـيم أو إرشـاد ف  ـفي أو د نـي

فيــل أن  لولــر هــو أن العلــل اإلا ــااي قــادر  ــن غيــر  اعتمــاد التفكيــر الــذا،ي. فمــا  ريــد ابــن ط
،ع ـــم وال إرشـــاد ع ـــى إدرات وبـــود ا ،عـــالى  وإقا ـــة اأدلـــة ع ـــى ذلـــك  وبالتـــالي فـــ ن ةةمـــة 

أن العلـــل  عتريـــر الك ـــل  ؛  اطبـــة ال ـــريعة ل نـــاس ع ـــى قـــدر علـــولهم  هـــي الحةمـــة الكا  ـــة
فــر  ف  ــفتر هــذ  فــي قخــتر الم ــهورم والع ــا ةينمــا  ريــد أن  تخــور  ــا هــو فــو  طاقتر.وقــد أ

إدرات اللــوم اإللهيــة  فــي م ــشلة الك ــ  البــاطني ل)ةــي بــن  لظــان(.. ففــي هــذ  اللخــة عــرض 
عبــر ،طــور اإلدرات العل ــي الم ــرد عــن ال ــريعة والتربيــة.. فمــا ولــل إليــر  طــل قخــتر )ابــن 

 (1999)ع ي بو   حم   وافق ،عاليم الد ن.   لظان(  النظر العل ي ال الص
 

 أطفال الروضة
بـو االخـتالب  العـالم إلـى  أول  رة ة  ن  راةل ااتلال الطفل  ن ال و المنالـي الروضة
 ة،دشن بدا ة التحا  الطفل  التع يم المدر ي. وي ت   عمـر االلتحـا   الروضـ وفيهاال اربي 

  أطفـــال  ـــا دون  ـــن ال اد ـــةع ـــى ففـــي أغ ـــ  الـــدول  طبـــق هـــذا النظـــاط  ؛ ـــاختالف الب ـــدان
 (2007) طرس ةافظ    . نوات 6-4ا بين عمر و،حد دً 

 اإلدراكيةالمهارات 
الطبيعية و  النبا،يةو  الحيوااية هى المهارات التى  ةت بها الطفل  ن خالل  عا الظواهر

الخوت   و   ء  والمالهواءا دراكرإوعالقتها المةااية   و   فهوط ال ئ وأشةال اأشياءدراكر  ك
 ( h, Harrington, Hotz, Marcantuono, Mozzoni , Walsh ,2007 )Laatsc .والماناطي ية
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 التربية الطبيعية
فـــي الم ـــاالت  الطبيعيـــةالمع و ـــات والحلـــا ق والمفـــاهيم  ، لـــى المتربـــىالتربيـــة الطبيعيـــة هـــى 

لم ــةالت البينيــة  ا المتربــى عا  ــة و   و،عــد  ها الم ت فــة دون االهتمــاط بتوبيــر أامــاب ال ــ وت
ـــرو،نميـــة  هار  ـــة احـــو اللـــيم واال، اهـــات اإل ر  عـــاإك ـــا و  اإلدراكيـــة ا، ـــة  ابي . و،نميتهـــا البين

Anderson, 2001)) 
 
 طار نظرى ودراسات سابقةإ

 نظرية بياجيه:فى ضوء  اإلدراكيةالمهارات 
لة المبةرم  رة ـة ال ـ ال  ةيـإ ،كثـر أ ـن ة الطفـل ةـول  ط ق البعا ع ى  رة ة الطفو 

 ـا  ثيــر ااتباهــر فــي البينــة  ــن ةولــر  وإن بـان ال  فهــم بــل اأبوبــة التــي  حخــل ع يهــا لعــدط 
 عــا ال بــرات والمع و ــات الب ــيطة  فيت لــىالنضــا الكــافي. و،ــاداد ةخــي ة الطفــل المعرفيــة 

يــرات ويمةــن أن ا ــت  ص ،عريفــًا لمعنــى وخالــة ، ــك التــي ،ــر،بن  مــا ةولــر  ــن  نبهــات و ث
 ةيـإ ؛ا تيعاا الفرد لبينتر الماد ـة واالبتماعيـة   دا  ضوء اظرية بيابير   فيالنمو المعرفي 

 ,Monteiro) وينتهي بتكـوين المفـاهيم الم ـردم أي اال ـتيعاا الر ـاي.   بدأ  اإلدرات الح ي

Victora. Rapid,2005)  
لطفـــل  خـــورم ،دري يـــة  وخالـــة ، ـــك التـــي ،ـــر،بن  حيا،ـــر و،نمـــو المفـــاهيم العل يـــة لـــدى ا

ل يل والنهـار  والخـبم والم ـاء  والاـذاء ابمعرفتر  رالمباشرم  في   ب ر و شك ر و  ربر وا اط
ـــة عا ـــة ةـــول اأشـــ ـــة فـــي بدا ـــة المرة  ـــاس والحيوااـــات  والع ـــاء  و،كـــون ، ـــك المعرف ياء والن

غا ضــة  عــا ال ــيء باعتبــار الباــل ةخــااًا  لك ــ  واللــن والمــرأم والربــل  و،كــون اكمعرفتــر 
اــر  مةــن إوالظــالط لــياًل  وفــي اها ــة هــذ  المرة ــة  خــبم أكثــر إدراكــًا ل مفــاهيم والمعــااي  ةتــى 

ــة المبةــرم هــي امــو اللــدرم ع ــى التخــور أي   اللــول  ــشن أهــم التايــرات التــي ،طــرأ ع ــى الطفول
ل في هـذ  المرة ـة  ـاداد  ـن ةيـإ الفتـرم ويالةظ أن ااتبا  الطف ،كوين  فاهيم   ردم لألشياء.
ةيإ  تراوح بين  بل دقـا ق وع ـرين دقيلـة  بمـا  ةـون لم ـتوى  ؛الا نية والم ال الذي  تناولر

  و،ـــ ثر الحالـــة روالخـــاا النضـــا ودربـــة الميـــل ل ن ـــاب أثرهمـــا البـــالغ فـــي  يـــادم هـــذا المـــدى
  (Sattler , 2001)با  لدى الطفل.الخحية والاذاء والحالة النف ية بذلك في  دى و  ال االات

 لـدرم الطفـل ع ـى إلى  ((Walker, Wachs, Gardner. 2007 درا ةاتا ا  وقد ،ول ت
. فبعـــد أن ،نمـــو فـــي  رة ـــة  بةـــرم إدرات الفـــرو  اللا مـــة بـــين اأشـــةال الم ت فـــة المحيطـــة  ـــر

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
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  ولـــر وبـــود  أاـــر بـــا نعية  ويـــدرت  ـــدرت العالقـــات المةاايـــة الموضـــو    ت ـــاو  ال ـــن الرا عـــة
ـــد واال،خـــال بهـــذ  اأشـــياء  ـــر لكـــي  تكيـــ   ـــل هـــذا اإلدرات ال د  ال ـــاص  وي ـــعى  ـــن طرف

وينمــو ذبــاء الطفــل فــي هــذ  المرة ــة ،ــدري يًا ويت ــل إدراكــر   المحيطــة  ــر والتــي  تعا ــل  عهــا
لرضــيل. ويتبــل امــو ذبــاء الطفــل إلــى اشــتداد ةــدم قو،ــر العل يــة  الن ــبة ويتعمــق   ــب  ا  ل عــالم

 ـن خـالل ألـوان افـي إدراكـر و ال ـاص  إلـى  ا، اهات النمو العا ـة  خالـة اال، ـا   ـن العـاط
ا ـد الطفـل   تـار ال ـةل قبـل ال ـون   ثـل اعتبـار  بـل  هـرم هـي وردم  همـا   اأشـةالعالقتـر  

 بالتدريا  مةنر التفرقة بينهما ع ى أ اس التكوين في ال ون وال ةل  عًا.و اخت فت ألوااها  
ةيإ  بدأ إدرات اأة اط  نذ العاط الثالإ   ؛ج إدرات الطفل في  رة ة الطفولة المبةرمويتدر 

اأة اط المتو طة  إال أن الطفل  عي ثم  درت اأة اط الخايرم  وفي اها ة هذ  المرة ة 
الفر   عرفة وذلك العتماد  ع ى  ؛ ع ا عن إدرات الفر  بين الو اين إذا ، اويا في الح م

أشياء التي   تعين بها في ،لد ر فر  أو ااها. وليس  عنى هذا عدط قدر،ر ع ى في أة اط ا
وول ي  D. Longثبتت درا ات لواا أ وقدإدرات التنا ر والتماثل في الت معات الم ت فة. 

Welch الم موعة المتكواة  ن  رب دراك   عرفة أكبر الم موعات العدد ة قدرم الطفل ع ى
لم موعة المتكواة  ن خمس بر،لاالت  أي أار   تطيل التمييا بين ع ر بر،لاالت أكبر  ن ا

الل ة والكثرم  ويتطور النمو  عد ذلك ليخبم الطفل قادرًا ع ى أن  لارن بين الم موعات 
 المت اوية ويدرت التنا ر المتماثل  وي تطيل أن  ضل أ اط بل بر،لالتين  ا  ماث ها  ن العدد.

)Strawn,2000-rKuczmarski, Ogden, Grumme ) 

ع ــــرم  وإن بــــان ذلــــك إلــــى  أن طفــــل ال ا  ــــة   ــــتطيل أن  عــــد Geselويعتلــــد بيــــال 
ــة وبالتــدريا   ــتليم فــي عــد   طريلــة لــحيح   طريلــة غيــر  نتظمــة ة.وياداد ،ــذبر طفــل  رة 

لك مـات والعبـارات غيـر اوذلـك  طريلـة أ ـهل  ـن ،ـذبر    لك مـات والعبـارات المفهو ـةاالروضة 
المت ـلة المترا طـة  معاايهـا ال خـبة  أكثـر  ـن قدر،ـر   ن خـالل الفكـرمو الاا ضة  المفهو ة أ

إقا ــة  ــيا  ،را طــي  تما ــك. بمــا   ــتطيل ،ــذبر  عــنع ــى ،ــذبر الفكــرم التــي ،ع ــا  عاايهــا 
،ـذبر لـور اأشـياء إلـى  يميل طفل  اقبـل المدر ـةو اأبااء الناقخة في الخورم التي أ ا ر. 

 ها. ءأ مان ،ذبر  ضل  ةثير   ةيفية أف
Grantham-McGregor, Cheung, Cueto, Glewwe, Richter, Strupp ,2007)) 

 Piagetو ــن أهــم ال خــا ص المميــام أطفــال  رة ــة الطفولــة المبةــرم بمــا  ــرى بيابيــر 
أشـياء ال ا ـدم  إلـى اضـية  فين ـ  الطفـل الخـاير الحيـام ال ببية الظاهرية  واإلةيا ية  والار 
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أن باعتبـار   ؛ويـرى أن الحيـام  رادفـة ل  ـعور  لم المادي  ن ةولر في إطار ، ربتروينمن العا
ال ــ رم ،حــان عنــد غيــاا ال ــمس  وأن الم ــمار  تــشلم عنــد ا  ــد  فــي الحــا ن  وفــي ةــوالي 
ال ا  ة أو ال اد ة  مر  مرة ـة أخـرى  ـرى فيهـا أن الحيـام  رادفـة ل حربـة باعتبـار  أن أورا  

ـــ فـــي ةربـــة ال ـــيارم  وهةـــذا  عنـــد ا ال ،طيـــر ةر  ـــل الـــريم  وأاهـــا  يتـــال ـــ ر ةيـــة ةـــين ،طي
 رة ــة ،خــبم المعــااي لهــا داللتهــا لد ــر وذلك فــي أواخــر  رة ــة إلــى  أن  خــلإلــى  والدرابــة 

بية بـين اأشـياء  عـًا  ثـل: الطفولة الو طى و ا  عدها. بما  فترض الطفل أن هنات عالقة  ب
ويعتلـد الطفـل بـذلك أن بـل شـيء فـي  .الحمـى  ـوط ،ناولـرلطعاط أار  بق أن ألـابتر ارفضر 

 (2007)  طرس ةافظ   العالم لنعر اإلا ان لر  وي   أن  ةون لكل شيء غرض.
 ا ــانهــى العم يــة التــي   ــت دط فيهــا اإلو    هــارات المالةظــة اإلدراكيــة، ــمل المهــارات و 

 نــر لت ــميتها  خــورمةوا ــر  ــن أبــل التعــرف ع ــى لــفات اأشــياء أو الظــواهر فــى  حاولــة  
هـي العم يـة التـي ،نمـي المهـارات الال  ـة لولـ  و  ؛والا ان عالقة المةان  هاراتو  .لحيحة

 فـيو،ـشثير بـل  نهمـا   المةـان  الا ـان و عـدالت التايـر  ةـل  نهمـا العالقات المةااية وعالقـة
،مـت  وهى العم ية التى ، ت دط فيها لـفات أو خخـا ص  حـددم ؛التخني   هاراتو  .اآلخر

 .  موعات أو فناتإلى  بااء،ل يم اأشياء أو اأ  الةظتها  ن أبل
تم  ن خاللها  عال ـة االرقـاط  خـور   ت فـة ،العم ية التي  هيو   عال ة اأرقاط  هاراتو 

 .وإ  اد المتو طات لها وب ـورها و عـدالت التايـر بهـا  وق متها  ثل ،ر،يبها وبمعها وضربها
 يـة التـي ، ـت دط فيهـا أدوات الليـاس المعروفـة والم ت فـة  ـن أبـل العم هـيو   الليـاس  هـاراتو 

ة ــاط  الكتــل   ثــل قيــاس بــل  ــن اأطــوال  اأ  البيااــات الكميــة ذات العالقــة الحخــول ع ــى
اال،خــال وهــي العم يــة التــي  ــتم  ــن   هــاراتو  .ا ل وةــدم المعياريــة لكــل  نهــاوفًلــ الم ــاةات
د ،كـــون شـــفهية أو  ةتوبـــة أو   ـــتعينة  الخـــور أو قـــ ا ـــت داط طـــر  وو ـــا ل   ت فـــة خاللهـــا

 . ــن أبــل ولــ  اظــاط  ــا  حتــوى ع ــى   موعــة  ــن اأةــداث المتداخ ــة ة؛البياايــ الر ــو ات
   حــدث  مــا قــد ئخاللهــا ،كــوين اظــرم   ــتلب ير ،نبــ  هــارات )التنبــ ( وهــي العم يــة التــي  ــتمو 

 هــارات و  .ع مــي سرى ع ــى أ ــاخــة قا مــة  بنيــة هــى اأوالتــى البــد لهــا أن ،عتمــد ع ــى أدلــ
المبنيــــة ع ــــى   ضــــاةات  موعــــة  ــــن اإل ،كــــوينإلــــى  وهــــي العم يــــة التــــي ،ــــ دى  اال ــــتنتاج

)  ـرية لـاد   البعا  ـن هـذ  اال ضـاةات قـد  ةـون  تـشثرًا  ـال برات ال ـا لة.و المالةظات  
 (2001و بريا ال ربينى 

ض اتي ــة بــل  ــن ةيــإ  تولــد الفــر  ؛الفــرض  هــاراتإلــى  ((WOOD, 1998ي ــير و  
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  فـي لـورم ةـل  توقـل ل م ـة ة و ا  شار الت مين الذبي المخويعرف دا مً  الم اهدم واال تنتاج
ةيـإ هـي عم يـة ولـ   ؛ هـارات التعريـ و  .و،ف يرها  عد التشكد  ن لـحتر   هم في فهمها

 ها  أي هـي عم يـةؤ اظاط  ا  شولاف  مةن  الةظتها أو قيا ها أو إبرا أو الحدث أو ال يء
ا ان أو  الةظر عند التعرف ع ى  فهوط  ادم  ا أو  ـدم قيـاس أو  فع ر اإل ما  حددم  ةةاطإ

عبـدال طي  ي ـير )و  .،تخـ   الكميـة أو الكيفيـة ةةاطـ ـواء بااـت هـذ  اإل  خالـية عم يـة أو
هي العم ية التي  تم فيها ، ريـ  ،ـشثير و    هارات  عال ة المتايراتإلى  (1997ة ين ةيدر 

و أةـداها إو  عضـها و،ن ـين أةـداها إ ،بينطريق ن ع ا عًض  عضها  فيداخل اظاط  المتايرات
 .العا ل الم ت ي  ضمن هذا النظاطو  العا ل المتاير بل  ن في عضها ثم رؤية التشثير 

المهـارم المرببـة  هـيو   ،ف ـير البيااـات هـارات إلـى  (Croft & Esther ,2000 ) وي ـير 
، ـت دط لتف ـير البيااـات و اال،خـال واال ت ـراف واال ـتنتاج  التى ، تمل ع ى بل  ـن  هـارات

وهــي العم يــة   الت ريــ   هــاراتإلــى  (2001عــام خ يــل فــي لــور،ها الخــحيحة. بمــا ، ــير )
 ليهـا  ـن المهـارات ال ـا لة ل تشكـد  ـنإ ـتم  ـن خاللهـا ، ريـ  النتـا ا التـى ،ـم التولـل  التـي

    ــن خــالل ــن بد ــد فــى  الةظــة هــذ  النتــا ا ءوهنــا البــد  ــن البــد .و لــدقيتهاأ ــدى قربهــا 
 . بدأ  ن المالةظة   هاري بد د  ماثل لما  بق ،   ل
 

 التربية الطبيعية
 جان جاك روسوضوء نظرية الطبيعية في  التربية

وواضل ألولر؛ و ن ألـول ذلـك المـذه  أّن الفـرد  ُ عّد )رو و( را د )المذه  الطبيعي(
الـذات هـو الهـدف النهـا ي لهـا؛ وبنـى الطبيعيـون ع ـى هـذا  ر عـنهو شـعار التربيـة  وأّن التعبيـ
إال  ـ طال  الحريـة التا ـة لألطفـال  وأّن  ـن  لتضـيات الحريـة أن  أّن التربية اللويمة ال ،تحلق

ــمم  ــالرقص وال ــباةة والتعــري و ناق ــة   ــا ل ال ــنس بــال   ةــون التع ــيم   ت طــًا  وأن ُ  ح
رغبــة اآل ــاء الــذ ن  ريــدون إلــى   عمهــم ـفــي بــل أ ــبابها ـ الم ــةالت ال ن ــية فتر  أ ــا .،حفــظ
 عمهــم أ ضـــاً  ـ أن ،كــون فــي أبنــا هم ع ــى  بــادن الــد ن وقواعــد اأخــال   والخــواا ـ  ةمــل
خاللهـا  الطفل بين  ن ال ا  ـة والثالثـة ع ـرم  ـ بية  ال ُ ع حـم فيهـا الطفـل شـينًا وال ُ رّبـى ،ربية

ـــلأّي ،ربيـــة  بـــل ُ تـــرت ل طبيعـــة    داربـــر. ويـ  ــــن   حاطـــًا  ـــشبهام وأدوات  ــــن شـــشاها أن ُ،و ّ 
ـ أن م ال طشــــ عنـــده الطبيعيـــون  ـــشّن التربيـــة هـــي عم يـــة إعـــداد ل حاضـــر ال ل م ـــتلبل  و ـــن

 (Pangrazi, Robert ,2007) .ون مُ ـضّحى  الحاضر المتيلحن في  بيل   تلبل  ض
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 التربية الطبيعية عند ابن طفيل 
 طفيــل فــي بةــي بــن  لظــانب  نبوعــًا  تــدفلًا ل فكــر الطبيعــي فــي الف  ــفة  ــةل  ــذه  ابــن 
شــهد،ها  وربــان المــذاه  الطبيعيــة الم ت فــة التــي   ــة التربيــة الطبيعيــةوالتربيــة  ويعــد  حــق عال

إ يـل. ويلـّر  با في اللرن الثا ن ع ـر ع ـى  ـد المفكـر الفرا ـي بـان بـات رو ـو فـي بتا ـرأور 
وأاـر قـد قـرأ   طفيـل بـان قـد اهـل  ـن  عـين الفكـر الطبيعـي عنـد ابـنكثير  ن النلاد  شن رو و 

، ــةيل اظريتــر  فــاد  نهــا فــيأو   واط ــل ع ــى  ضــا ينها  بــتمعن ببيــر قخــة بةــي بــن  لظــانب
،طالعنـا الطبيعـة   الطبيعيـة فـي التربيـة وال يا ـة. ففـي بـل  نحـى  ـن  نـاةي فكـر ابـن طفيـل

ل طموةا،ـر وأابـ أقخـى غا تـرإلى   ن الولول بةيب  مال ،كوينها طاقة  ا ية خالقة ،مةن 
  .ا وةةيمً ا عاقاًل ا يً إ ااإلا ااية بولفر  فكرً 

عـــاي فـــي أةضــــان  رأاـــ  ،كـــون طبيعيــــة نأ التربيـــة   ـــ وي بـــد ابـــن طفيـــل ع ــــى أن 
و،ع ـم  نهــا فـن التفكيــر والحيـام والعمـل والتش ــل والنظـر والبحــإ   عطا هـا و،اـذى  ــن  الطبيعـة

ابن طفيل   بد في ا ق ،خـورا،ر أن الطبيعـة  اء. ويالةظ في هذا ال يا  أناأشي عن  اهية
اإلا ـااية  أكثـر  عـالم الرشـد والمعرفـةإلـى  وقادرم ع ى أن ،شخذ  ـر  بذا،ها لتربية اإلا ان كافية
  ،لد ًا.

 ف ن بةي بن  لظانب  ر ـم فـي بتا ـر هـذا  ال ـم اظريـة طبيعيـة فـي التربيـة  وباختخار
 ،حمــل فـي ذا،هــا ا ـلًا  فــيا بتخــورات ف  ـفية وإا ــااية   عيـدم الاا ــات   اهــات تعـددم اال،

 (1990)عبد اأ ير شمس الد ن  ،تميا  طا ل ال مول واألالة.
العل يــة واالافعاليــة عنــد اإلا ــان. فاإلا ــان  وي بــد ابــن طفيــل ع ــى أهميــة اال ــتعدادات

ـــتع م واإلدرات  ـــالفطرم  ـــى هـــذا اأ ـــاس ،مةـــن ةـــي  ـــن إدرات وع  ال ـــ يمة  مت ـــك قاب يـــة ال
 التمــاط والكمــال. أن علــل ةــي بــان  هيــش  ا ــتعداد  المح و ــات والمعلــوالت إدراكــًا  تخــ 

اأشــياء: بــين ال ــالق والم  ــو    وبــينوالعالقــة ال وهريــة  فطــري ل ك ــ  عــن طبيعــة الحلــا ق
اب ــة والمتعاك ــة. و ــل المت ــابهات والمتناقضــات  وبــين اللضــا ا المتل بــين ال  ــد والــروح  بــين

بـــل ،حـــدث عبـــر  نه يـــة   المعرفـــة ال ،حـــدث  خـــورم عفويـــة بيفمـــا ا،فـــق فـــ ن هـــذ   ذلـــك ب ـــر
وهـي التـي ،خـلل   وال برم والت ربة والبينة. فالطبيعة عا ل ب   وإلهاط عرفااية ،ر،بن  العمر

لك ـ  عـن وبفضـل الت ربـة الطبيعيـة لحـي ،مةـن  ـن ا  فيهـا االـداةات المعرفـة الفطـرم و،نمـي
التـي  عتمـدها ةـي فـي العرفاايـة وطبيعة المعلـوالت. ويبـين ابـن طفيـل المنه يـة   اهية اأشياء

   ن ال طوات التالية:   ويرى أاها ،تكون العل ية ك فر وفي إشراقا،ر
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المربـ  فـي  عرفـة الكا نـات والم  وقـات واأشـياء. إذ بـان إلى  الب ين االاتلال  ن: أولا 
  المرب .إلى  و ن الب ين  الخع إلى   ن ال هلية المعرفة عم  ةي  نتلل في

ــا البــاطن. و، ــك هــي ةالــة ةــي عنــد ا  ا،ــت إلــى   ــن الظــاهر المح ــوس االاتلــال: ثانيا
ولكنر افترض غيـاا الـروح    اهر اأ ر  ف م  عرف  ببًا لمو،ها ةيإ بان  بحإ في ؛الظبية

  باات بذلك ل اهدها.، اهد  العين الم ردم ولو  فيها وهي بينواة ال
وهـذا   ـمل إدرات ةـي لمبـدأ ال ـببية والع ّيـة   المعلـولإلـى  االاتلـال  ـن المح ـوس: ثالثاا

   اهية اأشياء و ةنواا،ها. و بدأ الوةدم والكثرم ثم
وهـذا  ـدل ع ـى المعرفـة   العـاطإلـى  و ـن ال ـاص  الك ـيإلـى  االاتلـال  ـن ال ا ـي: رابعاا 

 اللـااون العــاط الـذي   ــم ها.إلــى  ال ا يـة لــل فيهـا اإلا ــان  ـن المالةظــاتاال ـتلرا ية التـي  نت
 (2001 )أةمد أ ين 

 أنإلـــى  (1999  حمـــد الفرةـــان  ـــير ) لـــدى ابـــن طفيـــل وعـــن خخـــا ص  راةـــل النمـــو
   نــاةي ضــعفر وقخـــور  بةـــيب بــدأ  ت ــاو  فـــي   رة ــة ال ــنتين ةتــى ال ـــا عة  ــن العمــر

ل حفـا  ع ـى وبـود  وا ـتمرارية ةيا،ـر. وفـي  دوار الضـروريةويخبم قـادرًا ع ـى أداء  عـا اأ
والملاراة والم اهدم والتش ـل. وبـدأ  فهـم  عنـى   تمةن ةي  ن ا ت داط المالةظة  هذ  المرة ة

ويةت ـ  الفـرو  بـين الكا نـات الحيـة التـي ،حـين   اآلخـرين وةدم الذات والهويـة واافخـالر عـن
 المرة ة  عا العواط  ال  بية واإل  ابية ، ا  اأشياء. أ ضًا في هذ ،ظهر لد ر  ر. وبدأت 

ل  راةــل أطــو  المرة ــة  ــن ال ــا عة ةتــى الحاد ــة والع ــرين  ــن العمــر  وهــي  ــنفــى و 
  ال ــا لة المرة ــة  ــن اال ــتمرارية الم   ــة ع ــى ااوًعــ و، ــةّ ل لد ــر   ــن ثــم   النمــو عنــد ةــي

التكا ـل اللـا م  ا ـتطان ةـي أن  ـدرت  دلمرة ـة الةلـة. ففـي   ـتوى ال  ـ بـدورها التي ،  س
  أ ــمى  ــن ال  ــدي ة بــل  نهمــا. فــالروح بمــا  ــدربها هــوبــدأ  فهــم  اهيــ  بــين الــروح وال  ــد

  والـروح غا تهـا اللخـوى  وال  د آلة الروح و  ةنها. و،ب غ  عرفة ةي عن العالقة بـين ال  ـد
 ويتفهم و ا   اأعضاء وطبيعتها.

ور عواطـ  ةـي واوا عـر االافعاليـة احـو الظبيـة التـي  نحتـر ،تمح وفي الم توى العاطفي
دفـن ال ثــإ الميتـة و وارا،هـا فــي التـراا. وقــد  ؛الاـراا عم يـة الــدفن ا ـغ الحيـام. وقــد ،ع ـم  ــن

 ؛ولكن ةبر  لي وبـدًا روةيـًا شـمل بميـل الظبـاء فـي الاا ـة  أ ر الظبية فعل ذلك عند ا  ا،ت
بـاء. وذلـك هـو الحـ  الروةـي الـذي  عـم وي ـمو ويشخـذ أ ر في بميـل الظ أار بان  رى لورم
ا ــد أن ةــي  حلــق ،لــد ًا ال   ــتهان  ــر فــي   ــال   وفــي الم ــتوى العل ــي .ااطالقتــر الر ايــة
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ـــة أن  التفكيـــر والتش ـــل ـــام. وا ـــتطان فـــي هـــذ  المرة  والنظـــر فـــي قضـــا ا الكـــون والوبـــود والحي
  كثيرم أهمها:  ةت   عالقات

  ال  د. ين أشياء  تنافرم و تضادم  ثل عالقة الروحالك   عن العالقات ب  •
 ،عطلإلى  وأن ،عطل ةا ة  ا   دي  عرف أن اإلدرات  تم عن طريق الحواس  •

 .اإلدراكيةو يفتها 
اأع ـى. بمـا أدرت إلـى  و ـن اأ ـفل  اأ فلإلى  إدرات طبيعة الحربة  ن اأع ى   •

 واالر،فان. ول والعرضخخا ص المادم الهند ية التي ،تع ق  العمق والط
  والنار. والتراا الماء والهواءإلى  الك   عن خخا ص المادم وألولها التي ،عود  •
 الك   عن  بدأ الع ية وال ببية بين المظاهر الطبيعية.  •

 
 الدراسةفروض 
لبعا الظواهر الطبيعية لدى  اإلدراكيةبين المهارات  إةخا يًّا،وبد فرو  دالة  •

 فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل.  لكويتأطفال الروضة  ا
لبعا الظواهر النبا،ية لدى أطفال  اإلدراكيةبين المهارات  إةخا يًّا،وبد فرو  دالة  •

 فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل.  الروضة  الكويت
لـــبعا الظـــواهر الحيواايـــة لـــدى  اإلدراكيـــةبـــين المهـــارات  إةخـــا يًّا،وبـــد فـــرو  دالـــة  •

 فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل.  روضة  الكويتأطفال ال
 

 جراءات المنهجية للدراسةاإل
 المنهج

 .المنها الولفى اعتمدت الدرا ة ع ى ا ت داط
 العينة

 رة ة الروضـة فـى الفتـرم العمريـة  ـن  طفل  ن أطفال 300،تكون عينة الدرا ة  ن 
 . نوات  ن روضات   ت فة بدولة الكويت  4-6

الـذباء بمـا و  الت ااس بين أفراد العينـة  ـن ةيـإ العمـر الا نـىتحليق باةإ بثم قاط ال
 (1 تضم فى بدول )
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 الذباءو  الت ااس بين أفراد العينة  ن ةيإ العمر الا نى (1بدول )
 300ن=
 2كا المتايرات

 العمر الا نى
 الذباء

2.3 
4.9 

لعينة  ن ةيإ العمر بين أفراد ا إةخا يًّا( عدط وبود فرو  دالة 1 تضم  ن بدول )
ا  ن ةيإ أ ًض و    1.4ااحراف  عيارى قدر  و    نوات 5.6ذلك  متو ن قدر  و   الا نى
 .25.6ااحراف  عيارى قدر  و    103.6ذلك  متو ن قدر  و   الذباء

 أدوات الدراسة
 .اأطفال هاريس بر م الربلب للياس ذباء اختبار بوداا   •
 عند ابن طفيل فى ضوء التربية الطبيعيةلروضة أطفال ا اإلدراكيةالمهارات  ا تبيان •

 عداد الباةإ(إ )  ن وبهة اظر الوالد ن.
 ستبيان وصف ال

ذلك فى و  تها  ن خالل البينة الطبيعية ل طفلغا  ،م لي أبندً  30 ن   تبيان تكون اال
 .(2بما  تضم فى بدول ) ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل

 (2بدول )
 أطفال الروضة اإلدراكيةهارات الم ا تبيان حتوى 

 فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن
 البنود  عاداأ

 الطبيعية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  أوالً 
 النبا،ية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثااًيا
 الحيوااية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثالًثا

 10بند إلى  1 ن بند 
 20بند إلى  11 ن بند 
 30بند إلى  21 ن بند 

 (1ذلك بما  تضم فى   حق )و 
 طريقة التصحيح
( ا اط االختيار المنا   الذى  تفق  ل المهارات  اء ل طفل بوضل عال ة )آ لوط أةد 

م   بدربة  تو طة   هى )بدربة ببير ذلك  ن خالل ثالث ا ت ا ات و   ل طفل اإلدراكية
 .ع ى التر،ي  1,2,3ى أن  منم لكل ا ت ا ة الدربات ع بدربة ضعيفة(
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 ستبيان الالخصائص السيكومترية ل
 ن  طفل 100ع ى عينة قوا ها   تبيانالالثبات لو  قاط الباةإ     اد  عا الت الخد 

 ذلك ع ى النحو التالى :و   طفال الروضةأ
 صدق المقياس

  لد  المحةمين :هىر  بثالث ط  تبيانالقاط الباةإ     اد  عا الت الخد  ل
 وذلك ع ى النحو التالى :  والخد  التميياى   اال، ا  الداخ ى لد و 
 صدق المحكمين -أ

 ع ى عدد  ن ال براء المت خخين فى الم االت التربوية  تبياناالقاط الباةإ  عرض 
&  0.96بين  Lawshe،راوةت  عا الت اال،فا  ل محةمين  معادلة بلويب و   النف يةو 

 (192   2003) عد عبد الرةمن   لد  العبارات.إلى  ما   ير؛   1.00
 
 صدق التساق الداخلى -ب

  تبيانلالوالدربة الك ية   تاير قاط الباةإ     اد  عا ل االر،باب بين دربة بل
 .(3 ت داط  عادلة بير ون بما  تضم فى بدول )ا 

 إلدراكيةاالمهارات   تبيانال الداخ ى  عا الت لد  اال، ا  (3بدول )
 فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  أطفال الروضة

  ت داط  عادلة بير ون ا   ن وبهة اظر الوالد ن
 100ن=

  عا الت الخد  العبارات
 0.89 الطبيعية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  أوالً 
 0.87 النبا،ية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثااًيا
 0.86 الحيوااية ل ظواهر دراكيةاإل: المهارات  ثالًثا

 . تبيان اال ما  دل ع ى لد   ؛( ار،فان قيمة  عا الت االر،باب3 تضم  ن بدول )
 

 ستبيان لال الصدق التمييزى  -ج 
   اد الفرو  بين الم تويين اللوى  ت داط طريلة الملاراة الطرفية إلقاط الباةإ  ا

 .(4بدول ) ت داط اختبار بتب بما  تضم فى ا   الضعي و 
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 (4بدول )
 أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات   تبيانالالخد  التميياى 

  ت داط اختبار بتبا  فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن
 50ن=

  توى  ت الم توى الضعي  الم توى اللوى  العبارات
 الداللة

 ا، ا  الداللة
 2ن 2ط 2ن 1ن 1ط 1ن

: المهارات  أوالً 
 ل ظواهر اإلدراكية
 الطبيعية

دالة عند  41.6 1.5 12.7 25 0.97 27.8 25
  توى 
0.01 

فى ا، ا  
الم توى 
 اللوى 

: المهارات  ثااًيا
 ل ظواهر اإلدراكية
 النبا،ية

دالة عند  31.7 1.6 12.2 25 1.4 26.1 25
  توى 
0.01 

فى ا، ا  
الم توى 
 اللوى 

: المهارات  ثالًثا
 ل ظواهر يةاإلدراك

 الحيوااية

دالة عند  13.1 1.5 12.1 25 6.2 29.1 25
  توى 
0.01 

فى ا، ا  
الم توى 
 اللوى 

الدربة الك ية 
  تبيان لال

دالة عند  32.9 2.8 37.2 25 6.3 83.1 25
  توى 
0.01 

فى ا، ا  
الم توى 
 اللوى 

 بـين الم ـتويين اللــوى  0.01عنـد   ـتوى  إةخـا يًّا( وبـود فـرو  دالـة  4 تضـم  ـن بـدول ) 
 .ع ى التمييا بينهما  تبياناال قدرمإلى    ير ؛  ماالضعي  و 
 

 ثبات المقياس 
أطفال الروضة فى  اإلدراكيةالمهارات   تبيانالقاط الباةإ     اد  عا الت الثبات 
طريلة  : طريلتين هما  ن وبهة اظر الوالد ن  ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل

 ع ى النحو التالى : طفل 100عادم التطبيق وذلك ع ى عينة قوا ها إ وطريلة   كرواباخ
 

 معامل الثبات)ألفا( بطريقة كرونباخ -أ
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فى   أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات   تبيانالقاط الباةإ     اد  عا ل الثبات 
ع ى عينة   ريلة برواباخ ط ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن

 .(5بما  تضم فى بدول ) طفل100قوا ها 
 (5بدول )

 أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات   تبيان عا الت الثبات ال
 فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن

  ت داط طريلة برواباخا 
 100ن=

  عا الت الثبات عدد البنود العبارات
 0.88 10 الطبيعية ل ظواهر اإلدراكيةالمهارات :  أوالً 
 0.89 10 النبا،ية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثااًيا
 ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثالًثا

 الحيوااية
10 0.90 

 0.89 30  تبيان الدربة الك ية لال
  .بيان  ت ما  دل ع ى ثبات اال ؛( ار،فان قيمة  عا الت الثبات5 تضم  ن بدول ) 
 
 عادة التطبيقإمعامل الثبات بطريقة  -ب

فى   أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات   تبيانبات الثال قاط الباةإ     اد  عا ل
عادم التطبيق ع ى إ  طريلة   ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن

 .(6) م فى بدولبما  تض   فالل   نى قدر  أ بوعان طفل 100عينة قوا ها 
 (6بدول )

 فى ضوء التربية أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات   تبيان عا الت الثبات ال
  ت داط طريلة اعادم التطبيقا  الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن

 100ن=
  عا الت الثبات العبارات

 0.93 الطبيعية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  أوالً 
 0.95 النبا،ية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثااًيا
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 0.96 الحيوااية ل ظواهر اإلدراكية: المهارات  ثالًثا
 0.94  تبيان الدربة الك ية لال

   تبيان ما  دل ع ى ثبات اال ؛( ار،فان قيمة  عا الت الثبات6 تضم  ن بدول ) 
 

 حصائيةاألساليب اإل
                        Lawshe  عادلة لوي •
      Pearson Correlation بير ون  عادلة  •
 بtب  Test                       ب تب اختبار •
  Chi-Square                  2اختبار با •
 Cronbach method         طريلة برواباخ •
  ةادى اال، ا أ،ح يل التبا ن  •

 one-way analysis of variance      
                    Tukey Test اختبار ،وبى •

 
 مناقشتهاو  نتائج الدراسة

با ة عن ، اؤالت الدرا ة  ن خالل عرض النتا ا لكل ، اؤل ع ى  لوط الباةإ  اإل
ثم    ا ت داط ،ح يل التبا ن أةادى اال، ا  بين اال ت ا ات الثالث أفراد العينة م ةد

لوط الباةإ بتف ير هذ   ثم   اد الفرو  بين هذ  اال ت ا ات  ا ت داط اختبار ،وبى إل
 ذلك بما  تضم فيما   ى :و  النتا ا  
 ولاأل  الفرض

لبعا الظواهر الطبيعية لدى أطفال  اإلدراكيةبين المهارات  إةخا يًّا،وبد فرو  دالة 
 الروضة  الكويت فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل.

داط ،ح يل التبا ن قاط الباةإ بتح يل النتا ا  ا ت   ول تحلق  ن لحة ذلك الفرض
  (7اةادى اال، ا  بما  تضم فى بدول )

 
 
 (7بدول )
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الطبيعية أطفال  ل ظواهر اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانالفرو  بين ا ت ا ات أفراد العينة ع ى 
 فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن الروضة

 300ن= 
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 مربعاتال
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الدللة

المهارات 
 اإلدراكية
 ل ظواهر
 الطبيعية

 بين الم موعات
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 الم موعات
 ابمالى

11822.7 
383.5 
 

12206.2 

2 
297 
 
299 

5911.3 
1.29 

 
4577.8 

دالة 
عند 
  توى 
0.01 

 0.05عند   توى  2.99  ف = 0.01عند   توى  4.6  ف =
بين ا ت ا ات أفراد  0.01عند   توى  إةخا يًّا( وبود فرو  دالة 7دول ) تضم  ن ب

فى ضوء التربية   الطبيعية أطفال الروضة ل ظواهر اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانالعينة ع ى 
 الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن.

المهارات لى إ  اد الفرو  بين  تو طات دربات اال ت ا ات الثالث  الن بة وإل
التربية الطبيعية  لوط الباةإ  ا ت داط  فى ضوء  الطبيعية أطفال الروضة ل ظواهر اإلدراكية

 .(8اختبار ،وبى بما  تضم فى بدول )
 (8بدول )

 اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانأفراد العينة ع ى  ا ت ا ات الفرو  بين  تو طات دربات
وء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر فى ض  الطبيعية أطفال الروضة ل ظواهر

  ا ت داط اختبار ،وبى  الوالد ن
 الفرو  بين المتو طات

  تو طات الم موعات
 3ط 2ط 1ط

 **15.1 *7.6 - 27.88 = 1ط اال ت ا ة بدربة ببيرم
 *7.4 -  20.2 = 2ط اال ت ا ة بدربة  تو طة
 -     12.7 = 3ط اال ت ا ة بدربة ضعيفة

R**  0.01عند   توى  R*  0.05عند   توى 
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بين  تو طات  0.01عند   توى  إةخا يًّا( وبود فرو  دالة 8 تضم  ن بدول )
الطبيعية أطفال  ل ظواهر اإلدراكيةلمهارات إلى اا ت ا ات أفراد العينة  الن بة  دربات
ا، ا   فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن فى  الروضة

  . اال ت ا ة بدربة ببيرم
 

 (1شةل )
الفرو  بين  تو طات دربات ا ت ا ات أفراد 

 ل ظواهر اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانالعينة ع ى 
فى ضوء التربية   الطبيعية أطفال الروضة

 عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن الطبيعية
 

 الثانى الفرض
لبعا الظواهر النبا،ية لدى أطفال  اإلدراكية اراتبين المه إةخا يًّا،وبد فرو  دالة 

 فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل.  الروضة  الكويت
قاط الباةإ بتح يل النتا ا  ا ت داط ،ح يل التبا ن   ول تحلق  ن لحة ذلك الفرض

 . (9ةادى اال، ا  بما  تضم فى بدول )أ
 (9بدول )

النبا،ية أطفال  ل ظواهر اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانالفرو  بين ا ت ا ات أفراد العينة ع ى 
 فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن  الروضة

 300ن= 
  مون   خدر التبا ن المتايرات

 المربعات
دربة 
 الحرية

 تو ن 
 المربعات

  توى  ف
 الداللة

 المهارات
 اإلدراكية
 ل ظواهر
 النبا،ية

 بين الم موعات
 داخل الم موعات

 بمالىإ

8512.4 
964.8 
9477.2 

2 
297 
299 

4256.2 
3.24 

 
1310.1 

دالة عند 
  توى 
0.01 

 0.05عند   توى  2.99  ف =         0.01عند   توى  4.6  ف =
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بين ا ت ا ات أفراد  0.01عند   توى إةخا يًّا ( وبود فرو  دالة 9 تضم  ن بدول )
فى ضوء التربية   النبا،ية أطفال الروضة ل ظواهر دراكيةاإلالمهارات  ا تبيانالعينة ع ى 

 الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن.
 اإلدراكيةالفرو  بين  تو طات دربات اال ت ا ات الثالث  الن بة المهارات    ادوإل
بار النبا،ية أطفال الروضة فى ضوء التربية الطبيعية  لوط الباةإ  ا ت داط اخت ل ظواهر

 . (10،وبى بما  تضم فى بدول )
 (10بدول )

 اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانالفرو  بين  تو طات دربات ا ت ا ات أفراد العينة ع ى 
فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر   النبا،ية أطفال الروضة ل ظواهر

 الوالد ن  ا ت داط اختبار ،وبى
 الفرو  بين المتو طات

  طات الم موعات تو 
 3ط 2ط 1ط

 **12.8 *6.65 - 26.12 = 1ط اال ت ا ة بدربة ببيرم
 *6.14 -  19.46 = 2اال ت ا ة بدربة  تو طة ط
 -     13.32 = 3ط اال ت ا ة بدربة ضعيفة

R**  0.01عند   توى  R*  0.05عند   توى 
 تو طات  بين 0.01عند   توى إةخا يًّا( وبود فرو  دالة 10 تضم  ن بدول )

النبا،ية أطفال  ل ظواهر اإلدراكيةلمهارات إلى اا ت ا ات أفراد العينة  الن بة  دربات
فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن فى ا، ا    الروضة

  . اال ت ا ة بدربة ببيرم
 

 (2شةل )
الفرو  بين  تو طات دربات ا ت ا ات 

 اإلدراكيةالمهارات  يانا تبأفراد العينة ع ى 
فى ضوء   أطفال الروضة النبا،ية ل ظواهر

التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة 
 اظر الوالد ن



 المهارات اإلدراكية لدى أطفال الروضة بدولة الكويت في ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل
_____________________________________________________________ 

119 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع
 

 الثالث الفرض
لبعا الظواهر الحيوااية لدى أطفال  اإلدراكيةبين المهارات  إةخا يًّا،وبد فرو  دالة 

 .فى ضوء الفكر التربوى عند ابن طفيل  الروضة  الكويت
ةادى أقاط الباةإ بتح يل النتا ا  ا ت داط ،ح يل التبا ن   هذا الت اؤل عنبا ة لإل

  (11اال، ا  بما  تضم فى بدول )
 
 (11بدول )

ل ظواهر الحيوااية أطفال  اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانالفرو  بين ا ت ا ات أفراد العينة ع ى 
  ن وبهة اظر الوالد ن فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  الروضة

 300ن= 
  مون   خدر التبا ن المتايرات

 المربعات
دربة 
 الحرية

 تو ن 
 المربعات

  توى  ف
 الداللة

المهارات 
 اإلدراكية
ل ظواهر 
 الحيوااية

 بين الم موعات
 داخل الم موعات

 بمالىإ

15758.4 
6035.7 
21794.2 

2 
297 
299 

7879.2 
20.3 

دالة عند  387.7
  توى 
0.01 

 0.05عند   توى  2.99  ف =  0.01عند   توى  4.6  ف =
 

بين ا ت ا ات  0.01عند   توى  إةخا يًّا( وبود فرو  دالة 11 تضم  ن بدول )
فى ضوء   ل ظواهر الحيوااية أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات  ا تبيانأفراد العينة ع ى 
 ن.عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد   التربية الطبيعية

 اإلدراكيةوال  اد الفرو  بين  تو طات دربات اال ت ا ات الثالث  الن بة المهارات 
فى ضوء التربية الطبيعية  لوط الباةإ  ا ت داط اختبار   ل ظواهر الحيوااية أطفال الروضة

 .(12،وبى بما  تضم فى بدول )
 
 
 



 درا ــات وبحــوث
_____________________________________________________________ 

120 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع
 

 (12 بدول )
 اإلدراكيةالمهارات  ا تبيان ى الفرو  بين  تو طات دربات ا ت ا ات أفراد العينة ع

عند ابن طفيل  ن وبهة اظر   فى ضوء التربية الطبيعية  ل ظواهر الحيوااية أطفال الروضة
 الوالد ن  ا ت داط اختبار ،وبى

 الفرو  بين المتو طات
  تو طات الم موعات

 3ط 2ط 1ط

 **16.9 *10.6 - 29.04 = 1ط اال ت ا ة بدربة ببيرم
 *6.36 -  18.4 = 2 تو طة ط اال ت ا ة بدربة

 -     12.08 = 3ط اال ت ا ة بدربة ضعيفة
R**  0.01عند   توى        R*  0.05عند   توى 

 
بين  تو طات  0.01عند   توى إةخا يًّا ( وبود فرو  دالة 12 تضم  ن بدول )

ية أطفال ل ظواهر الحيواا اإلدراكيةلمهارات إلى  بة دربات ا ت ا ات أفراد العينة  الن
عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن فى ا، ا    فى ضوء التربية الطبيعية  الروضة

  . اال ت ا ة بدربة ببيرم
 
 

 (3شةل )
الفرو  بين  تو طات دربات 

 ا تبيانا ت ا ات أفراد العينة ع ى 
ل ظواهر الحيوااية  اإلدراكيةالمهارات 

فى ضوء التربية   أطفال الروضة
عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الطبيعية 
 الوالد ن
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 النتائج مناقشة
  عا المهارات اأطفالك اا إفاع ية التربية الطبيعية فى إلى  ،ربل اتا ا هذ  الدرا ة

 .ليها ابن طفيلإأشار ذلك بما و  الحيواايةو  النبا،يةو  لظواهر الطبيعيةا اتي ة  تا عة اإلدراكية
 لدى الطفل. اإلدراكية،نمية المهارات إلى  الةظتها   د انو الحيوااية   عا الظواهر متا عةف

 راها ةولر   فهو  نذ بدأ ،ربيا  ةيا،ر  ع   و فتن  الكا نات الحية التي بدا ةفالطفل في 
الفراشة وياداد هذا ال ا   ل امو  ااتباهر  تا ل ةربة اللطة ع ى اأرض ويتا ل طيران

وبي  ،نمو   ولماذا اراها هةذا. وهو   الحية اأشياء هذ الطفل  وهو دا م اأ ن ة عن أ ماء 
 ن أبل أن   طو أولى خطوات التلدط احو ةيام   الحية اال،خال  الكا ناتإلى  ا  حابةدا مً 

 .الع م اأو ل  دى
 الـذ ن أشـارو( (Monteiro, Victora, Rapid,2005:152-154 هـذا  تفـق  ـل بـل  ـنو 
 ؛ملهـ ةـون أفضـل طفال  اأشياء الحية  ن ابا،ات وةيوااـات ال برات المتاةة لأل أن  يادمإلى 
 وعنــد ا   نمــو   ــرعة عنــد ا  عنــون  حيوااــات الحظيــرم ويالةظواهــا اأطفــالن فهــم إ ةيــإ

 ولعــل أة ــن  ةــان لعنا ــة الطفــل م ا وبش ــالي   حــدد  ــتطيعون لم ــها إذا بــان ذلــك  مةًنــ
ي ــد الف ــحة  ــن الوقــت لــيفحص ويعيــد ةيــإ   ــعر الطفــل  األفــة و    الحيوااــات هــو الروضــة

  أن  تــا ل ويراقــ  اأ ــمات حــالفحــص  فهــو  ريــد أن  ربــت ع ــى  هــر اأراــ  الخــاير  وي
 عتبـر  خـدر  تعـة  اأطفـالإن وبود الحيوااات داخـل روضـة  .في ةوض ال مك وهى ، بم
اــات ةيــإ ،تهيــش لهــم الفرلــة ل تعــرف ع ــى  عــا أاــون الحيوا ؛أطفــالإلــى ا الن ــبة  وشــا 

و ـا الخـوت الخـادر عـن بـل   وبي  ،ناط  و اذا ،شكل  وبي  ، را  بي  ،تحرت هاتراقب و 
 . عًضاأن  فرقوا بين الحيوااات  عضهم و ، د لاارها و،عنى بهم؟  وبي    نها

أن ،تعــداها   تعــينبــل    الحيوااــات داخــل الروضــة فلــن اأطفــالوي ــ  أال ،لتخــر خبــرم 
فا ــدم  ذات لحد لــة الحيــوان  ــثالً  اأطفــالفايــارم  ؛الناهــاتو  تالــرةالإلــى  الحــين واآلخــر بــين

وأن  تــاودوا   رالطيــو و  و تعــة ببيــرم لهــم ةيــإ ،تــاح لهــم الفرلــة لكــي  ةت ــفوا ،نــون الحيوااــات
  الحيوااـات  ـل البينـة ببعا ال برم المباشرم عن المفاهيم الع مية  ثل الكيفيـة التـي ،ـتالءط بهـا

ع ــى  اأطفــالالــرةالت ،حفــا  هــذ  بادلــة بــين اأشــياء الحيــة  بمــا أنوأن  ــدربوا العالقــات المت
فـيهم دافـل ةـ  اال ـتطالن  و،ـوفر  و، ـبل  و،لوي لد هم قـوم المالةظـة  التعرف ع ى الطبيعة

 . اال تمتان  خحبة اآلخرينو  ال هو والمرح فرصو   لهم الكثير  ن ال برات المباشرم 
 اإلدراكيــة،نميــة المهــارات إلــى و الةظتهـا   د ــان  النبا،يــة  عــا الظــواهر كمـا أن  تا عــة
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  وهـو   ـعر  ال ـرور  ـن غر ـر بـذرم  ـتع م عـن اإلابـات ن بـل طفـل  مةـن أن فـ  لدى الطفـل
 بـذر بـذور  وي ـعر  متعـة لليا ـر بت ـارا عـن طريـق ،نمـو في اأرض وريهـا و  ـاهد،ها وهـى

ع ــى ال ــذور المــاء لتحخــل    وهــو  ريــد أن  ــتع م بيــ  ،مــتص  ت فــة لتعطــي ابا،ــات   ت فــة
 .  اعدات واهتما ات الكبار  ن ةولر لكي ،ر،لي  ع و ا،رإلى  يحتاج  و غذا ها

ات الم ت فــة فــي الحــدا ق لنبا،ــا ا ــتنبات البــذور  ــن  الةظا،ــر  وقــد  ن ــش شــا  الطفــل
ل والد،ر  ـالمنا الم تمرم    اهد،ر  و ن  عتني  النبا،ات اش ًخ كذلك    و ن  الةظتروالماارن

  و،تـاح قـد   ـترت  عهـا فـي بثيـر ن اأةيـان  و لطعاط و،نظيفهـا ل  ضـرواتا أثناء إعدادهافي 
 الطفـل فـي اةتيـاج دا ـمف ؛النبا،ات  ما  ثير لد ـر العد ـد  ـن الت ـاؤالت  عا لر فرلة فحص

 . المخادر التي ،لوي شافر  النبا،اتإلى 
ةيــإ ،تهيــش الفرلــة  ؛لنبا،يــةل درا ــة ا اا خخــبً  ر،ًعــ اأطفــالأن ،خــبم روضــة   ويمةــن
  النبا،ـات ورعا تهـا و تا عـة اموهـاباراعـة  كـون لهـم ةد لـة خالـة بهـم  لو ـون فيهـاتلألطفـال ل

ـ وبهذ  وأاهـا   ا   ـيطة عـن امـو النبا،ـاتأن   ـتوع  أفكـارً ن   ويمةـاالطريلة  خبم الطفـل   مًّ
، ت    ن ابات آلخر   وهـم  وأن أشةالها  و،تكون  ن أبااء ر ي ة  الهواءو  الماءإلى  ،حتاج

. بمــا أن النبا،ــات التــي بر واالخــتالف بــين أورا  النبا،ــاتأوبــر ال ــ   ــدون المتعــة فــي إدرات
  . مهإلي العنا ة والرعا ة ،خبم ذات أ عاد إضافية  الن بة اأطفال  توالها 

ير وذلــك بتــوف   ــ  ،هينــة الفرلــة لألطفــال لكــي   ربــوا وي ــتط عوا  شاف ــهم   و ــن ثــم؛
 لـوًراالتـي ،حـوي   ةان فـي ة ـرم الن ـاب  ـاود  ـالمواد واأدوات والكتـ  والم ـالت المخـورم

الم ته كة لتكـوين بألبو ـاتب  واال تعااة ببعا الخور  ن الم الت  ل نبا،ات الم ت فة اأاوان
ـــــــــات الحبـــــــــواوبالاهـــــــــورب وبالفاكهـــــــــةب وعـــــــــن بال ضـــــــــرب  ـــــــــا  "(بابا،   ـــــــــرية لـــــــــاد  و بري

 .(68-65: 2001ال ربينى 
 اإلدراكيـة،نميـة المهـارات إلـى  و الةظتها   د ـانالطبيعية   عا الظواهر كما أن  تا عة

وألـا عهم وخـالل   ن اا بـين أ ـد هم   و،ربرال ع   الماء  اأطفال عظم  ى يهو ف  لدى الطفل
المـاء ليـرون إذا  ا  ابـر  الر ـل وبنـاء الـتالل   وي لـون  اأشـياء فـي أةـواضوأ ًضـ  المخـافي

 عــا ال بــرات  ااــت  ــتاوص أو ،طفــو   والطفــل فــي خــالل لعبــر  المــاء   ــتطيل أن  ــتع مك
 .ةالعا ة الهادف

 المـاء فـي روضـة  اأطفـالأن لعـ  إلـى  (Pangrazi, 2007 : 225-229) ي ـيرو  
 و،عيـنهم  ا   اعدهم ع ى ا ت الص ،عميمات   ـيطة ،فيـدهما هادفً ا ،ربويً ا، اهً   شخذ اأطفال



 المهارات اإلدراكية لدى أطفال الروضة بدولة الكويت في ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل
_____________________________________________________________ 

123 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع
 

ةيــإ  ؛عــا إلامــاء المفــاهيم الع ميــة لألطفــالا را ً لحيــام   ويعتبــر المــاء و ــطً  ــل ا ع ــى التكيــ 
أن المــاء  اأطفــالخــالل اأا ــطة التربويــة الهادفــة المعــدم لهــذا الاــرض ،عريــ    مةــن  ــن
وأن المـاء لـر   ل حيام   وأن  عـا اأشـياء ،ـذوا فـي المـاء والـبعا اآلخـر ال  ـذوا ضروري 
  ـار( وأن  عـا اأشـياء ،طفـو فـو   –ث ـا  –آخـر ) ـا ل إلـى  وهـو  تايـر  ـن شـةل و ن  
   بما أن  عا اأشـياء ،مـتص المـاء والـبعا اآلخـر الالماء والبعا اآلخر ال  طفو  طم

 .  متص الماء
 طفــالاأدرات إفـى ليهـا اتـا ا الدرا ـة إا أهميـة التربيـة الطبيعيـة بمــا أشـارت ،تضـم أ ًضـو 

ــ  وأاــر   ــعل ةيــاً حــرت  وهــو  تن الهــواء  وبــود ةــولهمأ   بمــا أاــر وضــان و ن  لــرو   اا و ةاًا
فالطفــل   ر ـن اأشـياء ةولـ يمةـن اال ـتدالل ع يـرو   ضـروري لحيـام اإلا ـان والحيـوان والنبـات

   وقـد  تع ـ   ال  ر ،هتا وقخالات الور  ،طيـر  وأوراالمال س ،تحرت فو  الحبال  رى 
وأشـياء وي ـشل    وهـو  ـرى أشـياء الظـواهر ال فيـة التـي ،كمـن وراء هـذ  ى ويت ـاءل عـن اللـو 

 .عنها 
،نميـــة  عـــا المهـــارات إلـــى   دى،ـــ التـــى الظـــواهر الطبيعيـــةا  ـــن ويعتبـــر الخـــوت أ ًضـــ

 نـذ الخــار  ةتـى الطفـل الخــاير  اأطفـال اهتما ــات  ثيـر الخـوتف. اأطفــاللـدى  اإلدراكيـة
لـوت إلـى وينخـت   ـارج ب ما،ـر و  أ ـر فهـو  حـ  لـوت ؛في  هد  ا ـد   هتمـًا  األـوات

ع ــى طبلــر ليحــدث ضــ ة وي ــعد  اللطــة ولــوت العخــفور ولــوت المــذ ان  ويــد   م علتــر
  . شلدا ها إةداث األوات وال هو اأطفالبهذ  الض ة  ويهوى لاار 

وعـادم  اأطفـال ويعتبر الخـوت أ ضـًا  ـن اأشـياء التـي ،ثيـر ال ـوف والـذعر عنـد  عـا
الطفــل  الخــوت ب مــا  ليــًا أو  فابنــًا  ويتطــور اهتمــاط ــا  خــرخ الطفــل عنــد ا   ــمل لــو،ًا عا

 .بداً  ،لدط في العمر  ويبدأ في التمييا بين األوات في  ن  بةرم
عــن طريــق إبــراء ، ــارا   ــيطة  ــتمةن أاــر إلــى  (Sattler,2001 :119-125) ي ــيرو 

 طفـالاأالت ـارا  شاهـا   ـ ية و نا ـبة ل ـن  هـذ و،متـا    الطفل  ن  الةظة  بادن الخـوت
 وأن ،فضـــيلـــورم ألعــاا قــد ،كـــون فرد ــة أو بماعيــة   فــي ىالخــاار  بمــا  مةــن أن ،ـــ د

فهـم  بـادن الخـوت  ويمةــن إلـى  المو ـيلىإلـى  اال ـتمان الـدروس المو ـيلية أو   ـرد شـا 
إلثـارم ةـ  اال ـتطالن فيمـا   ـتص  الخـوت  ويحتـاج البحـإ  ذلك اأطفالأن ، تال   رفة 

اآلالت المو ــيلية و اأدوات التــي   ــ  أن ،ــوفر  ثــل اأبــراس   العد ــد  ــنإلــى  عــن الخــوت
 .الهاا م اأشياءو اأكواا  و البااد  
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،نميــة  عــا المهــارات إلــى  التــى ،ــ دى ا  ــن الظــواهر الطبيعيــةأ ًضــ الماناطي ــيةو،عتبـر 
الماناطي ــية  ــرًا  الماناطي ــية لهــا  ــحر خــاص لألطفــال  و ا الــتف. اأطفــاللــدى  اإلدراكيــة

طبيعــة بثيــر   ا ــت داط المانــاطيس ع ــى   ــتطيل أن  تعــرف الطفــلو   اأطفــال عــا ن ــبة  ال
ــــد أن .اأخـــرى   عـــا المـــواد دون  وبيـــ    ـــذا المانـــاطيس ـــن المـــواد والتمييـــا بينهـــا    ـبيح

 ا ـــت داط   ولعـــون ب عبـــة لـــيد ال ـــمك التـــي ،ـــتم؛ أاهـــم ال عـــ   المانـــاطيس  هـــوون  الخـــاار
الروضــة ،ثيــر  أن اات ــار ال وةــات الماناطي ــية فــي  عــا فخــول ال ــنارم الماناطي ــية  بمــا

وراء هـــذ  اللطـــل  ةـــول ، ـــك اللـــوى ال فيـــة الكا نـــة اأطفـــالكثيـــرًا  ـــن الت ـــاؤالت فـــي علـــول 
 .الماناطي ية

بـذلك ،ف ــر هــذ  الدرا ــة أهميـة التربيــة الطبيعيــة فــى ضـوء الفكــر التربــوى ل في  ــوف ابــن و 
  عـا الظـواهر الطبيعيـة  ن خالل  الةظـة  اأطفاللدى  اكيةاإلدر طفيل فى ،نمية المهارات 

 ــن و  يتنبــش بهــذ  الظــواهرو   ع ــى أن  ةت ــ  الطفــل ذلــك بنف ــرتهــا  و تا عالحيواايــة و  النبا،يــةو 
ا أهميــــة التربيــــة الطبيعيــــة فــــى ،كــــوين اللــــيم كمــــا ،تضــــم أ ًضــــدون ،ــــدخل المربــــى فــــى ذلــــك .

 ؛قــات المعلــدم التــي ،ــربن اإلا ــان وةضــار،ر  البينــةواال، اهــات والمهــارات الال  ــة لفهــم العال
وةــل الم ــةالت اللا مــة والعمــل ع ــي  نــل  البينــةوال، ــاذ اللــرارات المنا ــبة المتخــ ة بنوعيــة 

  هور   ةالت بينية بد دم.
 

 توصيات الدراسة
والبعــد عــن   لطبيعــةإلــى ال عــودم  ا  ــدعو،تبنــى ا، اًهــ التــى الطبيعيــة المدر ــةاالهتمــاط   •

 .الطبيعي والحيام أو الم تملالال ،عليد و  ا داًاا ل ب اطة ؛المداية والحضارم المعالرم 
 عتمــد ،نميــة ال  خــية  أن ةيــإفــي عم يــة التع ــيم  اإلدراكيــةاالهتمــاط بتنميــة المهــارات  •

 .ع ى ،نمية هذ  المهارات
 ــ طال  الحريــة لألطفـال فــي التعبيــر  االهتمــاطو  فـي الــتع م الطبيعيــة  ــالحواس االهتمـاط •

فالطبيعـة ،رغـ    وال ـعور ا خالـة فـي الرؤيـة والتفكيـرن ل طفولـة طرًقـإ ةيإ ؛ طبيعتهم
 .قبل أن  ةواوا رباالً  أطفاالً  اأطفالفي أن  ةون 

التربيـــة  ال ع ـــىواكت ـــاف الفـــرص  التربيـــة اللا مـــة ع ـــى الخـــبر  واالاتظـــار    االهتمـــاط •
 اللا مة ع ى الفرض  والل ر  والنلل.

ــــى التربيــــة الطبيعيــــة  در ــــة ا ــــاء االهتمــــاط    • ــــ  و   قا مــــة ع  ــــل هــــذا  تط  ، اهــــل بمي
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عاقــل و  رخيّ ـ بـا نّن الطفـل إةيـإ  ؛خالقيــةلينـات  والتع يمـات اأاأاظمـة  والتعـاليم  والت 
 عن أي ، لين  ن الكبار.  وواقعي  ينضا لو ُ،رت لحالر  عيداً 

ع ـــى فهـــم العالقـــات   المعـــارف والمفـــاهيم البينيـــة التـــي ، ـــاعد الطفـــل  ك ـــاا االهتمـــاط  •
 يولـر وإثـارم   البينـة،نميـة و،وبيـر  ـ وبيا،ر ، ـا  و  المتبادلة بين اإلا ان وعنالـر البينـة 

 والمحافظة ع يها. البينةوا، اها،ر احو ليااة 
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  المالحق
 (1  حق )

 أطفال الروضة اإلدراكيةالمهارات  ا تبيان
 فى ضوء التربية الطبيعية عند ابن طفيل  ن وبهة اظر الوالد ن

بدربة  البنود ط
 كبيرم

 بدربة
  تو طة

بدربة 
 ضعيفة

    الطبيعية للظواهر اإلدراكية: المهارات  أولا 
     الةظ الطفل الحاالت الم ت فة ل ماء  1
     الةظ الطفل أهمية الماء لحيام الكا نات الحية 2
     الةظ الطفل أهمية الهواء لحيام الكا نات الحية 3
    ل فناو   الةظ الطفل أهمية الماء لحربة المراك  4
  الةظ الطفل أهمية الهواء لحربة الطا رات 5

 الطيورو 
 

   

    اللمرو   تعرف الطفل ع ى أهمية ال مس 6
    عداد  ن خالل البينة  تعرف ع ى اأ 7
     الةظ الطفل ا ت دا ات الماناطيس  8
    شةال الهند ية ميا الطفل بين اأ 9
    األوان ميا الطفل بين  10
    النباتية للظواهر اإلدراكية: المهارات  اثانيا 
     ميا بين أاوان ال ضروات 11
     ميا بين أاوان الفواكر 12
     تا ل امو النبات 13
     تا ل بيفية ا تخاص النبات ل ماء 14
    بااء النباتأ تعرف ع ى  15
    النباتعداد طعاط إ  الةظ أهمية ال مس فى  16
     هارألوان اأو  ى أشةال تعرف ع  17
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    ش ار تعرف ع ى أاوان اأ 18
     تعرف ع ى النبا،ات التى ،عيش فى الخحراء 19
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