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 فاعلية برنامج تدريبي في معالجة المشكالت السلوكية

األكثر شيوعاً بين أطفال مرحلة الروضة   

 

 إعداد 

 شادي محمد شاكر الحروب 

 إشراف

 احمد حسين وصيفالدكتور  

 الملخص

، واالكثر شيوعا  بين اطفال لى المشكالت السلوكية الغير سويةهدفت هذه الدراسة للتعرف ع

من  متلفز مرئي تدريبي ( سنوات، كما هدفت الدراسة لتقديم برنامج2-4الروضة من الفئة العمرية )

خفض مستوى السلوكيات الغير سوية لدى اطفال ، و اجل الكشف عن مدى فاعليته في معالجة

 الروضة.

، و قام عاد مختلفة للسلوكيات الغير سويةلقد قام الباحث بناء اداته الخاصة به لقياس ثالثة اب

ى االبعاد الثالثة المكونة للمقياس بالتأكد من صدق االداة ، وثباتها حسب اجراءات البحث العلمي عل

 وهي :

، معيار المشاركة والتفاعل بين اطفال الروضةلية االجتماعية لدى اطفال الروضة، المسؤو 

 معيار السلوك العدواني لدى اطفال الروضة.و 



 ع
 

 
 

( طفال  43، والبالغ عددهم )ابعاده الثالثة على عينة الدراسةقام الباحث بتطبيق المقياس ب

( الى وبطريقة عشوائية بسيطةاطفال روضة زهور نيسان ، ثم قام الباحث بتقسيم العينة )وطفلة من 

( طفال  63، و اخرى ضابطة وعدد افرادها )طفال  وطفلة (63عينتين ، احداهما تجريبية ، وعددها )

 وطفلة.

عنى )شركة والت ديزني، وشركة وندر ميديا(، ت  ة عالمية قام الباحث بمخاطبة شركات اعالمي  

، عالجة الجوانب السلبية في السلوك، ذات تقنية عالية في مبثقافة الرسوم المتحركة ببناء برامج تدريبية

 والتي ي ظهرها اطفال الروضة.

( 15على العينة التجريبية ، حيث تكون من ) المتلفز قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي

 هداف المتوخى تحقيقها.موجهة لدعم األحلقة متلفزة ، يتبع كل حلقة من حلقاته انشطة 

من االبعاد الثالثة المكونة  ( على كل  ANCOVAلقد اظهرت نتائج تحليل التباين االحادي )

، جريبية من اطفال روضة زهور نيسانثر االيجابي للبرنامج التدريبي لصالح العينة التللمقياس، األ

 .(3.35)حيث اشارت قيمة الداللة االحصائية على اقل من 

ث ، قام الباحونة للمقياسالبرنامج التدريبي على كل من االبعاد الثالثة المك ولفحص أثر

االحصائية الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  واشارت النتائج، باختيار تحليل التباين الثنائي

غير دالة ( وهي 3.864للتفاعل بين البرنامج التدريبي، والجنس، حيث بلغت مستوى الداللة )

 احصائيا .

 .ت السلوكية، اطفال مرحلة الروضة، المشكالمتلفز ) فعالية، برنامج تدريبي الكلمات االفتتاحية
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Abstract 

This study aimed to identify the most common behavioural problems 

among kindergarten children of ages (4-6) years. The study also aimed to 

provide a training program in order to detect its effectiveness in treating and 

reducing the level of abnormal behaviours in kindergartens. 

The researcher built his own measurement tool to measure three different 

dimensions of abnormal behaviours, and verified its validity and stability in 

accordance with the scientific research procedures on the scale consisting of 

three dimensions, which are: The social responsibility among kindergarten 

children, the standard of participation and interaction among kindergarten 

children, and the standard of aggressive behaviour among kindergarten 

children. 

The researcher applied the measure and its three dimensions on the 

sample of the study, which amounted to (40) kindergarten children, both male 

and female, from Zohour Nissan Kindergarten. Then, the researcher divided 

the sample (using the simple random method) into two samples, one was 

experimental, which amounted to (20) kindergarten children, both male and 
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female, and the other was a quality control sample, which also amounted to 

(20) kindergarten children. 

The researcher contacted global media companies (such as Walt Disney 

and Wonder Media), which aim to design highly technical training programs 

to address the negative aspects of behaviour that kindergarten children show. 

The researcher applied the prepared training program on the 

experimental sample, which consisted of (15) televised episodes, each of 

which is followed by activities that aim to support the objectives to be 

achieved. 

The results of the Analysis of Covariance (ANCOVA) on each of the 

three dimensions of the scale showed the positive impact of the training 

program on the experimental sample of the children of the Zohour Nissan 

Kindergarten, where the statistical significance value was less than (0.05). 

To examine the impact of the training program on each of the three 

dimensions of the scale, the researcher chose Two-Way Analysis of Variance. 

The statistical results indicated that there were no statistically significant 

differences between the training program and gender, with a level of (0.724) 

which is not statistically significant. 

Keywords (effectiveness, training program, behavioral problems, 

kindergarten children) 
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: المقّدمة  

يعد تصميم الجرافيك جزءا مهما  في حياتنا ، فهو مطبق في اغلب مناحي الحياة ومرتبط 

بأغلب العلوم األخرى وخصوصا بعلم التربية واالجتماع، حيث ترتكز اهميته كقوة ثقافية واداة من 

ادوات التأثير االجتماعي بعيدا  عن الترويج والسياسة والصحة والرياضة وغيره. فهو يؤثر على 

صرفات الناس ومعتقداهم االجتماعية ، بحيث يوجه الناس في حركتهم، وفي التعليم عمل على تطوير ت

وسائل التعليم المختلفة، والتعلم البصري، من خالل توفيره الداة االتصال البصري التي قد تؤثر على 

 .السلوك االجتماعي للناس وتغيره

رة الرقمية ومن اكثر مظاهر هذة الثورة انتشارا فقد لعب التصميم الجرافيكي دورا هائال في الثو 

هي وجود الفضائيات، حيث نشهد التقدم العلمي والتكنولوجي السريع خاصة فيما يتعلق بالقنوات 

الفضائية، والتاثير القوي لالعالم على حياتنا كبشر بشكل عام وعلى اطفالنا بشكل خاص، فقد اصبح 

حياة، مثله مثل الماء والهواء، وقد زادت قوة اإلعالم وتاثيره على االعالم والتلفاز خاصة، من مقومات ال

ابنائنا واطفالنا عما كانت عليه في السابق، وألهمية هذه المرحلة العمرّية المبّكرة من حياة االطفال، وما 

ني على تعكسه من دالالت إيجابّية أو سلبّية، جاء اإلهتمام بهذه المرحلة المهّمة من حياته، فالبناء المب

أسس سليمة، يحتاج إلى بناء تربوي، يقوم على مبادئ وأسس تربوية سليمة، فكلما كانت بدايات حياة 

الطفل مبنية على أسس سليمة، سوف يكون لها العامل المهم في سالمته الصحّية، والتوازن اإليجابي 

  في نفسيته، وبالتالي سينعكس إيجابا  على المجتمع الذي ينتسب إليه الفرد.
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حيث تؤدي وسائل االعالم دورا  مهما  في تربية األطفال، وتعد من أهم الوسائط التربوية مثلها 

مثل األسرة والمدرسة وغيرها، ويأتي التلفاز في مقدمة وسائل اإلعالم الجماهيري ألنه األكثر تأثيرا  في 

نه أصبح موجودا  في كل بيت األطفال لما يتمتع به عناصر التشويق واإلثارة والتنوع، ويرجع ذلك إلى أ

ويعتبر وسيلة ترفيه منزلية مجانية ويعمل على فتح آفاق متجددة وواسعة من المعرفة بفضل ما يقدمه 

 .من خدمة برامجية متعددة الجوانب واألهداف، تشمل اإلعالم، والتوجيه، والترفيه، والتثقيف ، والتعليم 

انة مميزة في عالمنا المعاصر بسبب تنوع وغزارة أن وسائل اإلعالم ومن بينها التلفاز لها مك 

وظائفها، باإلضافة إلى تأثيراتها المتعددة في المجتمعات ، كما أصبحت جزء أساسيا  من المجتمعات 

الحديثة، وتداخلت تأثيراتها من كل المؤسسات التربوية والثقافية، بل نجد أن كثير من الممارسات يقوم 

ائل اإلعالم بصفة عامة والتلفاز بصفة خاصة ذلك لتقديراته في على االستفادة من خصائص وس

إحداث تأثيرات إعالمية بفضل ما يوفره من وسائل إعالمية موجهة لشريحة األطفال من أي مكان 

 وزمان مستعينا  في ذلك بثقافة الصورة المتحركة.

فترة الزمنية المبّكرة من لقد أدركت المجتمعات المتحّضرة أهمية واثر البرامج المتلفزة في هذه ال

حياة الطفل، لهذا انصّب إهتمامها على أبنائها من هذه الفئة العمرية، حيث راعت أهمية بناء البرامج 

والخدمات التي تقّدم لهم، إلى جانب ذلك، أدركت تلك المجتمعات أهمية التدّخل المبّكر في تلك 

أو السلوكية ومعالجتها مبّكرا ، لما لهذه  المرحلة العمرية الحرجة للكشف عن المشكالت النمائية

المشكالت من آثار سلبّية إن بقيت دون معالجة على الناحية اإلقتصادية، لهذا اهتمت تلك المجتمعات 

بهذا الجانب المهم من حياة الطفل عندما تعمل على تخطيط البرامج التدريبية لعملّية التنمية الشاملة 

 للنهوض بمجتمعاتها.
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دراسات عديدة، إلى أن الكثير من االطفال، يظهرون مشكالت سلوكية متنوعة  كما أشارت

(Breitenstein, Hill& Gross, 2009( فقد أشار .)Wakshlag& Danis, 2004 إلى أن )

أطفال ما قبل المدرسة، يعانون من سلوك عدواني، واإلنفعاالت السلبية، والبكاء دون سبب، والنشاط 

 (.Yaleri, 2013لفاظ المشينة مع أقرانه ومعلمته )الزائد، والتلّفظ باأل

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة، حيث يعتبر االعالم المرئي المتمثل بالبرامج المتلفزة فى الوقت 

الحالى من اهم وسائل تربية وتنشئة الطفل الى جانب االسرة والمؤسسات االجتماعية االخرى .فهـو 

تخاطب كل حواس الطفل دفعه واحدة ، كذلك نجد ان الدول والحكومات تعتمد  الوسيلة الوحيدة التى

كثيرا على هذه الوسائل لخدمة سياساتها التربوية والثقافية ، من خالل اهتمامها بكل ما يتعلق بالطفـل 

 وفقا لما يخدم فلسفتها السياسية، واالجتماعية، والثقافية. 

 : مشكلة الدراسة

غفال لندرة الدراسات العل مّية الجادة في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي مرحلة ما قبل المدرسة، وا 

متخذي القرار فيها هذا الجانب المهم، والذي يشكل ب عدا  استراتيجيا  مهما  في عملية التنمية البشرية 

ذه واإلقتصادية للمجتمع األردني، ارتأى الباحث ضرورة إجراء هذه الدراسة. فاإلهتمام بالطفل في ه

المرحلة العمرية، وتقديم البرامج التي ت عنى به، وتعمل على تنمية جوانب النمو المختلفة لديه؛ الصحية 

والنفسّية والمعرفّية، وتنمية السلوكيات اإليجابية لديه، هي العامل األساسي والمهم في ايجاد الفرد المنتج 

ام الجاد لدى القائمين من تربويين، والمتوافق مع افراد مجتمعه بشكل إيجابي، إلى جانب اإلهتم

وصانعي القرارات في توفير متطلبات هذه المرحلة من حياة األطفال، حيث يتم الكشف عن مشكالت 
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للتقليل من تفاقمها مستقبال ، وذلك من خالل تقديم برامج  ،الطفولة النمائية والسلوكية، ومعالجتها مبكرا  

تثقيفّية مدروسة، ت ساعد على تصحيح المفاهيم واإلتجاهات الخاطئة التي أصبحت مسّلمات في أذهان 

هدم لقيم المجتمع  معاولوالتي باتت تشكل  ،األطفال من خالل برامج نعرضها القنوات الفضائية

 األردني المحافظ.

رج ة إلى ما سبق، وكما هو واقع في المجتمع األردني، فال زالت رياض األطفال خاوباإلضاف

، حيث تتبع رياض األطفال إلى القطاع الخاص، الذي يتوّخى منها منظومة مراحل التعليم األساسي

، لهذا وجد الباحث أن هناك حاجة ماّسة نصر أساسّي من أجل اإلستمرارّيةالعامل الربحي الذي هو ع

ة واقع المشكالت السلوكية األكثر شيوعا  بين أطفال الروضة، والعمل على ايجاد برنامج لدراس

لترسيخ مفاهيم  ،وما يرافقها من أنشطة هادفة ،يعمل من خالل حلقاته المشّوقة لألطفال ،تلفزيوني

 من خالل ،ايجابية على تعديل المفاهيم واإلتجاهات الخاطئة التي أصبحت مسّلمات لدى األطفال

على تعديل  ،وأنشطتها المرافقة ،ج الفضائيات المختلفة، كما تعمل حلقات البرنامج التدريبي المتلفزامبر 

يمارسها األطفال في هذه المرحلة العمرّية  ،والتي أصبحت مظاهر مرضية ،السلوكيات الغير سوية

 المبكرة من الحياة.

 : فرضيات الدراسة

( في تنمية المسؤولية اإلجتماعية ككل a≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) هل -1

لدى أطفال الروضة باختالف جنسهم والتعّرض للبرنامج التدريبي، والتفاعل بين الجنس 

 والبرنامج.
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( في تنمية التفاعل لدى أطفال a≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -6

 باختالف جنسهم والتعّرض للبرنامج التدريبي، والتفاعل بين الجنس والبرنامج التدريبي.الروضة 

( في خفض السلوك العدواني لدى a≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -3

أطفال الروضة باختالف جنسهم والتعّرض للبرنامج التدريبي، والتفاعل بين الجنس والبرنامج 

 التدريبي. 

 : مّية الدراسةأه

تاتى اهمية هذه الدراسة فى انها تحاول تسليط الضؤ على دور برامج االطفال المتلفزة في 

 عن تكشف احداث عملية التربية والتثقيف من خالل ماتقدمه الفضائيات من برامج موجه لهم، بحيث

برنامج تدريبي  خالل وتقويم السلوكيات لديهم من الروضة، أطفال لدى سوّية الغير السلوكية الجوانب

 .لديهم واإلجتماعية السوية والنفسية السلوكية والمهارات المفاهيم كسابهممتلفز بثقافة الرسوم المتحركة إل

 : اهداف الدراسة

 لتحقيق مايلي: متلفز تهدف هذه الدراسة للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي

بروضة زهور نيسان/ عمان/ لواء خفض السلوكيات الغير مرغوبه لدى االطفال الملتحقين  -1

 ماركا.
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للوقوف على الفروق االدائية بين البنين والبنات  ،دراسة متوسطات اداء اطفال روضة نيسان -6

من  في تعديل المشكالت السلوكية الغير سوي ة الى سلوكيات ايجابية ،من افراد العينة التجريبية

 خالل الرسوم المتحركة.

 : مصطلحات الدراسة

وذلك بتحدد وجمع  تتفق معه، تعريفات للمصطلحات الواردة في هذه الدراسة بوضعقام الباحث 

 .مختلفة اللةمفاهيم المدلوالت اللفظية الصحيحة بصورة واضحة حتى ال يتم فهمها وتفسيرها بد

 : المشكلة السلوكية

يشير مفهوم المشكلة السلوكية الى السلوك المتكرر من الفرد الغير مرغوب فيه، حيث يثير 

ولقد تم تحديد المشكالت السلوكية في هذه الدراسة وهي :  .افراد المجتمع الذي ينتمي اليه الطفل 

هار الغيرة من العدوان ، والتشتت واالنتباه لدى االطفال ، وعنادهم للمعلمة ولألقران ، والسرقة ، و إظ

رجة التي يحصل عليها طفل اآلخرين ، والخوف دون مبرر ، حيث تقاس المشكلة السلوكية بالد

 على مقياس الكشف عن المشكالت السلوكية.الروضة 

 : العدوان

او االعتداء على اآلخرين ،  ، يشير مفهوم العدوان الى المدى الذي يقوم فيه الطفل بإيذاء ذاته

حباط ، او بقصد لفت االنتباه للتعويض عن إللشعوره بالحرمان او ا ،او تخريب ممتلكات اآلخرين

 شعوره بالنقص.
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 : االندفاعية

عن السؤال قبل ان يكتمل ، كما يظهر  االجابةالطفل االندفاعي هو الفرد الذي يتسرع في 

، وكثير المقاطعة لحديث اآلخرين ، وغير قادر على ضبط سلوكه صعوبة في انتظار دوره في االجابة 

 باالنتظار  حتى ينتهي اآلخرون من كالمهم.

 : تشتت االنتباه

، ه للتفاصيلونقص في االنتبا الحركة،و فرط  االضطراب،يشير مفهوم التشتت لدى الفرد الى 

وال يتقيد بالتعليمات المطلوبة  له،وغير قادر في التركيز لما يقال  االنتباه،وغير قادر على استمرارية 

 و سريع التشتت بالمثيرات الخارجية. االخطاء،كثير  منه،

 االجتماعية:الكفاءة 

الى مايمتلكه الفرد من مهارات وسلوكيات تجعل منه فردا  قادرا   ،يشير مفهوم هذا االصطالح

ولديه القدرة في الحفاظ على عالقات اجتماعية  متنوعة،عية على التفاعل الناجح في مواقف اجتما

 هادفة.

 : التفاعل

، المشترك والهدف والمصيرالوجود  يشير الى الفرد المنتمي الى الجماعة التي تربطه بهم وحدة

 ال بد ان يصيبه. خسارة،وما يصيب الجماعة من فشل او  له،حيث يشعر ان خير الجماعة هو خير 
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 : التدريبيالبرنامج 

هو عبارة عن خطوات ذات تسلسل وتنظيم متقن وفق اطار عملي ، يتم تطبيقه على االفراد، 

الحداث تغييرات ايجابية في  ،حيث يتضمن مجموعة من االهداف التي يسعى البرنامج الى تحقيقها

فاعل والمشاركة تعديل السلوكيات الغير سوية ، و يعمل على تنمية المسؤولية االجتماعية لديهم ، والت

 مع اآلخرين.

 : المسؤولية االجتماعية

هو شعور الفرد بالمسؤولية نحو الجماعة التي ينتمي اليها ، ويراعي االلتزام مع قيم وتقاليد 

مجتمعه السائده ، وان عليه مسؤولية في فهم المشكالت التي تخص الجماعة ، حيث تعني مسؤوليته 

 ها.لاهتمامه بها ، ومشاركته في ح

 : رياض االطفال

هي تلك المؤسسات التربوية االجتماعية التي يلتحق بها اطفال، تنحصر اعمارهم بين الرابعة 

 والسادسة من العمر، في اغلب البلدان التي تقيم مؤسسات تعليمية الطفال في مرحلة ماقبل المدرسة.

 : حدود الدراسة

الباحث باختياره، وهنا تركز الدراسة على تتحدد نتائج هذه الدراسة وفق المجتمع الذي يقوم 

مجتمع اطفال الروضة الذين تنحصر اعمارهم بين الرابعة والسادسة من العمر، والملتحقين بروضة 

كما تتوقف هذه النتائج على الفترة الزمنية التي ستنفذ فيها الدراسة  زهور نيسان / عمان/ لواء ماركا،

 .م  6312/6318وهي عام 
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 : سةمحددات الدرا

تقتصر نتائج هذه الدراسة على اطفال روضة زهور نيسان/ عمان/ لواء ماركا فقط ،ولكي يتم 

مدينة  ٌيمث لتعميم نتائجها على رياض منطقة عمان ،ينصح الباحث باجرائها على مجتمع دراسي اكبر 

 ، حيث تكون العينة الخاضعة للدراسة اكبر من العينة التي اعتمدها الباحث.عمان
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 لثانيالفصل ا

 االدب النظري والدراسات السابقة  
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: المقّدمة  

حيث أشارت الكثير من  ،قام الباحث بعملية مراجعة لألدب النظري المتعلق بمشكلة دراسته

المدرسة، بهدف معالجة تلك السلوكيات  الدراسات التي تناولت السلوكيات الغير سوية لدى أطفال ماقبل

أن الباحث وجد أن أغلب الدراسات في هذا المجال اعتمد باحثوها على  إال  والحد منها ما أمكن ، 

استخدام االنشطة الفنية )كالموسيقى ، والنحت، والرسم ، وغيرها من االنشطة( لدراسة مدى فاعليتها 

فال الرياض، وعلى الخصوص السلوك العدواني الذي في معالجة السلوكيات الغير مرغوبة لدى أط

 (6331يبديه أطفال تلك المرحلة العمرية )فالنتينا ووديع سالمة، 

وكنتيجة للثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم اليوم، وما ترتب عليها من تقدم علمي اسهم في 

شبكة اتصاالت عبر االقمار  حيث تحول العالم الي قرية صغيرة، تربطها ،ظهور القنوات الفضائية

الصناعية، وهذا بالتالي عمل على تنامي قوة االعالم الفضائي بشكل مذهل، حيث استمرت المنافسة 

لمشاهدة ما تعرضه من برامج علمية وثقافية و  ،بين تلك القنوات الفضائية الستقطاب المشاهدين

تخاطب من خاللها مختلف المراحل  انهاا ،ترفيهية ، تبين من خالل تلك البرامج الموجهة ايديولوجياته

العمرية ، ااّل أن تلك البرامج ذات تأثير كبير على الجيل من االطفال والمراهقين لما لهذه الفئة من 

 .(6336جديد )الطيب ، ما هو استعداد سيكولوجي ، وقابلية كبيرة في تغيراتهم البيولوجية لتقبل كل

 ممكن،ومن المعلوم أن ضبط و توجيه وسائل االعالم التي غزت بيوتنا بدون استئذان غير 

ة الى حد كبير من ثقافة فأغلب هذه الوسائل االعالمية ذات فعالية عالية في نقل ثقافات غربيّ 

ن ، الى جانب االهداف التجارية لجني األرباح التي تحكم تلك الفضائيات و التي ال تراعي ممجتمعنا
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خاللها المعايير والقيم االخالقية لمجتمعاتنا ، و للمعتقدات الدينية التي تسود هذه المجتمعات )القرشي، 

6332) 

و عليها تٌبنى، فقد تعرضت  المجتمعات،بكل تأكيد أن االطفال هم ركيزة هاّمة من ركائز هذه و 

المجتمع من خالل البرامج  في السائدةو اتجاهاتهم  ،هذه الشريحة الى عملية تشويه لكثير من قيمهم

و طريقة  سلوكياتهم،وبالتالي انعكس بصورة سلبية على  ،المدبلجة الموجهة لتلك الفئة من االطفال

 (.6332و على اتجاهاتهم االجتماعية السائدة في المجتمع )خراج ،  النفسية،و حاالتهم  تفكيرهم،

حيث يكون النمو فيها للطفل طفرات نمو  ،ولخطورة المرحلة التي يّمر بها اطفال الروضة

يتوجب على  االجتماعي،ومن ثم الرجولة التي تدمجه في محيطه  ،سريعة لينتقل الى مرحلة المراهقة

ال سّيما في زمن البث االعالمي عبر برامج  االطفال،الحياة التي يّمر فيها  الباحثين تفهم متغيرات

سه م هذه البرامج على اختالف مضامينها تٌ  اته السائدة، لذىواتجاهال ت راعي قيم المجتمع  ،فضائيات

 ثقافتهم. ايجابا  علىو التأثير سلبا  او  شخصياتهم،في تشكيل 

الكبير على انماط  المختلفة، تأثيرهومن خالل برامجه  ،وال يخفى على ذي بصيرة دور االعالم

و اعادة تكوين االتجاهات  قيمهم، ينسحب هذا التأثير بشكل اعمق على لهذا االطفال،السلوك لدى 

 (.6313فلسفتهم في الحياة )ااّلغا ، و  لديهم،

تشكيل شخصية الطفل عندما تكون تلك  ايجابّيا  فيدورا   ،أن للبث االعالمي الفضائيكم 

و في الوقت نفسه تعمل البرامج التي  البرامج التي يتلقاها مبنية على أسس تربوية و ارشادية ايجابية ،

ال تتوافق مع ثقافة المجتمع الذي ينتمي اليه طفل الروضة على تخريب شخصيته، ومن هنا تكمن 



14 
 

 
 

خطورة البرامج التي تبثها الفضائيات لجيل يمر في مراحل عمرية حرجة ، يقودهم الى الضياع 

 .(6336)الخطيب ،

، الى فلوالتي تستحوذ البرامج الترفيهية على اهتمام الط ،باالضافة الى مرحلة الطفولة المبكرةو 

كل ذلك يعكس الدور الخطير الذي تلعبه  التلفزة،ر الطفل فيها امام جانب الساعات الطويلة التي يتسم  

تغرس  المعرفي والوجداني كماالشاشة الفضية في عملية نمو الطفل في جوانب عديدة، اهمها الجانب 

وانماطا  سلوكية غير سوية )تركي  واالتجاهات،انماطا  من القيم  ،لديه عبر حاستي البصر والسمع

،1224). 

 ،لتجنيب اطفالهم مشاهدة تلك البرامج الدخيلة ،ولهذا علت اصوات تدعو اولياء أمور االطفال

وما يحمله من نقد لهذه  وهذا التوجه ايجابيات،لما تحمله من سلبيات تفوق في مجملها ما تحمله من 

 الجهل بمعطيات العصر الذي نعيش فيه.بل و  العجز،يعكس نوعا  من  البرامج،

فالمشكلة هي في  والخطط االعالمية،فأي تقييم لهذه البرامج سلبا  او ايجابا ، تحكمه السياسات 

الذي ينتمي  ت المجتمعواتجاهات راعي قيم  ،الجيد لبناء برامج تلفزيونية محلية التخطيط واالعدادغياب 

فهذه البرامج تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تقوم ببثها الفضائيات الدخيلة  االطفال،اليه 

وقيم لتزرع بدال  عنها في اطفالنا اتجاهات  ،والتي تعمل على تشويه قيمنا واتجاهاتنا ،على مجتمعنا

  .تتعارض في جوهرها مع قيمنا الدينية السائدة في مجتمعاتنا ،غربّية

ضرورة إيجاد برنامج تدريبي متلفز ، يعالج قضايا وء ما ورد سابقا ، ارتأى الباحث على ضو 

تصحيح المفاهيم الخاطئة حيث تعمل على تعديل و  سلوكية غير سوية من خالل حلقات متخصصة ،
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ما افرزته تلك التشوهات من و  البرامج الفضائية الدخيلة ،بفعل تلك  ،التي تشوهت لدى االطفال

 سلوكيات غير سويه لديهم.

 الخاطئة،امكانية تعديل الكثير من المفاهيم  الباحث ، يرىفمن خالل حلقات البرنامج الم عد

وما يرافقه  المتلفز،عند اطفال رياض االطفال. كما سيعمل البرنامج التدريبي  واالضطرابات السلوكية

هذا سيعمل على تصحيحها من و  االنفعالية لها،تحديد الجذور و  االضطرابات،من انشطة لمعرفة مظاهر 

ما يرافق الباحث بأن البرنامج التدريبي و  بل يرى االطفال،عند  انفعالي واجتماعياجل خلق توازن 

يل مخلف الى جانب تعد الروضة،على توازن الصحة النفسية لدى اطفال  انشطة، سيعملحلقاته من 

السلوكيات الغير مرغوب فيها ، الى سلوكيات ايجابية تتوافق مع المجتمع الذي ينتمي اليه هؤالء 

 االطفال.

 الدراسات السابقة

 أوالً : الدراسات العربية

وفي دراسة هدفت الى تنمية مهارة اجتماعية واحدة، وهي تنمية السلوك القيادي لدى اطفال  -1

( ، حيث قامت الباحثة ببناء برنامج تدريبي لتنمية 6333)الرقاد، الروضة، واجرتها الباحثة 

السلوك القيادي الطفال الروضة، وقياس مدى فاعلية برنامجها في تحقيق هدف الدراسة ، 

( انثى ، تم توزيعهم على 43( ذكرا  و )43( طفال  من الجنسين ، )23شملت الدراسة  )

( طفال  وطفلة مجموعة 43جموعة تجريبية ، و )( طفال  وطفلة م43مجموعتين متساويتين، )

 ضابطة.
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قامت الباحثة باستخدام مقياس السلوك القيادي بين اطفال الروضة، بعدما طورته ليتوافق مع مجتمع 

 وجاءت النتائج على النحو التالي: الدراسة،

اشارت الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية،  -1

ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة، بعد تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية السلوك القيادي 

 على البعد الكلي للمقياس، لصالح المجموعة التجريبية.

لم تشر النتائج لوجود فروق ذات داللة احصائية على متوسطات االداء البعدي للذكور ،  -2

جريبية، على البعد الكلي لمقياس السلوك ومتوسط االداء البعدي لالناث من المجموعة الت

 القيادي.

(، وهدفت لمعرفة اثر فاعلية برنامج تدريبي يقوم 6334وفي دراسة قام بها الباحث )آل مراد،  -3

على االلعاب بالحركة ، وااللعاب االجتماعية والمختلطة، في تنمية التفاعل االجتماعي لدى 

 اطفال الروضة.

فال  وطفلة ، قام الباحث بتوزيعها على ثالثة مجموعات، ( ط23تكونت عينة البحث من )

( طفال  و طفلة ، وقامت المجموعة االولى بتنفيذ برنامج االلعاب بالحركة، في 63تشكل كل مجموعة )

حين قامت المجموعة الثانية بتنفيذ برنامج االلعاب االجتماعية ، والمجموعة الثالثة نفذت برنامج مختلط 

كية و االلعاب االجتماعية ، واستخدم الباحث اداة لقياس التفاعل االجتماعي الذي قام بين االلعاب الحر 

 باعداده بنفسه، وجاءت النتائج لتشير الى مايلي:



17 
 

 
 

لقد كان للبرامج المستخدمة على اختالف انواعها دورا  مهما  في تنمية التفاعل االجتماعي لدى  -1

 اطفال الروضة.

لقد تميزت المجموعة الثالثة التي طبقت البرنامج المختلط بين )االلعاب الحركية ، وااللعاب  -2

االجتماعية( في تنمية التفاعل االجتماعي، مقارنة بالمجموعتين االولى التي طبقت برنامج 

 العاب الحركة ، والمجموعة الثانية التي طبقت االلعاب االجتماعية.

ق من فعالية اناشيد مخصصة لالطفال في مرحلة الروضة ألثراء وفي دراسة هدفت الى التحق -3

مهم ( طفال  ، قس  33( على عينة من )6335المهارات الحياتية لهم ، اجراها الباحث )محمود،

على عينة تجريبية وعينة ضابطه مناصفة، قامت المعلمة بتدريس وحدة تعليمية باستخدام 

الضابطه تعليمها في الظروف المعتادة، فجاءت نتائج ، و تلقت المجموعة  واألناشيداالغاني 

 :الدراسة على النحو التالي

الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية اشارت النتائج 

لمتوسطات درجات المجموعة الضابطة باستخدام المهارات الحياتية، وتعكس هذه النتيجة  بالقياس

 طفال الروضة باستخدام االناشيد واالغاني.فعالية تعليم ا

 ،السلوك االستقاللي االيجابي ،وفي دراسة هدفت الى اكساب اطفال مرحلة ما قبل المدرسة  -4

( 6335من خالل استخدام برنامج تدريبي يقوم على االنشطة، قام بها الباحث )عبد المقصود، 

وزع  الطفال في القاهرة، حيث( طفال  وطفلة من اطفال رياض ا23تكونت من ) ،على عينة

 اخرى ضابطة مناصفة، وتمت مالحظة االطفال من التجربتينو  ،العدد على عينتين تجريبية

 :أثناء قيامهم ببرامج االنشطة، وكانت النتائج كمايلي
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عند  فروقا  ذات داللة احصائية ،لقد اظهرت نتائج المتوسطات لدى اطفال العينة التجريبية -1

 بعد التطبيق. وما بعده لصالح ما ،ماقبل التطبيق مقارنة المتوسطات

اظهرت النتائج فروقا ذات داللة احصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية، والضابطة بعد  -2

 تطبيق برنامج االنشطه لصالح المجموعة التجريبية.

 من واالناثالذكور  للنشاط بينتعزى  ،اشارت النتائج لعدم وجود فروق ذات داللة احصائيةو  -3

 العينة التجريبية بعد تطبيق البرنامج.

وهدفت الى بحث فاعلية برنامج تدريبي  (،6332 كما اجريت دراسة قامت بها الباحث )ثابت،  -4

االستطالع في المجال المعرفي،  لتنمية حب ،لشحذ القدرات العقلية لدى اطفال الروضة

بتوزيعهم  قام الباحث طفال،( 32) حيث بلغ عدد افراد العينة من لديهم،والذكاء االجتماعي 

 ( طفال للضابطة.63( طفال للعينة التجريبية، و )12على مجموعتين، )

االستطالع  حب  اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى  -1

 وفي مستوى الذكاء االجتماعي لصالح المجموعة التجريبية. المعرفي،

 ،د فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء الذكوروكما اشارت النتائج لعدم وجو  -2

حب االستطالع  )مقياسالمقياس ومتوسطات اداء االناث من العينة التجريبية، على كل من 

 ومقياس الذكاء االجتماعي(. المعرفي،

كان هدفها الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي و (، 6338العناني، )وفي دراسة اجرتها الباحثة   -5

، وطفلة( طفال 81الحاجات النفسية لدى اطفال الروضة، تكونت عينة الدراسة من )الشياع 

 احداهما تجريبية واخرى ضابطة. ،قامت الباحثة بتقسيمهم الى مجموعتين
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تعزى للبرنامج التدريبي  ،جاءت نتائج الدراسة لتشير ال ان هناك فروقا  ذات داللة احصائية -1

 في درجة اشباع الحاجات النفسية لدى اطفال العينة التجريبية.

لم تشر نتائج الدراسة لوجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للجنس، او التفاعل بين الجنس  -2

 والبرنامج التدريبي لدى افراد العينة التجريبية.

معرفة داللة الفروق في و  دى اطفال الروضة،في دراسة هدفت لمعرفة المسئولية االجتماعية ل  -6

 .(6332المسئولية االجتماعية لديهم تبعا  لمتغير الجنس، قامت باجرائها الباحثة )نجف، 

اشارت نتائج  بغداد،( طفال وطفلة من اطفال الرياض في 163حيث تكونت عينة الدراسة من )

لمسئولية االجتماعية من اقرانهن االطفال تحمال  ل أكثراظهرت  ،ان االناث من االطفال ىالدراسة ال

واشارت نتائج الدراسة بشكل عام الى ان اطفال الرياض االهلية يتمتعون بالمسئولية  الذكور،

 االجتماعية.

( دراسة، هدفت الكشف عن أثر استخدام دراما الطفل 6332وأجرى الباحث )عبد الدايم،   -7

شملت  بمصر،لروضة في محافظة القاهرة لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى اطفال ا

مجموعة من  قسمين،( طفال  وطفلة، قام الباحث بتقسيم العدد الى 43عينة الدراسة على )

 ( طفال  مجموعة تجريبية ثانية.63و ) ،( طفال  تجريبية أولى63)

والتي تشير الى مدى نمو المهارات  ،استخدمت الباحثة بطاقات مالحظة السلوكيات لالطفال

مع المجموعة  (كما استخدمت الباحثة في دراستها نوعين من دراما الطفل )مسرح العرائس االجتماعية،

 االدوار( مع المجموعة التجريبية الثانية. )ولعبالتجريبية االولى، 
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 وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:

استخدمتها الباحثة مع المجموعتين اشارت النتائج الى فعالية كال االسلوبين من االساليب التي  -1

 لتنمية المهارات االجتماعية لدى االطفال.

اشارت النتائج الى وجود فروق احصائية بين المجموعتين التجريبيتين، حيث تفوقت المجموعة  -2

في تنمية بعض المهارات االجتماعية الفرعية، كما تفوقت  ،التي استخدمت اسلوب لعب االدوار

خدمت اسلوب مسرح العرائس على المجموعة التي استخدمت اسلوب لعب المجموعة التي است

 االدوار في تنمية المهارات االجتماعية الفرعية األخرى.

 ثانيًا : الدراسات االجنبية

لتطوير المهارات االجتماعية  ،هدفت الى اختبار فاعلية برنامج تدريبي ،في دراسة تجريبية  -1

اسة من عينتين ، احداهما ( ، تكونت الدر 2000، ستنلدى اطفال الروضة  قام بها )وي

رك ز فيه على استراتيجية لعب  ،، و أخرى ضابطة، قام الباحث  بتطبيق  برنامجتجريبية

االدوار على العينة التجريبية من أجل إكساب االطفال المهارات االجتماعية، كتبادل االدوار 

رانهم في األنشطة و االلعاب ، ومراعاتهم ووجهات النظر فيما بينهم ، ومشاركة االطفال مع اق

لحقوق اآلخرين ، و اطاعة التوجيهات، واالعتذار عن الخطأ ، الى جانب استخدام التعابير 

 االجتماعية الالئقة، مثل شكرا  ، واالستئذان للحديث او ابداء الرأي.
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طات االداء بين لتشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوس ،وجاءت نتائج الدراسة

 لصالح المجموعة التجريبية. ،المجموعة التجريبية والضابطة

(، لدراسة فاعلية برنامج  تدريبي في تنمية 6338، الندوفي دراسة أخرى قام بها )ماك -6

في مرحلة  ،المسؤولية االجتماعية، وخفض السلوك العدواني لدى االطفال األفارقة االمريكيين

( طفال  و طفلة ، تراوحت اعمارهم بين 53رياض االطفال، حيث تكونت عينة الدراسة من )

( سنوات، قام الباحث بتوزيعهم الى مجموعتين ، احداهما تجريبية، واخرى ضابطة ، تم 4-8)

تضمنت تدريبهم على  ،تعريض اطفال المجموعة التجريبية  للبرنامج التدريبي في جلسات

التعاطف ، وحل المشكالت، و ادارة الغضب ، ولم يتلقى اطفال المجموعة الضابطة مهارات 

التجريبية ، ومن خالل مقياس  العينة أية تدريبات، ومن خالل المقابالت الفردية مع اطفال

من خالل  ،تقدير المهارات االجتماعية من خالل المالحظات التي قامت المعلمات بجمعها

ل،  اشارت النتائج الى وجود أثر ذي داللة احصائية للبرنامج مالحظتهن لسلوك االطفا

 في خفض السلوكيات العدوانية لدى اطفال المجموعة التجريبية. ،التدريبي

( بعنوان  (ALEXIS  & other, 2011وفي دراسة تجريبية قام فيها أليكسيس واخرون -3

( من 42العينة من )األطفال يشكلون عالقة عاطفية مع شخصيات التلفزيون، حيث تكونت 

 شهرا، تم قياس االطفال بتعريضهم على مسلسل كرتوني 61األطفال الصغار البالغ من العمر 

يدعى بمهمة سيرياتيون، يظهر شخصية ذات مغزى اجتماعيا، وشخصية ذات مغزى أقل 

عندما  ،اجتماعيا. وأشارت النتائج إلى أن األطفال الصغار تعلموا مهمة تسلسل سيرياتيون

هرت شخصية ذات مغزى اجتماعيا، وليس شخصية ذات مغزى اجتماعي أقل، حيث تثبت أظ
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النتائج أن األطفال الصغار تحت سن الثانية يمكن أن يتعلموا مهارات التفكير المنطقي 

 المعرفي، عندما يكون الطابع على الشاشة ذات معنى اجتماعيا لهم.

( بعنوان أثر  (Joseph  & other, 2011وفي دراسة تجريبية قام فيها جوزيف واخرون  -4

طالبا من رياض  683،334 تكونت العينة منتعزيز التعلم االجتماعي والعاطفي للطالب، 

األطفال حتى المرحلة الثانوية. تم تعريض العينة على برنامج تدريبي يدعى سيل )التعلم 

الجتماعية والعاطفية، االجتماعي والعاطفي(، أظهر المشاركون تحسنا كبيرا في المهارات ا

والمواقف، والسلوك. كانت النتائج لها اثار ايجابية لبرامج المنظومة االقتصادية والتنمية 

 . داخل المدرسة الصحية لألطفال

 : تعقيب الباحث على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي استخدمت اساليب مختلفة من البرامج ، يتضح 

ان اغلب هذه الدراسات تتناول كل دراسة قضية واحدة تقوم باستقصائها و معالجتها بطريقة او  للباحث

او باخرى في الكفاءة االجتماعية ، و اخرى في تنمية  ،بأخرى، فنجد دراسة تبحث في السلوك العدواني

تعمل  حيثها، التفاعل االجتماعي بين اطفال الروضة، اال ان هذه الدراسة تاخذ جوانب عديدة لدراست

على معالجتها من خالل برامج تدريبية، تعاقد الباحث على استخدامها بعد مخاطبته لمؤسسات عالمية 

لما يعانيه  ،حيث اجازت له استخدام برامجها العالجية المقننة ،)شركة والت ديزني، وشركة وندر ميديا(

 -اطفال الروضة وهي:اطفال ما قبل المدرسة، فهذه الدراسة تناولت قضايا عديدة لدى 
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 السلوك العدواني لدى اطفال الروضة. -1

 لديهم. والكفاءة االجتماعيةالمسؤولية االجتماعية،  -2

 التفاعل بين اطفال الروضة. -3

يتناول االبعاد الثالثة التي تؤرق معلمي هذه الفئة من  ،ولقد قام الباحث باعداد مقياس

االطفال، كما تخي ر البرنامج التدريبي الذي يتناول معالجة هذه الجوانب المهمة من حياة اطفال 

عندما ينتقلون من مرحلة ما  ،على االطفال وانعكاسات سلبيةالروضة، ومايمكن ان يكون لها من آثار 

 المدرسية المتعاقبة. قبل المدرسة الى المراحل

تل مس المواطن  على حيث يعمل من خاللها ،وتعتمد هذه الدراسة المنهج التجريبي في الدراسة

 وهذا المنهج يعطي الدراسة القوة في الطرح والتطبيق. االطفال،السلبية في سلوكيات الطلبة من رياض 
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 الفصل الثالث

 واالجراءات( منهجية الدراسة ) الطريقة
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 : منهجية الدراسة وتصميمها

من خالل تطوير برنامج تدريبي الذي قام  ،اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي

لقياس فاعليته في معالجة المشكالت السلوكية الغير سوية ، واالكثر شيوعا  بين  الباحث بإعداده ،

اطفال مرحلة الروضة ، والتي اكتسبتها عينة الدراسة من خالل البرامج المتلفزة التي تبثها القنوات 

، الى الفضائية المختلفة ، حيث ارتأى الباحث استخدام المنهج التجريبي لمالئمة  طبيعة بحثه الحالي 

 جانب انه يتصف بالدقة العلمية ، وان نتائجه كمية دقيقة.

حيث  ،قام الباحث باعتماد مجموعتين احداهما تجريبية ، واخرى ضابطة من مجتمع الدراسة

قام باجراء قياس قبلي و آخر بعدي لمعرفة دالالت أثر المتغير المستقل ) البرنامج التدريبي( على 

ار فرضيات الدراسة ، ودالالت الفروق االحصائية بين درجات السلوكيات المجموعة التجريبية، واختي

الغير سوية على االبعاد الثالثة المكونة للمقياس لدى المجموعتين التجريبية والضابطة على كل من 

 القياس القبلي ، والبعدي ، والمتابعة في تطبيق البرنامج التدريبي.

 : مجتمع الدراسة

هذه الدراسة من اطفال مرحلة ما قبل المدرسة، )رياض االطفال( من اختار الباحث مجتمع 

اطفال روضة )زهور نيسان في محافظة عمان / لواء ماركا، المملكة االردنية الهاشمية( ، حيث بلغ 

 ( سنوات.2-4( طفال  وطفلة، موزعين على اربعة شعب ، تراوحت اعمارهم بين )23عددهم )
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 : عينة الدراسة

وكان  نيسان،باختيار صفين من الصفوف الثمانية التي تضمها روضة زهور  قام الباحث

حيث تعتبر هذه العينة  السنوات،( من 2-4والذين تراوحت اعمارهم بين ) وطفلة،( طفال  43عددهم )

 من العينات المتاحة.

على مجموعتين متساويتين بالطريقة العشوائية البسيطة،  ،قام الباحث بتوزيع عينة هذه الدراسة

(، وتم اعتبار االطفال الذين اعطوا 1،6حيث قام الباحث باعطاء افراد العينة وبشكل عشوائي االرقام )

التي قام الباحث وبمساعدة معلمات االطفال بتطبيق البرنامج التدريبي  ،(، المجموعة التجريبية1الرقم )

(، المجموعة 6كما اعتبر الباحث ان االفراد الذين ا عطوا الرقم ) عليهم،الباحث عد من قبل المٌ 

 حيث لم تخضع للبرنامج التدريبي المقترح. الضابطة،

( يصف المتغيرات الديموغرافية الفراد عينتي الدراسة )الجنس(، حيث يتضح 1-3والجدول )

( ، في حين بلغت نسبة %53.3بلغت ) ( ان نسبة الذكور في المجموعة التجريبية 1-3من الجدول )

 ( ، كما بلغت النسبة ذاتها من الذكور واالناث في العينة الضابطة.%53.3االناث في نفس العينة )

 (:3-1) جدول

 (الجنسوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المجموعة المتغير
 01.1 01 ذكور الضابطةالمجموعة  الجنس

 01.1 01 إناث
 01.1 01 ذكور المجموعة التجريبية

 01.1 01 إناث
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 : ادوات الدراسة

 اواًل: مقياس السلوكيات الغير سوية:

مقياس خاص لهذه الدراسة لقياس السلوكيات الغير سوية، حيث وصلت  قام الباحث باعداد

(، وحرص الباحث في صياغة فقرات المقياس 1( فقرة تقريره في صورته االولى )ملحق رقم 44فقراته )

التي تغطي مظاهر السلوك الغير سوي، واالكثر شيوعا  بين اطفال الروضة ، والذي تمثله االبعاد 

 الثالثة التالية:

 لمسؤولية االجتماعية.ا -1

 التفاعل مع االقران. -2

 السلوك العدواني. -3

 : صدق المقياس

قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بابعاده الثالثة، حيث قام بعرضه على مجموعة من 

في علم النفس التربوي ،  المحكمين ذوي االختصاص ، والذين يحملون درجة االستذة والدكتوراة

واالرشاد النفسي ، و مناهج التدريس ، وعلم االجتماع من الجامعات االردنية، من اجل ابداء آرائهم 

حول مناسبة فقرات القياس، ومدى سالمة الصياغة اللغوية ، حيث قام الباحث باخذ مالحظات 

قام بالتعديل على فقرات و عتبار، اخذ ذلك بعين االحيث واقتراحات المحكمين على فقرات المقياس ، 

( فقرة، 33المقياس في صورته النهائية، وعلى هذا تكونت اداة الدراسة االولى بصورتها النهائية من )

 ( .6، )ملحق رقم للدراسةت غطي المعايير الثالثة 
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 ( يوضح مكونات االبعاد الثالثة للمقياس.6-3والجدول )

 (:2-3جدول )

 توزيع أبعاد المقياس

 عدد الفقرات المعيار

 فقرة 00وتكون من  معيار المسؤولية اإلجتماعية

 فقرة 00وتكون من  معيار المشاركة والتفاعل

 فقرة 00وتكون من  معيار السلوك العدواني

 

قام الباحث بتوزيع االجابات على كل فقرة من فقرات المقياس بثالثة اجابات )ال يحدث ، 

، حيث تم توزيعها على ثالث درجات بحسب مقياس ليكسرت الثالثي، فأ عطيت كل  احيانا  ، يحدث(

عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من فقرات المعايير الثالثة المكونة لمعيار الدراسة درجة، لكي تتم 

 ( يوضح درجات التقييم.3-3معالجتها احصائيا ، والجدول رقم )

  



29 
 

 
 

 (3-3) جدول

 درجات التقييم

 سبب التقييم الدرجة المعيار

0 2 3 

المسؤولية 

 اإلجتماعية
 يحدث احيانا ال يحدث

الن المعيار ايجابي وفقراته 

 كذلك

 يحدث احيانا ال يحدث المشاركة والتفاعل
الن المعيار ايجابي وفقراته 

 كذلك

 يحدث احيانا ال يحدث السلوك العدواني
الن المعيار سلبي وفقراته 

 كذلك

 

 تم استخدام المقياس اآلتي في تحليل البياناتولقد 

 (3الحد االعلى للمقياس) -1

 (1الحد االدنى للمقياس ) -2

 (3عدد الفئات ) -3

طول الفئة، ومن ثم اضافة طول الفئة على نهاية كل فئة ، حيث  (3.28=6/3=1/3-3اي ان )

 ( .4-3اصبحت الفئات كما هو موضح في الجدول )
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 (4-3) جدول

 التقييم ألفراد الدراسةالفئات ومستوى 

 مستوى التقييم الفئة

 مستوى منخفض 06.1 - 0

 مستوى متوسط 2.35 - 06.1

 مستوى مرتفع 3 - .263

 

 : ثبات المقياس

 قام الباحث باجراء حساب عامل الثبات على النحو التالي: ،والغراض هذه الدراسة

 : اعادة تطبيق االختبار

الباحث الى قياس مدى استقرار الدرجات التي يحصل عليها للتحقق من ثبات االختبار لجأ 

( طفال  63افراد الدراسة ، حيث قام بتطبيق المقياس بعد مدة زمنية كافية على عينة اخرى قوامها )

-testوطفلة خارج عينتي الدراسة، التجريبية والضابطة، باستخدام اسلوب اعادة تطبيق االختبار)

retestوباستخدام معامل ا ،)( رتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient حيث ، )

ان  ،(، حيث اظهرت نتائج معامل ارتباط بيرسون5-3اظهرت النتائج القيم الموضحة بالجدول )

 تفسير النتائج الوارده عنها. ، يمكن االعتماد عليها فيمعايير الدراسة تتمتع بمعامالت ارتباط مرتفعة



31 
 

 
 

 (5-3) جدول

 ارتباط بيرسونقيم معامل 

 معامل ارتباط بيرسون  المقياس

 0.895 معيار المسؤولية اإلجتماعية

 0.903 معيار المشاركة والتفاعل

 0.825 معيار السلوك العدواني

 

 ( Cronbach Alpha6معامل كرونباخ ألفا )

اختبار مدى االتساق الداخلي بين  وللمزيد من التحقق من ثبات المقياس ، قام الباحث باجراء

فقرات المقياس ، حيث تم تقييم تماسك فقراته من خالل حساب معامل كرونباخ الفا ، حيث دلت 

كما انها قادرة على تحقيق  االداة تتمتع بصورة عامة بمعامل ثبات عاٍل ، ن  أمعامالت الثبات هذه على 

( ان اعلى معامل ثبات 2-3خالل الجدول رقم ) االغراض المستوحاة من هذه الدراسة ، اذ يتضح من

( وهذه القيم، تشير 3.848( ، كما يالحظ ان ادنى قيمة للثبات كانت )3.262المقياس قد بلغ ) ألبعاد

 الى امكانية ثبات النتائج.
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 (6-3) جدول

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )كرونباخ ألفا(

 ألفا( αقيمة ) المقياس الرقم

 0.829 معيار المسؤولية اإلجتماعية 0

 0.747 معيار المشاركة والتفاعل 2

 0.804 معيار السلوك العدواني 3

 

 برنامج تدريبي لمعالجة وتعديل السلوكيات الغير سوية بابعاده الثالثة :

، من اجل استكمال ادوات الدراسة، قام الباحث باالطالع على مجموعة من المصادر والمراجع 

والتي تناولت موضوع دراسته، قام الباحث باعداد برنامج تدريبي متلفز ، حيث  ،والدراسات السابقة

خاطب الباحث مؤسسات اعالمية عالمية كبرى ) شركة والت ديزني، وشركة وندر ميديا( ، وهذه 

برامج متلفزة لهذه الشريحة المهمة من االطفال ، حيث  الشركات االعالمية العالمية تختص  باعداد

تمتعت تلك البرامج بصدق و ثبات عالي التقييم في معالجة السلوكيات الغير سوية لدى اطفال ما قبل 

 المدرسة )رياض االطفال(.

قام الباحث و بمساعدة معلمات االطفال بعرض حلقات البرنامج التدريبي على اطفال العينه 

ة خالل اسبوعين من الزمن ، وبواقع حصة في كل يوم من االيام التي جرى فيها تطبيق التجريبي
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البرنامج التدريبي ، حيث قامت المعلمات القائمات على تعليم االطفال باخذ المالحظات المستمرة ، 

االطفال ،  وتسجيلها كوسيلة للتقييم طيلة االيام التي ع رضت فيها حلقات البرنامج التدريبي المتلفزة على

وما يرافق كل حلقة من أنشطة ، كان الهدف منها تثبيت االهداف المتوخاة من الحلقة ، وهي تعديل 

مظاهر السلوكيات الغير سوية لدى االطفال من عينة الدراسة التجريبية الخاضعة لتطبيق البرنامج 

 .التدريبي

 : مكونات البرنامج التدريبي

بالدراسة ، والذي يهدف الى معالجة المشكالت الغير سوية يشتمل البرنامج التدريبي الخاص 

( حلقة متلفزة ، يتبع كل حلقة مجموعة من االنشطة بهدف تثبيت 15لدى اطفال الروضة على )

 االهداف التي توختها الحلقة لدى االطفال من خالل المشاهده من ِقبل االطفال .

 : التعريف بالبرنامج التدريبي

فرصة  ،يبي  لالطفال المشاركين في هذه الدراسة )المجموعة التجريبية(قدم البرنامج التدر 

ونقيضها من السلوكيات السوية التي تعرضها الحلقات المتلفزة،  ،التعرف على السلوكيات الغير سوية

على اهتمام االطفال في هذه المرحلة العمرية الحرجة، الى جانب  يستحوذوالتي تمتاز بالتشويق الذي 

الممتعة التي تعقب كل حلقة ، والتي تمتاز بجاذبية كبيرة الهتمام االطفال . حيث تعمل االنشطة 

الصور االيجابية للسلوك االيجابي في كل حلقة ، وما يتبعها من انشطة ، على تنمية مهارات سلوكية 

ا تمنح ايجابية من حيث المشاركة واالنتماء للمجموعة ، والمشاركة والتفاعل للطفل مع اقرانه ، كم

 .عليهعرض الطفل القدرة على اختيار السلوك االيجابي ، كما تتيح له التعبير عن وجهة نظره فيما يٌ 
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 :    التخطيط للبرنامج

قام الباحث ومن خالل الصورة النهائية للمقياس الذي اعده للكشف عن السلوكيات الغير 

سوية، بتحليل محتويات هذه السلوكيات، وبتحديد النواحي المطلوبة لتعديل السلوكيات من صورتها 

من السلبية الى صورة ايجابية، و ذلك من خالل صياغة االهداف السلوكية االيجابية، من اجل تحقيقها 

خالل حلقات البرنامج التدريبي، واالنشطة المرافقة لكل حلقة من حلقات البرنامج التدريبي، و لهذا قام 

حيث تتميزتلك ) شركة والت ديزني، وشركة وندر ميديا( الباحث بمخاطبة جهات اعالمية عالمية 

، و سلوكية ، ذات المؤسسات ذات الخبرات المتميزة في اعداد برامج تربوية، واجتماعية ، ونفسية 

مصداقية عالية في معالجة المشكالت السلوكية الغير سوية الطفال الروضة ، والذين تتناسب اعمارهم 

مع اعمار عينة الدراسة التي اختارها الباحث، حيث قام بتطبيقها على العينة التجريبية لهذه الدراسة، 

 المرادبها أنشطة ذات صلة باالهداف في كل يوم تم عرض حلقة من حلقات البرنامج المتلفزة، اعق

 تحقيقها منها.

 محتوى البرنامج :

 -( حلقة متلفزة مقسمة كالتالي:15يتضمن البرنامج على )
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 الحلقة االولى

 انتبه لمعلمتك حتى تتعلمالهدف :  

 

 (0-3) شكل

 

 (7-3) شكل
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 (3-3) شكل

 

 نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية:  :  (4-3شكل ) النشاط االول

 ارفع يدك لكي تسأل -0

 كن هادئ لكي تتيح الفرصة لالخرين لإلستماع ما يقال -7

 اعط الفرصة لالخرين إلكمال الحديث -3

 لك الحق في اخذ دورك بالحديث كاالخرين -4

 



37 
 

 
 

 

 (4-3) شكل

 

 نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة  : (5-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (5-3) شكل
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 الحلقة الثانية

 االخرين الهدف: التؤذي

 

 (0-3) شكل

 

 (2-3) شكل
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 (8-3) شكل

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (9-3شكل ) النشاط االول

 ال ادفع االخرين -0

 ال تقرص االخرين -7

 ال اضرب -3

 ال ارفس بقدمي االخرين -4
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 (9-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (01-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (01-3) شكل



41 
 

 
 

 الحلقة الثالثة

 المعلمة والقوانين المعمول بها الهدف: احترام

 

 (00-3) شكل

 

 (07-3) شكل
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 (03-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (04-3شكل ) النشاط االول

 اقدامي ثابتة دون حركة على االرض -0

 يداي ساكنة على الجنبين -7

 انظر الى رأس من هو امامي -3

 ال اتحدث -4
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 (04-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (05-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (05-3) شكل
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 الحلقة الرابعة

 دائماً  الحقيقة الهدف: قل

 

 (00-3) شكل

 

 (02-3) شكل
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 (08-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (09-3شكل ) النشاط االول

 دائما قل الحقيقة في الروضة -0

 دائما قل الحقيقة في المنزل -7

 قل لمعلمتك الحقيقة دائما -3

 قول الحقيقة ينقذك دائما -4
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 (09-3) شكل

 

 نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة  : (71-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (71-3) شكل
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 الحلقة الخامسة

 معلمتك لمساعدتك الهدف: إسأل

 

 (70-3) شكل

 

 (77-3) شكل
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 (73-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (74-3شكل ) النشاط االول

 معلمتي تساعدني -0

 معلمتي تساعدني ألكتب -7

 القرأمعلمتي تساعدني  -3

 معلمتي تبتسم لي -4

 ارفع يدي للمساعدة -5
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 (74-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (75-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (75-3) شكل
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 الحلقة السادسة

 مع المتنمرين كيف تتعاملالهدف :  

 

 (70-3) شكل

 

 (72-3) شكل
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 (78-3) شكل

 

 نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية:  : (79-3شكل ) النشاط االول

 اريد ان اكون لطيف -0

 اريد ان اكون مرح -7

 ال اريد ان اكون متنمر -3

 اريد اللعب مع زمالئي -4

 اريد المشاركة مع زمالئي -5
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 (79-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (31-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (31-3) شكل



53 
 

 
 

 الحلقة السابعة

 ألي سبب الهدف :  التعامل بهدوء وعدم االنفعال

 

 (30-3) شكل

 

 (37-3) شكل
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 (33-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (34-3شكل ) النشاط االول

 اتعامل مع زمالئي بهدوء -0

 ال انفعل عند رغبتي بشئ -7

 انا لست على صواب دائما -3

 اقف وافكر ثم اتصرف -4
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 (34-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (35-3شكل ) الثانيالنشاط 

 

 (35-3) شكل
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 الحلقة الثامنة

 الهدف :  ارفع يدي وانتظر دوري للحديث 

 

 (30-3) شكل

 

 (32-3) شكل
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 (38-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (39-3شكل ) النشاط االول

 ارفع يدي للسؤال -0

 لمشاركة قصتي ارفع يدي -7

 ارفع يدي الكون مؤدبا -3

 معلمتي ستعطيني دوري للحديث -4
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 (39-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (41-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (41-3) شكل
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 الحلقة التاسعة

 اغراض االخرين خصوصية الهدف :  احترم

 

 (40-3) شكل

 

 (47-3) شكل
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 (43-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (44-3شكل ) النشاط االول

 اذا اردت استعارة غرض، اسال صاحبه -0

 اذا اردت استعارة غرض، اسال بلطف -7

 اذا استعرت غرضا ما ، احافظ عليه -3

 دائما استخدم اغراضي فقط -4
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 (44-3) شكل

 

 نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة  : (45-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (45-3) شكل
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 الحلقة العاشرة

 الهدف :  احترم مكان االخرين باللعب

 

 (40-3) شكل

 

 (42-3) شكل
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 (48-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (49-3شكل ) النشاط االول

 انا دائما العب بعدل مع االخرين -0

 انا اساعد االخرين اذا تعرضوا لالذية -7

 انا اساعد زمالئي لتعلم قوانين اللعب -3

 انا اشارك العابي مع االخرين -4
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 (49-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (51-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (51-3) شكل
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 ةعشر ةالحلقة الحادي

 التعامل مع االخرينلطيفة عند الهدف :  استخدام عبارات 

 

 (50-3) شكل

 

 (57-3) شكل



66 
 

 
 

 

 (53-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (54-3شكل ) النشاط االول

 استخدم كلمات لطيفة في الروضة -0

 استخدم كلمات لطيفة في المنزل -7

 استخدم كلمة ارجو منك عند الطلب -3

 استخدم كلمة شكرا لك بعد اخذ الطلب -4

 االستئذاناستخدم كلمة ارجو المعذرة عند  -5
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 (54-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (55-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (55-3) شكل
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 الحلقة الثانية عشرة

 المشاركة مع االخرينالهدف :  

 

 (50-3) شكل

 

 (52-3) شكل
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 (58-3) شكل

 

 نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية:  : (59-3شكل ) النشاط االول

 المشاركة امر جيد -0

 انا اشارك العابي -7

 انا اشارك زمالئي في اللعب -3

 احب مشاركة زمالئي -4
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 (59-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (01-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (01-3) شكل
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 الحلقة الثالثة عشرة

 عند السير بالممرات الهدف: الهدوء

 

 (00-3) شكل

 

 (07-3) شكل



72 
 

 
 

 

 (03-3) شكل

 

 :  نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية: (04-3شكل ) النشاط االول

 الدوران ولكن ليس بالممراتاستطيع  -0

 استطيع الرقص ولكن ليس بالممرات -7

 استطيع القفز ولكن ليس بالممرات -3

 استطيع الركض ولكن ليس بالممرات -4

 بهدوء في الممراتاسير  -5
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 (04-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (05-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (05-3) شكل
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 الحلقة الرابعة عشرة

 الهدف :  البقاء جالسا في مقعد الباص

 

 (00-3) شكل

 

 (02-3) شكل
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 (08-3) شكل

 نشاط شفهي لتعزيز المفاهيم التالية:  : (09-3شكل ) النشاط االول

 ابقى جالسا في مقعدي عند تحرك الباص -0

 احيانا باص الروضة يسير في دوائر -7

 احيانا باص الروضة يقف فجأة -3

 ابقى جالسا في مقعدي التجنب الوقوع -4
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 (09-3) شكل

 

 :  نشاط التلوين لتعزيز ما تم مشاهدته في الحصة (21-3شكل ) النشاط الثاني

 

 (21-3) شكل
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 عشرة الخامسةالحلقة 

 إتباع السلوك الصحي السليمالهدف :  

 

 

 (20-3) شكل

 

 السلوك االيجابي، ونظيره السلبي  (20-3) يوضح الشكل
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 احترم خصوصية اغراض االخرينالهدف :  

 

 

 (27-3) شكل

 

 السلوك االيجابي، ونظيره السلبي  (27-3) يوضح الشكل
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 احترم مكان االخرين باللعب  الهدف :

 

 

 (23-3) شكل

 

 السلوك االيجابي، ونظيره السلبي  (23-3) يوضح الشكل
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 احترام قوانين المشاركة والحديثالهدف :  

 

 

 (24-3) شكل

 

 السلوك االيجابي، ونظيره السلبي  (24-3) يوضح الشكل
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 عدم إيذاء االخرينالهدف :  

 

 

 (25-3) شكل

 

 السلوك االيجابي، ونظيره السلبي  (25-3) الشكليوضح 
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 الهدف :  احترام القوانين المعمول بها

 

 

 (20-3) شكل

 

 السلوك االيجابي، ونظيره السلبي  (20-3) يوضح الشكل
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 :  تقويم البرنامج

 لقد تم تقويم البرنامج التدريبي من خالل مايلي:

قامت المعلمة القائمة على تعليم اطفال العينة التجريبية بمالحظة حثيثة، وتسجيل مالحظاتها 

على كل طفل من اطفال العينة أثناء مشاهدتهم للحلقة المتلفزة، بهدف التعرف على ردود افعال 

ما يبديه االطفال اثناء عرض السلوك الغير سوي،  و كذلك الصورة االيجابية النقيضة للسلوك الشاذ، و 

 االطفال من ردود افعال لما يجب ان يكون عليه هذا السلوك.

قامت المعلمة القائمة على االشراف في عملية التطبيق بتوجيه ارشادات تربوية موجهة 

لالطفال، وذلك بعد االنتهاء من عرض الحلقة المتلفزة عليهم، واثناء توزيعها لالنشطة المرافقة للحلقة 

لتثبيت النواحي االيجابية المرغوبة لدى االطفال ، والتنويه بما يعكسه السلوك على االطفال، وذلك 

 يعكس الحب واالحترام له من ِقبل اآلخرين. ،االيجابي على الفرد من اهمية

 : تصميم الدراسة

؛ تم استخدام مجموعتين متكافئتين  حيثلقد تم استخدام المنهج التجريبي في هذه الدراسة ، 

اخرى ضابطة، حيث تم اخضاع المجموعة التجريبية لقياس قبلي، أعقبه اختبار تجريبية و مجموعة 

، ومن ثم مقارنة ادائها مع اداء المجموعة التجريبية بعدي بعد تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة

ينما الضابطة الضابطة ، لمعرفة اثر المتغير المستقل ) البرنامج التدريبي( على المجموعة التجريبية، ب

هي المجموعة التي تكون ضمن الظروف الطبيعية، ولم تتعرض لتطبيق البرنامج التدريبي، وتمت 
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حيث توصل الباحث الى حقيقة ايجابية للبرنامج على  ،مقارنة اداء المجموعة التجريبية بعد فترة زمنية

 المجموعة التجريبية بدوام أثر البرنامج التدريبي عليهم.

 : راسةاجراءات الد

بعد مناقشة خطة الدراسة من ِقبل المعنيين في ادارة الجامعة ، وبعد الموافقة عليها من ِقبل 

 -اللجنة المختصة بالدراسات العليا في جامعة الشرق االوسط ، قام الباحث باالجراءات التالية :

ية والتربوية ) شركة قام الباحث بمخاطبة الشركات العالمية المختصة بتصميم وانتاج البرامج التعليم

ذات المصداقية والتقنية العالية في تصميم مثل هذه البرامج المتلفزة ،  ،والت ديزني، وشركة وندر ميديا(

( سنوات، والتي تعمل على معالجة السلوكيات الغير سوية 2-4والخاصة باطفال الروضة من سن )

  ستخدام الباحث برامجها في دراسته.لدى اطفال الرياض، حيث وافقت تلك الجهات االعالمية على ا

قام الباحث بغربلة الحلقات المتلفزة بما يتناسب مع المقياس المعد من قبله، واعداد انشطة فنية لهذه 

 الحلقات، لتعزيز ما تعلمه االطفال خالل البرنامج التدريبي الذي تم عرضه عليهم.

موجهة الى الجهات المعنية في وزارة  قام الباحث باخذ رسالة من ادارة جامعة الشرق االوسط ،

التربوية التي سيقوم الباحث بتطبيق  المؤسسةالتربية والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية، لمخاطبة 

 وتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح على االطفال الملتحقين بها.

الثبات لمقياس السلوك قام الباحث باالجراءات االحصائية الالزمة للتاكد من دالالت الصدق و 

الغير سوي، بابعاده الثالثة ، وفي صورته االولى ، حيث تم عرض على مجموعة من المحكمين من 

حملة درجة االستذة ودرجة الدكتوراة في الجامعات االردنية، و بعد تنقيح الصورة االولية للمقياس، 
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طريقة اعداد االختبار                         وتقريره في صورته النهائية، قام الباحث بايجاد ثبات مقياسه ب

(TEST – RETEST. ) 

( طفال  وطفلة، وقام بتوزيع عينته على 43قام الباحث باختيار عينة عشوائية، وعدد افرادها )

( طفال  وطفلة، واخرى ضابطة مساوية في عددها للعينة التجريبية، 63مجموعتين احداهما تجريبية )

بمعدل حصة تلفزيونية  المعد،لزمن تم اخضاع العينة التجريبية للبرنامج التدريبي وخالل اسبوعين من ا

 ( دقيقة.45-33وتراوح زمن الحصة مابين ) لها،باالضافة الى االنشطة المرافقة  اليوم،واحدة في 

 وبعد مرور اسبوعين على انتهاء تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية قام الباحث باخذ

 قياس المتابعة للمجموعتين التجريبية والضابطة.

قام الباحث بعرض  والمتابعة، والبعدي، القبلي،وبعد ان تمت عملية جمع النتائج في القياس 

حيث تمت المعالجة االحصائية بواسطة الحزمة االحصائية  ،تلك النتائج على الدائرة االحصائية

(SPSS.) 

 : االحصائية المعالجة

المعلومات عن طريق االداة، واستخدام الصدق والثبات، تم تحليل بيانات الدراسة بعد جمع 

من خالل استخدام االختبارات  ،(SPSSباستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية )

 المناسبة لفرضيات الدراسة:

  عادة األختبار يحصل  قياس مدى استقرار الدرجات التي: ( TEST- RETEST)األختبار وا 

 عليها افراد العينة بعد فاصل زمني.
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 اختبار كرونباخ ألفا (CRONBACH ALPHA) وذلك إلختبار مدى االعتمادية على أداة :

 جمع البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي إشتملت عليها الدراسة.

  التكرارات والنسب المئوية(FREQUENCIES)ى : وذلك لمعرفة توزيع عينة الدراسة عل

 المتغيرات الديمغرافية )الجنس(.

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 والمجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية والمجموعة التتبعية. 

  اختبار تحليل التباين المشترك األحادي(ANCOVA)  لمعرفة أثر البرنامج التدريبي لإلجابة

لدى أطفال وخفض السلوك العدواني  ،وتنمية المسؤولية االجتماعية ،في تنمية التفاعل

 .الروضة

  اختبار تحليل التباين )المصاحب( المشترك الثنائي(M ANCOVA)  التفاعل لمعرفة تأثير

 .بين الجنس والبرنامج التدريبي
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة
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 المقّدمة :

من خالل فقرات اختبار  ،فرضيات التي اعتمدت عليها الدراسةاليتناول هذا الفصل اختبار 

في معالجة المشكالت السلوكية األكثر شيوعا  بين أطفال  ،للكشف عن فاعلية برنامج تدريبي ،الدراسة

 مرحلة الروضة.

 واالنحرافات المعيارية:المتوسطات الحسابية 

 -معيار المسؤولية االجتماعية:

والرتب لمعيار المسؤولية االجتماعية،  ،واالنحرافات المعيارية ،تم حساب المتوسطات الحسابية

 ( يوضح ذلك.1-4والجدول )

 (0-4) الجدول

والرتب لمعيار المسؤولية االجتماعية لالختبار  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

 البعدي مرتبة تنازلياً 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 المرتبة
درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0 0.71 2.60 ينتظر الدور المحدد له 9
 مرتفعة 2 0.64 2.58 يشارك زمالء ه في اللعب. 1

 مرتفعة 3 0.72 2.53 للموقف.يتكّلم بصوت مناسب  11

4 
يتواصل بصريا  حيث ينظر في عيني من 

 يتحّدث إليه.
2.53 0.75 4 

 مرتفعة

 مرتفعة 0 0.75 2.45 يطيع توجيهات المعلمة 5
 متوسطة . 0.80 2.15 ي ساعد اآلخرين ويبادر إلى ذلك. 6
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 متوسطة 1 0.83 2.08 يعتذر عن الخطأ. 7
 متوسطة 1 0.83 2.08 في الروضةيخبر اهله بما يحدث معه  2
 متوسطة 9 0.83 1.98 يستعمل تعابير اللباقة "شكرا ". 3
 متوسطة 01 0.85 1.95 ي شرك أقرانه في ألعابه الخاّصة. 8

 متوسطة 00 0.83 1.93 يحزن عندما يشاهد موقف محزن. 10
المجموع الحسابي واالنحراف المعياري  

 للفقرات كاملة
24.83 5.75 

 متوسطة 

 

( أن درجة تقييم معيار المسؤولية االجتماعية متوسطة، إذ بلغ 1-4يالحظ من الجدول )

-1.23(، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )5.85( بانحراف معياري )64.23المجموع الحسابي )

بمتوسط ( التي تنص على" ينتظر الدور المحدد له"، 2(، وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )6.23

الفقرة  ،وبدرجة تقييم مرتفعة،  وجاءت في الرتبة االخيرة ،(3.81وانحراف معياري ) ،(6.23حسابي )

( بانحراف معياري 1.23( التي تنص على" يحزن عندما يشاهد موقف محزن" بمتوسط حسابي )13)

 وبدرجة تقييم متوسطة. ،(3.23)

 -معيار المشاركة والتفاعل:

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لمعيار المشاركة والتفاعل، تم حساب المتوسطات 

 ( يوضح ذلك.6-4والجدول )
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 (2-4) الجدول

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لمعيار المشاركة والتفاعل لالختبار البعدي 

 مرتبة تنازلياً 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 المرتبة
درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0 0.56 2.70 يشارك أقرانه في اللعب الجماعي. 9
 مرتفعة 2 0.58 2.65 يشارك اقرانه على مائدة الطعام. 8
 مرتفعة 3 0.64 2.55 ال يعزل نفسه عن أقرانه. 3

 مرتفعة 4 0.72 2.53 يفهم تعابير الوجه الدال على الحزن. 10
 مرتفعة 0 0.72 2.53 الوجه الدال على الفرح.يفهم تعابير  6
 مرتفعة . 0.78 2.43 يحب العمل الجماعي، ويبادر اليه. 4
 متوسطة 1 0.80 2.33 ال ينظر لآلخرين بقسوة وغضب. 7
 متوسطة 1 0.82 2.30 يصغي جيدا  عندما يخاطبه اآلخرون. 2
 متوسطة 9 0.81 2.25 يبادر بإلقاء التحية على اآلخرين. 1

 متوسطة 01 0.91 2.20 ال يصدر أصواتا  مستفّزة لآلخرين. 11
 متوسطة 00 0.91 2.13 ال يكذب. 5
المجموع الحسابي واالنحراف المعياري  

 للفقرات كاملة
26.51 5.51 

 
 مرتفعة

 

( أن درجة تقييم معيار المشاركة والتفاعل كانت مرتفعة، إذ بلغ 6-4يالحظ من الجدول )

-6.13(، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )5.52( بانحراف معياري )62.52) المجموع الحسابي
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( التي تنص على" ال يشارك أقرانه في اللعب الجماعي"، 2(، وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )6.83

(، وبدرجة تقييم مرتفعة،  وجاءت في المرتبة 3.52(، بانحراف معياري )6.83بمتوسط حسابي )

(، 3.21( بانحراف معياري )6.13( التي تنص على"يكذب " بمتوسط حسابي )5ة )االخيرة الفقر 

 وبدرجة تقييم متوسطة أيضا.

 -معيار السلوك العدواني:

-4تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لمعيار السلوك العدواني، والجدول )

 ( يوضح ذلك.3

 (3-4) الجدول

والرتب لمعيار السلوك العدواني لالختبار البعدي مرتبة  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

 تنازلياً 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 المرتبة

درجة 

 التقييم

 متوسطة 0 0.86 1.98 يدخل في شجار مع اآلخرين. 1

 متوسطة 2 0.86 1.93 يدفع أو يقرص اآلخرين. 2

 متوسطة 3 0.86 1.85 يشد شعر اآلخرين وآذانهم. 3

 متوسطة 4 0.85 1.80 يسخر من زمالئه. 4

 متوسطة 0 0.88 1.73 يبصق على اقرانه. 10
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 متوسطة . 0.83 1.68 يتعامل بخشونة مفرطة مع اقرانه . 6

 منخفضة 1 0.83 1.65 يسرق أشياء اآلخرين . 8

 منخفضة 1 0.81 1.63 عدائي نحو اقرانه. 11

9 
يخّرب البيئة المحيطة )المقاعد، أزهار 

 الحديقة(.
1.55 0.78 9 

 منخفضة

 منخفضة 01 0.72 1.48 يشاغب حتى يلفت النظر إليه. 5

 منخفضة 00 0.68 1.43 يرمي نفسه على األرض ويصرخ ويصيح. 7

المجموع الحسابي واالنحراف المعياري  

 للفقرات كاملة
18.61 6.20 

 متوسطة 

 

( أن درجة تقييم معيار السلوك العدواني كانت متوسطة، إذ بلغ 3-4يالحظ من الجدول )

-1.43(، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )2.65( بانحراف معياري )12.22المجموع الحسابي )

( التي تنص على"يدخل في شجار مع اآلخرين"، بمتوسط 1(، وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )1.22

(، وبدرجة تقييم متوسطة،  وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة 3.22(، بانحراف معياري )1.22)حسابي 

(، بانحراف 1.43( التي تنص على" يرمي نفسه على األرض ويصرخ ويصيح" بمتوسط حسابي )8)

 (، وبدرجة تقييم منخفضة.3.22معياري )
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( في تنمية المسؤولية  a≤0.05) الفرضية األولى: "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 

اإلجتماعية ككل لدى أطفال الروضة بإختالف جنسهم، والتعّرض للبرنامج التدريبي، والتفاعل بين 

 الجنس والبرنامج"6

والختبار هذه الفرضية، تم ايجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات العينة 

االجتماعية في المقياس القبلي، والمقياس البعدي، لمعرفة إذا كان هناك على مستوى تنمية المسؤولية 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المجموعة التجريبية، ومتوسط إجابات المجموعة 

الضابطة في االختبار القبلي، قبل تطبيق البرنامج التدريبي، واالختبار البعدي بعد تطبيق البرنامج 

 6التدريبي

 (4-4دول )الج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة في تنمية المسؤولية االجتماعية 

 باالختبار القبلي والبعدي تبعًا لمتغير المجموعة بين أطفال الروضة

 المجموعة االختبار المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تنمية 
المسؤولية 
االجتماعية 

أطفال  بين
 الروضة

االختبار 

 القبلي

 2.99 18.30 ضابطة

 4.40 20.00 تجريبية

االختبار 

 البعدي

 2.16 20.55 ضابطة

 4.97 29.10 تجريبية
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فقد أشارت  ،( الفروق الظاهرية بين أفراد عينة الدراسة4-4تشير النتائج الواردة في الجدول )

كانت متقاربة بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في  ،النتائج إلى أن المتوسطات الحسابية

إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع الضابطة  ،أي قبل تطبيق البرنامج التدريبي ،االختبار القبلي

أما في االختبار البعدي أي بعد  ،(63.33في حين بلغت لدى أفراد المجموعة التجريبية ) ،(12.33)

نتائج إلى تحسن مستوى أفراد المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة اشارت ال ،تطبيق البرنامج

 (.62.13( إلى )63.55بواقع )

تم إجراء اختبار  ،لمجموعتين التجريبية والضابطةلوللتأكد من أن الفروق بين المتوسطات الحسابية 

 .(ANCOVA)تحليل التباين المشترك األحادي 

 (0-4جدول )

الختبار أثر البرنامج تنمية المسؤولية  (ANCOVA)اختبار تحليل التباين المشترك األحادي 

 االجتماعية بين أطفال الروضة

 المصدر المجال
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف"
 مستوى
 الداللة

تنمية 
المسؤولية 
االجتماعية 

بين أطفال 
 الروضة

 161. 2.041 28.900 1 28.900 االختبار القبلي

 1 731.025 المجموعة )البعدي(
731.02
5 

49.71
6 

.000 

   14.704 38 558.750 الخطأ

 الكلي
1318.67
5 

40  
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تبين النتائج أن هناك أثرا  للبرنامج فيما يتعلق تنمية المسؤولية االجتماعية بين أطفال الروضة 

( بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة 05.0حيث كانت قيمة الداللة أقل من ) .في االختبار البعدي

إحصائية في االختبار القبلي، حيث أن أفراد المجموعة التجريبية، كانت أكثر مستوى للتنمية 

  االجتماعية من أفراد المجموعة الضابطة.

ؤولية االجتماعية لدى أطفال التفاعل بين الجنس والبرنامج التدريبي وأثره على تحسن مستوى المس

 الروضة

كما هو  ،واالنحرافات المعيارية للمتغير الديمغرافي )الجنس( ،تم استخراج المتوسطات الحسابية

 (2-4مبين في الجدول )

 (.-4الجدول )

مستوى المسؤولية االجتماعية أطفال الروضة، في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 

 الجنسالبعدي ومتغير 

 العدد الجنس مصدر التباين
 المجموعة التجريبية

 العدد
 المجموعة الضابطة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

تنمية 
المسؤولية 
االجتماعية 

بين أطفال 
 الروضة

 5.52 28.50 01 1.51 19.50 01 ذكور
 4.57 29.70 01 2.27 21.60 01 إناث
 الكلي

21 20.55 2.16 21 29.10 4.97 
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العينة، تحت أثر البرنامج في تحسن تنمية  تم إيجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية الجابات

المسؤولية االجتماعية بين أطفال الروضة، والمسؤولية االجتماعية مع الجنس، اذ تم إجراء اختبار 

 (8-4تحليل التباين المشترك الثنائي المصاحب كما في جدول )

 (1-4جدول )

الختبار أثر البرنامج في تحسن اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي المصاحب الختالف درجة 

 تنمية المسؤولية االجتماعية بين أطفال الروضة والمسؤولية االجتماعية مع الجنس

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

F 

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 161. 2.041 28.900 1 28.900 االختبار القبلي

 1 731.025 المجموعة )البعدي(
731.02

5 

49.71

6 
.000 

 182. 1.851 27.225 1 27.225 الجنس

 713. 138. 2.025 1 2.025 المجموعة* الجنس

   14.708 36 529.500 الخطأ

 الكلي
1318.67

5 
40  
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(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزى للتفاعل بين الجنس 8-4يوضح الجدول )

المسؤولية االجتماعية، بين أطفال الروضة والمسؤولية االجتماعية والبرنامج التدريبي، في تحسن تنمية 

 ( وهي غير دالة إحصائيا.3.813مع الجنس، فقد بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )

( بين أفراد المجموعة التجريبية في 1610) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

( يوم من تطبيق 04ية في القياس البعدي والتتبعي بعد )مستوى تحسن تنمية المسؤولية االجتماع

 البرنامج6

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والقيمة التائية 

إلجابات العينة على تحسن تنمية المسؤولية االجتماعية، لمعرفة ما إذ استمر تأثير البرنامج التدريبي 

( يوم من التطبيق حيث تم إيجاد المتوسطات الحسابية 14موعة التجريبية بعد مرور )على المج

 .واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية والتتبعية

 (1-4الجدول )

الدراسة في تحسن  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة

 باالختبار التتبعي تبعًا لمتغير المجموعة االجتماعيةتنمية المسؤولية 

 المجموعة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (قيمة)ت
 مستوى
 الداللة

تحسن تنمية المسؤولية 
 االجتماعية

 5.75 24.83 تجريبية
1601. 16103 

 6.27 25.08 التتبعية
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إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى (، 2-4تشير النتائج الواردة في الجدول )

بين المتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد عينة الدراسة، استنادا إلى قيم مستويات  (a≤0.05)الداللة 

( وهي غير دالة إحصائيا، وكما يالحظ تقارب المتوسطات الحسابية 3.35الداللة، إذ كانت أعلى من )

( يوما من تطبيق البرنامج مما يدل على استمرار اثر البرنامج 14ور )للمجموعة التجريبية حتى بعد مر 

 التدريبي.

( في تنمية التفاعل لدى a≤0.05الفرضية الثانية: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )

أطفال الروضة باختالف جنسهم والتعّرض للبرنامج التدريبي، والتفاعل بين الجنس والبرنامج 

 التدريبي6

الختبار عن هذه الفرضية تم ايجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات 

العينة على مستوى تنمية التفاعل في المقياس القبلي والمقياس البعدي، لمعرفة إذا كان هناك فروق 

طة في ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المجموعة التجريبية، ومتوسط إجابات المجموعة الضاب

 االختبار القبلي قبل تطبيق البرنامج التدريبي، واالختبار البعدي بعد تطبيق البرنامج التدريبي.
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 (9-4الجدول )

في تنمية التفاعل بين أطفال  ،واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة ،المتوسطات الحسابية

 ةتبعًا لمتغير المجموع ،باالختبار القبلي والبعدي الروضة

 المجموعة االختبار المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تنمية 

التفاعل بين 

أطفال 

 الروضة

االختبار 

 القبلي

 3.16 21.20 ضابطة

 2.05 22.75 تجريبية

االختبار 

 البعدي

 4.27 23.65 ضابطة

 5.26 29.50 تجريبية

 

فقد أشارت  ،الظاهرية بين أفراد عينة الدراسة( الفروق 2-4تشير النتائج الواردة في الجدول )

كانت متقاربة بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في  ،النتائج إلى أن المتوسطات الحسابية

إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع الضابطة  ،أي قبل تطبيق البرنامج التدريبي ،االختبار القبلي

أما في االختبار البعدي أي بعد  ،(66.85وعة التجريبية )في حين بلغت لدى أفراد المجم ،(61.63)

اشارت النتائج إلى تحسن مستوى أفراد المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة  ،تطبيق البرنامج

 (.62.53( إلى )63.25بواقع )
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تبار تم إجراء اخ ،وللتأكد من أن الفروق بين المتوسطات الحسابية المجموعتين التجريبية والضابطة

 .(ANCOVA)تحليل التباين المشترك األحادي 

 (01-4جدول )

الختبار أثر البرنامج تنمية التفاعل بين أطفال  (ANCOVA)اختبار تحليل التباين المشترك األحادي 

 الروضة

 المصدر المجال
مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 "ف"

مستو 

 ى

الدالل

 ة

تنمية 

التفاعل 

بين أطفال 

 الروضة

 3.394 24.025 1 24.025 االختبار القبلي
.07

3 

 1 342.225 المجموعة )البعدي(
342.22

5 

14.92

1 

.00

0 

   22.936 38 871.550 الخطأ

  40 1237.8 الكلي
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فيما يتعلق بتنمية التفاعل بين أطفال الروضة في االختبار  يبين الجدول أن هناك أثرا  للبرنامج

(، بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في 05.0حيث كانت قيمة الداللة أقل من ) .البعدي

  االختبار القبلي، حيث أن أفراد المجموعة التجريبية، كانت أكثر تفاعال من أفراد المجموعة الضابطة.

 لروضةالتفاعل بين الجنس، والبرنامج التدريبي، وأثره على تحسن مستوى التفاعل لدى أطفال ا

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمتغير الديمغرافي )الجنس( كما هو 

 (.11-4مبين في الجدول )

 (00-4الجدول )

مستوى التفاعل لدى أطفال الروضة في المجموعتين التجريبية والضابطة، في االختبار البعدي 

 ومتغير الجنس

 العدد الجنس مصدر التباين

 المجموعة التجريبية

 العدد

 المجموعة الضابطة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

تنمية التفاعل 

بين أطفال 

 الروضة

 3.19 22.80 01 5.53 29.20 01 ذكور

 5.17 24.50 01 5.25 29.80 01 إناث

 4.27 23.65 21 5.26 29.50 21 الكلي
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كما تم إيجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية الجابات العينة، تحت أثر البرنامج في تحسن 

تنمية التفاعل بين أطفال الروضة والتفاعل مع الجنس، اذ تم إجراء اختبار تحليل التباين المشترك 

 (.16-4الثنائي المصاحب كما في جدول )

 (02-4جدول )

الختالف درجة الختبار أثر البرنامج في تحسن  ،الثنائي المصاحباختبار تحليل التباين المشترك 

 والتفاعل مع الجنس ،تنمية التفاعل بين أطفال الروضة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

F 

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 073. 3.394 24.025 1 24.025 االختبار القبلي

 المجموعة )البعدي(
342.225 1 

342.22

5 

14.92

1 
.000 

 460. 557. 13.225 1 13.225 الجنس

 723. 127. 3.025 1 3.025 المجموعة* الجنس

   23.758 36 855.300 الخطأ

  40 1237.8 الكلي
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين الجنس 16-4يوضح الجدول )

فقد بلغت ، والتفاعل مع الجنس ،تنمية التفاعل بين أطفال الروضةن في تحس   ،والبرنامج التدريبي

 وهي غير دالة إحصائيا. ،(3.863مستوى الداللة  اإلحصائية )

( بين أفراد المجموعة التجريبية في 1610) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

( يوم من تطبيق 04بعد ) والتتبعيمستوى تنمية التفاعل بين أطفال الروضة في القياس البعدي 

 البرنامج6

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والقيمة التائية 

عل بين أطفال الروضة، لمعرفة ما استمر تأثير البرنامج التدريبي على إلجابات العينة على تنمية التفا

( يوم من التطبيق، حيث تم إيجاد المتوسطات الحسابية 14المجموعة التجريبية بعد مرور )

 .واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية والتتبعية

 (03-4الجدول )

الدراسة، في تحسن  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة

 تنمية التفاعل بين أطفال الروضة باالختبار التتبعي، تبعًا لمتغير المجموعة

 المجموعة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (قيمة)ت
 مستوى
 الداللة

ن أطفال تنمية التفاعل بي
 الروضة

 5.58 26.58 تجريبية
16109 16903 

 5.71 26.65 التتبعية
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إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( 13-4تشير النتائج الواردة في الجدول )

بين المتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد عينة الدراسة، استنادا إلى قيم مستويات  (a≤0.05)الداللة 

(، وهي غير دالة إحصائيا، وكما يالحظ تقارب المتوسطات 3.35الداللة، إذ كانت أعلى من )

( يوما من تطبيق البرنامج، مما يدل على استمرار 14الحسابية للمجموعة التجريبية حتى بعد مرور )

 نامج التدريبي. اثر البر 

( في خفض السلوك a≤0.05الفرضية الثالثة: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )

العدواني لدى أطفال الروضة باختالف جنسهم والتعّرض للبرنامج التدريبي، والتفاعل بين الجنس 

 والبرنامج التدريبي6

نحرافات المعيارية إلجابات العينة والختبار هذه الفرضية، تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واال

على مستوى خفض السلوك العدواني في القياس القبلي والقياس البعدي، لمعرفة إذا كان هناك فروق 

ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المجموعة التجريبية، ومتوسط إجابات المجموعة الضابطة في 

 واالختبار البعدي بعد تطبيق البرنامج التدريبي. االختبار القبلي، قبل تطبيق البرنامج التدريبي،
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 (04-4الجدول )

في خفض السلوك العدواني بين  ،واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة ،المتوسطات الحسابية

 باالختبار القبلي والبعدي تبعًا لمتغير المجموعة ،أطفال الروضة

 المجموعة االختبار المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

خفض السلوك العدواني 

 بين أطفال الروضة

 االختبار القبلي
 3.39 25.30 ضابطة

 2.17 23.90 تجريبية

 االختبار البعدي
 3.33 21.40 ضابطة

 7.31 15.95 تجريبية

 

فقد أشارت  ،( الفروق الظاهرية بين أفراد عينة الدراسة14-4تشير النتائج الواردة في الجدول )

كانت متقاربة بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في  ،النتائج إلى أن المتوسطات الحسابية

إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموع الضابطة  ،أي قبل تطبيق البرنامج التدريبي ،االختبار القبلي

ختبار البعدي أي بعد أما في اال ،(63.23في حين بلغت لدى أفراد المجموعة التجريبية ) ،(65.33)

اشارت النتائج إلى انخفاض مستوى أفراد المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة  ،تطبيق البرنامج

 (.15.25( إلى )61.43بواقع )
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لمجموعتين التجريبية والضابطة تم إجراء اختبار لوللتأكد من أن الفروق بين المتوسطات الحسابية 

 .(ANCOVA)ادي تحليل التباين المشترك األح

 (00-4جدول )

الختبار أثر البرنامج في خفض السلوك  (ANCOVA)اختبار تحليل التباين المشترك األحادي 

 العدواني بين أطفال الروضة

 المصدر المجال
مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 "ف"

 مستوى

 الداللة

خفض 

السلوك 

العدواني بين 

أطفال 

 الروضة

 128. 2.418 19.600 1 19.600 القبلياالختبار 

 1 297.025 المجموعة )البعدي(
297.02

5 
9.208 .004 

 الخطأ
1225.75

0 
38 32.257   

 الكلي
1542.37

5 
40  

 

فيما يتعلق بخفض السلوك العدواني بين أطفال الروضة في  تبين النتائج أن هناك أثرا  للبرنامج

(، بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة 05.0حيث كانت قيمة الداللة أقل من ) ،االختبار البعدي
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حيث أن أفراد المجموعة التجريبية كانت أقل للسلوك العدواني من أفراد  ،إحصائية في االختبار القبلي

 مما يدل على أثر البرنامج في خفض السلوك العدواني بين أطفال الروضة. ،المجموعة الضابطة

 بين الجنس والبرنامج في خفض السلوك العدواني بين أطفال الروضة التفاعل

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمتغير الديمغرافي )الجنس(، كما هو 

 .(12-4مبين في الجدول )

 (.0-4الجدول )

االختبار البعدي ومتغير مستوى التفاعل أطفال الروضة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 الجنس

 العدد الجنس مصدر التباين

 المجموعة التجريبية

 العدد

 المجموعة الضابطة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

خفض السلوك 

العدواني بين 

 أطفال الروضة

 7.62 16.30 01 4.22 22.40 01 ذكور

 7.38 15.60 01 1.84 20.40 01 إناث

 7.31 15.95 21 3.33 21.40 21 الكلي
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كما تم إيجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية الجابات العينة تحت أثر البرنامج في خفض 

اذ تم إجراء اختبار تحليل التباين المشترك  ،والتفاعل مع الجنس ،السلوك العدواني بين أطفال الروضة

 (.18-4الثنائي المصاحب كما في جدول )

 (01-4جدول )

اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي المصاحب، الختالف درجة الختبار أثر البرنامج في تحسن 

 خفض السلوك العدواني بين أطفال الروضة، والتفاعل مع الجنس

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

F 

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 128. 2.418 19.600 1 19.600 االختبار القبلي

 1 297.025 المجموعة )البعدي(
297.02

5 
9.208 .004 

 465. 545. 18.225 1 18.225 الجنس

 724. 126. 4.225 1 4.225 المجموعة* الجنس

 الخطأ
1203.30

0 
36 33.425   

  40 1542.375 الكلي
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(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزى للتفاعل بين الجنس 18-4يوضح الجدول )

والبرنامج التدريبي في خفض السلوك العدواني بين أطفال الروضة، والتفاعل مع الجنس، فقد بلغت 

 ( وهي غير دالة إحصائيا.3.864مستوى الداللة )

( بين أفراد المجموعة التجريبية في 1610) إحصائية عند مستوى الداللهل توجد فروق ذات داللة 

 ( يوم من تطبيق البرنامج046بعد ) والتتبعيمستوى خفض السلوك العدواني في القياس البعدي 

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والقيمة التائية 

لى خفض السلوك العدواني، لمعرفة ما إذا استمر تأثير البرنامج التدريبي على إلجابات العينة ع

( يوم من التطبيق، حيث تم إيجاد المتوسطات الحسابية، 14المجموعة التجريبية بعد مرور )

 .واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية والتتبعية

 (01-4الجدول )

الدراسة، في خفض  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة

 السلوك العدواني  باالختبار التتبعي تبعًا لمتغير المجموعة

 المجموعة المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (قيمة)ت

 مستوى

 الداللة

 خفض السلوك العدواني
 6.25 18.68 تجريبية

16210 16119 
 6.48 18.28 التتبعية
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إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى (، 12-4تشير النتائج الواردة في الجدول )

بين المتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد عينة الدراسة، استنادا إلى قيم مستويات  (a≤0.05)الداللة 

(، وهي غير دالة إحصائيا، وكما يالحظ تقارب المتوسطات 3.35الداللة، إذ كانت أعلى من )

( يوما من تطبيق البرنامج، مما يدل على استمرار 14الحسابية للمجموعة التجريبية، حتى بعد مرور )

 رنامج التدريبي.اثر الب
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 المقّدمة:

الجل الوقوف على نتائج هذه الدراسة، و معرفة اثر البرنامج التدريبي المطبق على العينة 

 على ابعاده الثالثة: التجريبية، في خفض السلوكيات الغير السوية، والشائعة بين اطفال الروضة ،

 المسؤولية االجتماعية  -1

 التفاعل والمشاركة -2

 السلوك العدواني -3

 جاءت مناقشة نتائج هذه الرسالة6

 اواًل : معيار المسؤولية االجتماعية:

ٌتشير نتائج هذه الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات افراد العينة 

ت عزى للبرنامج التدريبي الذي ط بق ، بالقياس الى متوسطات درجات العينة الضابطة ،  التجريب ية ،

وتعود تلك الفروق في النتائج الى البرنامج التدريبي ، والى االنشطة المالئمة لحلقاته ، والتي كان لها 

 الجذب الكبير إلهتمام األطفال في هذه المرحلة العمري ة من حياة األطفال.

عل بين البرنامج التدريبي لنتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ت عزى للتفاظهرت اأو 

م تطبيق يمكن تفسير ذلك بالتشابه الكبير بين الذكور واالناث في العينة التجريبية التي توالجنس، و 

 ة ذات مواصفات، فه م من فئة عمرية واحدة، وينتمون الى بيئة اجتماعي  البرنامج التدريبي عليهم

 متشابهة.
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لدراسة وهو المسؤولية ولمناقشة النتائج لهذه الدراسة على هذا الجانب من مقياس هذه ا

 ة الطفال الروضة.، وقدرة البرنامج التدريبي على تنمية المسؤولية االجتماعي  االجتماعية

يبية ، ر تجلقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات العينة ال

نشطة المرافقة لحلقاته، حيث تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )نجف ، ت عزى للبرنامج التدريبي واأل

هناك  ( حيث لم ت ظهر نتائج هذه الدراسة ان  6332لفت نتائجها مع دراسة )نجف ، ت( ، كما اخ6332

)نجف ، شارت دراسة أة  في حين فروق بين الذكور واالناث بعد تطبيق البرنامج على العينة التجريبي  

ال  للمسؤولية النتائج اشارت الى االناث من افراد عينة دراستها اظهرت اكثر تحم   الى ان   (،6332

االجتماعية من اقرانهن االطفال الذكور. و ي مكن تفسير ذلك ان الذكور واالناث في العينة التجريبية 

ة متشابهة الى ئة اجتماعية واحدة،  ومن خلفية ثقافية اسري  لهذه الدراسة انهم متقاربون في العمر ومن بي

 حد كبير.

( ، حيث اشارت نتائجها الى وجود فروق 6333واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الرقاد ، 

ومتوسطات درجات المجموعة توسطات درجات المجموعة التجريبية، حصائية بين مإذات داللة 

 ، و لالنشطة التي تدعمه.التدريبي، ت عزى للبرنامج التدريبي طة، بعد تطبيق البرنامجالضاب

( ، حيث لم يكن هنالك فروق ذات داللة احصائية 6333كما اتفقت نتائجها مع نتائج دراسة )الرقاد ، 

 ت عزى للتفاعل بين البرنامج التدريبي والجنس.

 ودراسة (،6338،لعنانيا(، ودراسة )6332واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )ثابت ،

حيث اشارت نتائجها الى ان هنالك فروق ذات داللة  (6311، ودراسة)جوزيف،(6311اليكسيس،)
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تشر نتائجها لتشير الى ، ولم العينة التجريبية احصائية ت عزى للبرنامج التدريبي بعد التطبيق على اطفال

 دى افراد العينة التجريبية.، او الى التفاعل بين الجنس والبرنامج التدريبي لاثر الجنس

 ثانيًا: معيار المشاركة والتفاعل:

ولمناقشة النتائج على هذا الجانب من مقياس هذه الدراسة )المشاركة و التفاعل مع االقران(، و قدرة 

البرنامج التدريبي على إحداث نتائج ايجابية فيه عند تطبيقه على اطفال العينة التجريبية لهذه الدراسة، 

 اءت نتائجها على النحو التالي:فقد ج

اشارت نتائجها الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة  -1

التجريبية، ودرجات المجموعة الضابطة ت عزى للبرنامج التدريبي، وانشطته المرافقة، لصالح 

 افراد المجموعة التجريبية من اطفال الروضة.

داللة احصائية بين درجات االطفال الذكور، ودرجات اإلناث من لم ت ظهر النتائج اثرا  ذي  -2

 المجموعة التجريبية ت عزى للجنس، او للتفاعل بين البرنامج التدريبي والجنس.

، ودراسة ( 6311(، ودراسة )جوزيف،6311دراسة )اليكسيس، اتفقت نتائج هذه الدراسة مع  -3

( ، ودراسة 6334ودراسة )آل مراد، (، 6335( ، ودراسة )عبدالمقصود، 6335)محمود ، 

(، حيث اجمعت جميع هذه الدراسات على 6333، ويستن (، ودراسة )6332)عبد الدايم، 

وجود أثر ذي داللة احصائية ت عزى لتطبيق البرنامج التدريبي على افراد العينة التجريبية، كما 

 التدريبي.لم تظهر نتائجها أثرا  للجنس، او للتفاعل بين الجنس والبرنامج 
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، ت عتبر نتائج منطقية عندما نقارن نتائجها مع الدراسات وبالتدقيق في نتائج هذه الدراسة

، حيث بق على عينتها التجريبيةوالتي اظهرت هذه الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي الذي طٌ  ،السابقة

ل لدى اطفال العينة مع اع، والنمو االجتماعي في التفلية في تنمية المهارت االجتماعيةاظهرت فاع

يف االجتماعي مع ، كما اشارت نتائج البرنامج التدريبي الى تنمية قدرة لدى االطفال على التك  اقرانهم

، كما اسهم في لتي طبق عليها البرنامج التدريبي، وعزز السلوك القيادي لدى اطفال العينة ااالقران

 المزيد من التفاعل االجتماعي بين االطفال.

رد الى ماحققته االنشطة التدريبية المرافقة ، يمكن ان تٌ نتيجة هذه الدراسة ن  أكننا القول بكما يم

واجراء  ،ذيب سلوكيات االطفال بشكل تدريجيلحلقات البرنامج التدريبي، حيث ساعدت على ته

ز لدى ر ف، كل ذلك اما تبعها من انشطة محببة لالطفال، و حددةالحلقات المتلفزة للبرنامج في اوقات مٌ 

السلوكيات االيجابية  أهمية البرنامج التدريبي، فكانت الفائدة لهم منه، حيث عرض لهماالطفال شعورا ب

 ، والذي يعرف باسلوب النمذجة.في المواقف االجتماعية المختلفة خذوا بهاأالتي يجب ان ي

 ثالثَا: معيار السلوك العدواني:

السلوك العدواني ، تشير النتائج الى ان هناك اثرا على معيار نتائج هذه الدراسة   لمناقشة

يظهر انخفاض السلوك العدواني لدى اطفال ، بق على العينة التجريبيةللبرنامج التدريبي الذي طٌ 

ريبية تحت اثر البرنامج جابات العينة التجالروضة، وعند حساب الفروق بين المتوسطات الحسابية إل

لبيان اثر الروضة من العينة التجريبية ، و  العدواني بين اطفال ، اشارت الى خفض السلوكالتدريبي

البرنامج والتفاعل مع الجنس ، تم اجراء اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي ، حيث اشارت نتيجة 

، يمكن ان ت عزى للتفاعل بين الجنس والبرنامج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، الى هذا التحليل
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، حيث بلغت مستوى الداللة في تحليل التباين لسلوك العدواني بين اطفال الروضةفض االتدريبي لخ

 ( وهذه غير ذات داللة احصائية.3.864المشترك الثنائي )

دراسة على ولتفسير نتائج هذه ال (.6338 النداتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) ماك اكم

لدى افراد  (3.35لة احصائية عند مستوى الداللة )، وهل توجد فروق ذات دالمعيار السلوك العدواني

( يوما 14، في مستوى خفض السلوك العدواني  في القياس البعدي التتبعي بعد )المجموعة التجريبية

، تشير النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة طفال العينة التجريبيةمن تطبيق البرنامج على ا

جابات افراد عينة الدراسة التجريبية بين المتوسطين الحسابيين إل( 3.35احصائية عند مستوى الداللة )

، كما ، وهي غير دالة احصائيا  (3.35استنادا  الى قيم مستوى الداللة، اذا كانت الداللة اعلى من )

يوما من تطبيق البرنامج ( 14المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية، حتى بعد مرور ) ن  ظ أيالح

طفال الروضة ا يدل على استمرارية اثر البرنامج التدريبي في خفض السلوك العدواني أل، وهذالتدريبي

 من العينة التجريبية.

 التوصيات :

في ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج ايجابية، في معالجة سلوكي ة غير سوية، افرزتها 

من االطفال، وهم اطفال الروضة، البرامج الدخيلة على ابنائنا، وبشكل خاص على اخطر فئة عمرية 

فإن  الباحث، ومن منطلق الحرص على ابنائنا الذين ستبنى عليهم حضارة الوطن وتقدمه، فإنه يوصى 

 -بمايلي:
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المرئية المصورة بثقافة  تدريبيةالبرامج الاجراء المزيد من الدراسات التي تقوم على فاعلية  -1

ية لدى فئات اخرى من االبناء في المراحل لتنمية المسؤولية االجتماع الرسوم المتحركة

 المدرسية العليا.

التأكيد على الجانب االعالمي التربوي، لبذل المزيد من الوعي التربوي لدى األبناء وأسرهم،   -6

حيث يساهم االعالم ببرامج مختلفة، وذات أبعاد نفسية ايجابية، لتساهم في تنمية االنتماء 

 نحو مجتمعهم.والتفاعل االيجابي لدى الشباب 

عقد دورات للمعلمين والمعلمات القائمين على تعليم اطفال الروضة، لتعريفهم بأهمية البرامج  -3

 ، واثرها الكبير في تنمية وصقل المهارات االجتماعية لدى االطفال.المرئية المصورة التدريبية

المختلفة لتنمية المهارات االجتماعية لدى الشباب في المراحل  المرئية تصميم البرامج التدريبية -4

 المدرسية المختلفة.

تي تعرض مشاهد العنف على االطفال، في أثر البرامج المتلفزة ال توضيحاجراء الدراسات على  -5

 الدراسية.مختلف مراحلهم العمرية  و 

و تحت اشراف تربويين لشرح أثر  المحاضرات في وسائل االعالم المختلفة ،عقد الندوات و  -2

 برامج العنف المتلفزة، وأثرها على االطفال، وعالجها.
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الموجهة لجيل الشباب في القنوات  المرئية بثقافة الرسوم المتحركة االهتمام بصناعة البرامج -8

التي اصبحت  ،عها على معالجة السلوكيات الغير سويةالتي تعمل من خالل تنو   ،الوطنية

 ل م لدى االطفال والشباب.سلوك متع

دة المتلفزة هتمام بنشر الوعي لدى اولياء امور االطفال في تقنين مشاهدة اطفالهم للمشاهاإل -2

 التي تحض  على العنف من خالل الرسوم المتحركة.
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 قائمة بأسماء المحكمين

 الرقم االسم التخصص مكان العمل
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نفس الجنائيعلم ال الجامعة االردنية عباطه ظاهر االستاذ الدكتور   3 

سالمه يوسف طناشاالستاذ  االدارة التربوية الجامعة االردنية  4 

ة روال عودة السوالقةاالستاذ علم االجتماع الكلينيكي الجامعة االردنية  5 

االردنيةالجامعة  اماني قشمر االستاذ علم النفس التربوي   0 

بسام العبدالت االستاذ التربية الخاصة الجامعة االردنية  2 
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