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فعالية برنامج قائم علي القصة لخفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة بالمؤسسات  

 االيوائية 

 

 *وفاء محمد سليمان عز الديند/                    *إبراهيم الصايغياسمين فتحي د/ 

 

 المستخلص

يهدف البحث إلى خفض السلوك  الددااي  لد  طففل  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وبس ااالالدح البحث 

( ففالً اففوب نقسلسو  إلى نركياو  نرسكيب ةللل ب  40السنهج شلب  جرويب س اجوكي  يونب البحث ن   

( اللللنكاي لسساللللسللللب طائ    7-5( ففالً اففوب ف  يسو  20فالً اففوبس انرسكيب جرويبوب  ( ف20 

لللسدل  س االلللالدح البحث اخابلذ ال للا لواف س انقولس السللللوك  الددااي  الس للللكذ ل ف  الواةللللب  

لللسسالللسللللي ائيكا وب  إيدا  البل، الا(س ل لظب نال،شب السللللوفو  لوسلللوك  الددااي   ففل  الواةللب  

للسساسلي ائيكا وب  إيدا  البل، الا(س لويلنج ظل م يوى الق ب   إيدا  البل، الا(س اجكصو  يال ج البحث ل

إلى اجك  فواق ذاي  ئلب إ، لل وب لو  ناكال   ذجد  ذجلي طفوا  السرسكياو  الارويبوب االبللل ب  

  فواق ذاي  ئلب إ، للل وب  فى السللوك  الددااي  لدد ج بوا البويلنج ل للللم السرسكيب الارويبوبجس اجك

لو  ناكالل   ذجد  ذجلي القولاللو  القبو  االبدد  ف  السللوك  الددااي  لدد طفوا  السرسكيب الارويبوب  

ل لللم القولس البدد س يدح اجك  فواق ذاي  ئلب إ، لل وب لو  ناكال   ذجد  ذجلي القولالو  البدد   

س اجك  فواق ذاي  ئلب ا، لل وب لو  ناكال     وباالاابد  ف  السلوك  الددااي  لدد السرسكيب الارويب

ذجد  ذجلي طففل  السساللسلللي ائيكا وب يوى طلدل  نقولس السللوك  الددااي  الس للكذ  ففل  الواةللب  

 لللسساسلي ائيكا وب ل للم لدد الددااا الرسد  ج

 

 الكلمات االفتتاحية : برنامج قائم علي القصة، السلوك العدواني، طفل الروضة، المؤسسات االيوائية  

- 

 مقدمة  

جدد نو،وب ال فكلب السبووة ن  طهم السوا،  الاى يسو لهل ال ف  ف  ،ولج  س إذ يوجوز لنلا شلللل لللوا   

اجدس  يوى لوكذة شلل لوا  س اننهل    يو  يدة يكان  انسثواي يوكا لهل الاأثوو اإليرللى طا السلوبى يوو 

البوئب السحو ب  الاى ينللأ لهل ال ف  ج ل ا  للا ن  السهم الاألود يوى طهسوب ه   السو،وب الحسللالب ف  ،ولة  

 ال ف  االا  يام لهل لنلا شل وا  يو  طالس إيسلي  اإجاسلي  اووم ج 
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ال  ن  ،وللة ال فل  س ( إل  طهسولب السللللنكاي ا Montessori.2000،ولث اشلللللذي نناسللللكذ     

ااصلفاهل لأيهل فاوة الاوو  االا  جسو ل ال  نوا،    السو،وب ا ال  اجسلسى نو،وب الدق  الالايى الا   

جبدط ن  الكئ ة ،ا  ثال  اللنكاي س اال ليوب السو،وب الحسلللاللب االا  جبدط ن  ثال  اللنكاي ،ا  اللاب  

هل لللدق  الكايى إلى طا ياقنهل س ان  ثم جأج  السو،وب اللنكاي س ايقكح ال ف  خاللهل لاوواذ ا فدل  اجقوود 

ال لل ب اهى نو،وب الدق  الكاي  الا  جسلاسو ن  ال  النكاي ،اى اثنل يللو النب س االا  يقكح ن  خاللهل 

 الدق  الكايى لا بوا ل  نل جدوس  ،اى يشهو ه ا لكةكح يوى شل وا  ج

للئب الووسبس إئ طا ا الوة ظد جادوظ لشواف ،ولجوب  الألالوة طهسوب لبووة ف  جولوب ال ف  اجنللئا  جن

ااجاسليوب غوو ننلاللبب لنسك شللل للوب ا لنلا يسكاً اللووسلً لا للدف ا اللوة اجفووهل لسل يحد  ف  ،لئي  

ال الق اظد جادوظ ا اللوة إلى نوظ ا أ طا اللرن  طا إلى افلة ا أ طا لووهسل ا نسل يس   إلى اجك   

يفاقداا إلى الدنليب االويليب لسل ي وو ظوقهم س ايس   إلى اةللل واأ يلح ف   طففل  لال طالللو الال نأاد س

شللللل للللواهم ا نو ال   يسللللاكجد يوى الدالب االسراسة ةللللواذة إظلنب  اذ جويلهم اجوسللللبهم القوم  

 ( 28  ص 2005اائجرلهلي االسوكلولي ائيرللوب طهسهل السساسلي اإليكا وب لأليالحج  الرولذس 

طهسوب السساسلي ائيكا وب ف  ذيليب ا يالح إئ طا يال ج الدديد ن  الدذاالي طاةح   ايوى الوغم ن   

ندليلة ا ففل  ا يالح لاوك السساللللسلللللي اذلك لو وة ال للللدكللي الا  يكاجهكيهل ان  لونهل ج ووو هوئب  

يكا وبج  ائشللواف يووهم للللو  نسللاسوس اايدداح الافلي  اللللل لل  لو  ا ففل  االدلنوو  لللسساللسللب اإل

 (293 ص 2013 نكاى اطخوااس 

للإلةللفب إلى الللدكذ لللنقا النلجج ي  النشوة الساديوب ن  السراسة إلى طففل  السسالسللي ائيكا وبس  

نسل يدوةلللهم لوسللللوالي السلللوكلوب اائجاسليوب االنفسلللوب االا  جسثو لللسلللود يوى جكافقهم النفسللل   

 ( 102  ص  2015ائجاسلي ج  يفوف س 

ددااا نللووب الوكلوب خ ووة  ايدح السلو وة يووهل لدد ا ففل  يسو  طا يدوةلهم إلى لدض  ايدد ال

ائةل واللي الللل لوب االنفسلوب لسلكا الاكافا اجنكح ا ،دا  س فولا ن  البلواذ  الولل  ي  جوك 

 السلووب ف  اظ  نبوو لافل   طثلذهل ف  السساقب ج

لددااا س طي  ن  ا فبللل  السلللسلح لألففل  لافوي   السل جنلال  يشويب الاحوو  النفسللل  ف  طالللبلأ ا

يداايهم لحويب ف  نوا،و  ا الوب ظب  طا جوب  اجشهو يوى شلللو  الللوك  يدااي  ندنو ف  السسلللاقب س  

الو  جلاي البحك  االدذااللي لددح صلحب ه ا الوط   س ان  ا فبل  طا يقدح لو ف  يسلذن ن  السلوك  

لسلللوك  الددااي  اجسلللليد  يوى جوواذ السلللوك  غوو الددااي   غوو الددااي  ف  ظواف جسلللسم لشهكذ ا

اذلك لاقديم السدززاي ائيرللوب السنلاللبب االحد ن  السللوك  الددااي  لللدقلأ طا لللحونلا ن  الح للك   

 ( 117 ص  2000يوى يال ج طا ندززاي إيرللوب له ا السوك ج  ن قل  اآخوااس 

  طهسوللب الق للب س  يهللل جبللدط نلل  الكاظللة اللل د يدللو  اظللد طلللدي الدذاالللي النفسللوب االاولكيللب يولل

فول   ال فلل  اجقالوأ للل  نلل  يلللم الوبلللذ س لسللل طا لهلل  اذ هلللح فلى لنلللا شل للواب فل  جسوللة جكايللد 

يسللك  فهلل  جللزا  ال فلل  لللحقللل ا االقللوم ااإلجرلهلللي اإليرللوللب السلاوفللب س لسللل طيهللل جلللبة خولللل  

 ( ج  57   2011شحلج  اجوسب  نحلا  السوك  اآ ال  ج  نحسدس
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فللق لللب نللل  طظلللكد ا الللللود الالللى يادلللوف ال فللل  نللل  خاللهلللل يولللى الحوللللة اطلدل هلللل ايولللى 

السلةلللى االسسلللاقب س فلل فللل  لحولللم خ ل  للل  النسل ولللب االفسلللوكلكجوب ياسالللة ل الظلللب اللولللل ج 

نلل  االق للب لللديهل القللدذة يوللى إفللالق اللوللل  ا يسلل  نلل  خللال  إثللواا ج للكذاي ال فلل  لسللل فوهللل 

السللحو االسادللب االالللكياس افللى هلل ا الاللأثوو اللل د ئ ،للدا  للل  لوق للب يسولل  جكظوفهللل  غللواظ 

جولكيلللب يديلللدة للإلةللللفب  لسلللهكلب الانكيلللة فلللى االللل   يوةلللهل إلثللللذة الدافدولللب االاللللكيا للللدد 

 ( 46- 45  ص  2005ا ففل   يلهد ، وبب 

هلل   السو،وللبس للل ا ذطي البل، الللا ا،وللث طا الق للب نلل  طهللم طشللول  ا  أ السحببللب لو فلل  فللى 

 ااالداح الق ب للفض السوك  الدداايى  ففل  الواةب لللسساسلي اإليكا وبج

 مشكلة البحث 

يدلي  فف  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ن  الدديد ن  السلوالي السوكلوب االنفسوب اائجاسليوب س  

 Lassi . Z & Mahmud. S & Syed. E & Janjua( (2011ن   اه ا نل طلدي يوو  يال ج  ذااب لالً  

.N     إيسلا ادود السبدون    2012س ا ذااب  الددااا( س  2013( س ا ذااب ننى  طل و    اجدد نلووب  ن  

لو  هسئا ا ففل  س ان  خال  ائفالف يوى الدذاالي السللقب   الا  جنلال  السوك  السلوالي إياللذاً 

ن     للفب   السددة  االبوانج  س  ائيكا وب  السساسلي  طففل   لدد  ،س   الددااي   الا   2004 ذااب   )

لويلنج إذشل   س ا ذااب ( الا  ااالدن   2006ااالدن  طلدلأ ص ووة لللسكاوقى س ا ذااب ط،سد  

(  الا  ااالدن  لويلنج للف  نقاوح يوى لدض الركايد النفسوب س اااالدن   ذااب  2009يبدالدل    

( الدالن الدقالي  ائيفدلل  السوكل  ا ا،وث طا الق ب ن  طهم طشول  ا  أ السحببب لو ف  2010يكيبب  

لد يوو  يوسلا الاولوب ايوم النفس لأا الق ب ن  طفب  فى ه   السو،وب س اجحا  السوجبب ا ال  فبقل لسل ط

الكال   لاولوب ا ففل  يوى القوم الدينوب االلوقوب االاكجهلي السوكلوب اائجاسليوب  س اه ا نل طلدي يوو  

( ف  طا لوق ب  اذ ف  اااودلأ القوم الا  جبسنهل البويلنج س اايدولس ذلك  2014 ذااب ادود نكا     

ا  ا   لهم س الددح اجك   ذاالي اللقب فى ،دا  يوم البل، الا ظلنال لإيدا  لويلنج ظل م يو     يو  الرليد 

الق ب للفض السوك  الدداايى  ففل  الواةب  لللسساسلي اإليكا وب س اجاولا نلووب البحث الحلل  فى 

 الاسلؤئي الاللوب   

 تساؤالت البحث 

 ؟ لللسساسلي ائيكا وبنل طلدل  السوك  الددااي  ل ف  الواةب  -

نللل البويلللنج القللل م يولل  الق للب اللل   يهللدف إلللى خفللض السللوك  الدللدااي  ل فلل  الواةللب  -

 لللسساسلي ائيكا وب ؟

نلللل فدللولللب البويللللنج القلللل م يوللل  الق لللب فللل  خفلللض السلللوك  الدلللدااي  ل فللل  الواةلللب  -

 لللسساسلي ائيكا وب ؟

ض السللوك  الدللدااي   ففللل  الواةللب نللل طثللو البويلللنج لدللد ج بوقلل  لفاللوة زننوللب فلل  خفلل -

 لللسساسلي ائيكا وب ؟

 نل جوجود طلدل  السوك  الددااي  الس كذ  ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ؟ -

-  
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 أهداف البحث 

 خفض السوك  الددااي  لد  طففل  الواةب لللسساسلي اإليكا وب ج -

الدلللدااي  للللد  طففلللل  الواةلللب ج لللسوم لويللللنج ظلللل م يوللل  الق لللب للفلللض السلللوك   -

 لللسساسلي ائيكا وبج

الاحقللا نلل  فدللوللب البويلللنج للفللض السللوك  الدللدااي  لللد  طففللل  الواةللب لللسساسلللي  -

 ائيكا وبج

 أهمية البحث 

 األهمية النظرية 

ائهاسلللح لل ففللل  فلل  ط  نراسللة اهاسلنلللً لسسللاقب  السراسللة لأاللو  س ايقلللس نللدد جقللدح  -

 السراسدلي اذظوهل لسدد اهاسلنهل لل ففل  االدنليب لهم ج

إلقلللا البللكا يوللى فئللب هلنللب نكجللك ة لللللسراسة اهللم طففللل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب  -

 االول  ي  نلللوهم االكصك  إلى ،وك  لهلج

البحللث الللواه  يدللد إةلللفب إلللى نرللل  الويليللب ائجاسليوللب  انرللل   ذاالللي ال فكلللب س  -

د السسللم اللل   ظلناللل لهللل البل، الللا س فوللم يرللداا فلل  ،للدا  يوسهسللل ط   ذاالللي اذلللك لحسلل

 جنلال  ه ا السكةكف ج

 األهمية التطبيقية 

جقلللديم ائالللاواجورولي االاكصلللولي االسقاو،للللي اج لللسوم البلللوانج الاولكيلللب ا نسلللل يسلللليد  -

دللدااي  القللل سو  يوللى جولوللب ففلل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب يوللى جدللدي  السللوك  ال

 لديهم ج

انوليولللب جدسلللوم البويللللنج للفلللض السلللوك  الدلللدااي  للللد  طففلللل  الواةلللب لللسساسللللي  -

 ائيكا وبج

 التعريفات االجرائية لمفاهيم البحث 

 السلوك العدواني : -

هلللك ذ  فدللل  ال فللل  يهلللدف لللل  إلحللللق ا ذد للللل خوي  لفشوللللً اجسلللديلًس طا لللسساوولللليس طا 

ح لل  يووهللل ففلل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب يوللى طلدللل  ل اجلل س اجحللد  لللدذجللب الالل  ي

نقوللللس السلللوك  الدلللدااي  الس لللكذ ل فللل  الواةلللب لللسساسللللي ائيكا ولللب السسلللالدح فللل  

 .البحث الحلل 
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 البرنامج القائم علي القصة : -

هللك نرسكيللب نلل  ا يللل ب الق  للوب الالل  جللداذ ط،للداثهل ،للك  شل للولي نلللللهب لو فلل  

فللض السللوك  الدللدااي  لللد  طففللل  الواةللب لللسساسلللي اإليكا وللب س فلل  هلل   السو،وللب س لل

 للإلةلفب إلى نرسكيب ن  ا يل ب الا بوقوب السبنوب يوى نكةكف الق بج 

 المؤسسات االيوائية : -

هلل  نساسللب اجاسليوللب طيللدي لانلللئب ا ففللل  السحللوانو  نلل  الويليللب ا اللويب لسللبد 

السلللر س اجقلللدح لللل  جسولللة الللللدنلي الادووسولللب الفقلللو طا الافولللك ا الللو  طا السلللكي طا 

 االاولكيب اال حوبس اجدس  افا يشلح يبس  جحقوا ذلكج

 محددات البحث 

( ففلللالً اففولللب نللل  طففلللل  الواةلللب 40السحلللد  البللللو   جاولللكا يونلللب البحلللث نللل    -1

لللسساسللللي ائيكا ولللب س جلللم جقسلللوسهم إللللى نرسلللكياو  نرسكيلللب ةللللل ب نوكيلللب نللل  

 ( ففال اففوب  ج20انرسكيب جرويبوب نوكيب ن    ( ففال اففوب س20 

السحلللد  السوللللي   جسدولللب طائ   لللسدلللل   س اجسدولللب الحويلللب لللس ويلللب س اجسدولللب  -2

 السدينب السنكذة لسدينب ي و س اجسدوب الوسو لللسدل   ج 

السحللد  الزنلللي   جللم ج بوللا ط ااي البحللث يوللى طففللل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب    -3

 ج22/10/2021ح إلى 22/8/2021ف  الفاوة ن  

 اإلطار النظري 

 أوالً: العدوان  

 تعريف العدوان 

يدد الددااا لسشلهو  السلاوفب ن  طهم اطلوز السللوالي السلوكلوب الا  جكاج  ال ف  ف  نو،وب ذيلظ  

 ا ففل ج

  -هنل  يدة جدويفلي لوددااا ي لو ننهل نل يو   

آخو (  لأي  هك ل  اللوك  يناج ين  إي اا شلللا 116  ص 2000يدوف الددااا  ن قل  اطخوااس   

طا اجالف للللل ا طا هك الللوك  يهدف إل  إ،دا  يال ج جلويبوب طا نوواهب طا لوسلللو وة ن  خال  القكة  

 الرسديب طا الوفشوب يوى ا خوي ج 

( لأي    ذ  فد  إنل لحونلا ال ف  ن  إشلللبلف ،لجلج  طا ائالللواف 112  ص 2000اجدوف   للن س  

لقوا االاكجو يند نكاجها  لوسكاظ س اا شللللللص الا   االافويط ف  اإلشللللبلف ا نسل ي وو ف  يفس ال ف  ا

جدوا ، للللكلل  يوى ن لللبل س اجس   لل  إلى اإل،بللف االلللللدكذ للللشوم س فوورلأ لودلدااا للأشللللولللل  السلل   

 االوفش ج
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لأي  "فدل   نكج  جرلل  شلللللا طا لل   آخو لق للللد اإلي اا طا    (Shaw,2000: P398)لونسلل يدوف  

 الالكي جج

(  لأي  اللللوك  ةلللللذ يلجج ي  ن وواي  اخووب طا خلذجوب يسو   30  ص   2006  لسل يدوف   اللللسووس

نال،شا  اجحديد  اظولاللل  اهك إنل طا يوكا الللوكللً لديولً طا لفشولً نبلشلللواً طا غوو نبلشلللو اياوجد يوو   

إلحلق ا ذد طا البلللوذ البدي  طا النفسللل  االسل   لل خوي  طا لللنفس ايلاو  ف  نسلللببلج  انشلهو   

   ن  فو   خوجاشدج

(  لأي  ايدولس لافسللوو ال ف  لوسكاظ  الللذجوب يوى طيهل  98  ص   2009ايدوف   إلواهوم ااخوااس  

 نهد ة انحب بس فوشهو الددااا ناأثواً لإ ذال  لهلج

( فادوف  لأي   هك اللللوك  نق للللك  يس   إلى إي اا ا خوي  طا  94  ص 2013طنل  يبد السق للللك س 

ظد يوكا الددااا لديولً  لسل ف  الدقلأ البدي  لللبللللوأس الدضس الدفة( طا لفشولً  ائةللللواذ لسساوولجهم ا

 الاهديدس الاكلوخس السللويبس ائالاهزاا أ طا ذنزيلً لسل ف  ا الللود غوو الوفشوب إلهليب ااز ذاا ال وو( طا  

 شلا لدي  غوو نبلشو  ط  نكج  إلى الللا ال   طغبب  السداد ( طا غوو نبلشو  ط  اياداا يوى 

( لأي   هك السوك  ال   يار  إلى إيقلف ا ذد لل شللص ا خوي  طا  192  ص 2014اجدوف   نحسدس 

 ف  نساوولجهم إنل لديولً طا لفشولً طا لأ  فويقب طخودج

( الددااا لأي  هك   " السوك  ال د يوحا ا ذد االبوذ لل خوي   122  ص   2016لسل جدوف  لديوس  

 شولا السل يب اغوو السل يبجطا للل اي طا لل 

( السللوك  الددااي  للي    هك طذد نق للك  يوحق  ال ف  427-426  ص  2017لونسل جدوف  الدبوددس  

لنفسل  طا ا خوي  الكاا طللا ه ا ا ذد لديولً طا ندنكيلً نبلشلواً طا غوو نبلشلواًس صلويحلً طا ةلسنولً االوبولً  

السلوك  طيبللً ط  جدد يوى ا شلولا طا لوسقانولي الللل لوب لللو   طا غليب ف  ذاج  لسل يدخ  ف  ي لق ه ا 

 -نق ك  اكاا للي  ه   ا شولا نوولً لوفو  طا ال وو جساناج البل، ب ن  الادويفلي السللقب يدة يقلف ه   

 الددااا هك اوك  نق ك  ايهدف إلى إي اا ا خوي ج -

السكجل  يحك ا خوي  اللللكاا لللا لفشوللً طا جسللللديللًس  يالل  الدلدااا طشللللوللئً نادلد ة ننهلل الدلدااا  -

 االددااا السكج  يحك السساووليس االددااا السكج  يحك ال ايج

 لسل يال  الددااا طشول  طخود ننهل الددااا السبلشو اغوو السبلشوج -

 الددااا اوك  نواسد ي  فويا الادوم ائجاسلي ج -

 لنلجج ي  يدح إشبلف الحلجلي ا الاوب لو ف جالددااا يوكا ياورب لولدكذ للإل،بلف االاكجو ا -

للأيل  هك ذ  فدل  ال فل  يهلدف لل  إلحللق ا ذد للل خوي  لفشوللً  وتعرف البااحتتاان العادوان اجرائيااً :  

اجسلديلًس طا لللسساووليس طا ل اج س اجحد  لللدذجب الا  يح ل  يووهل فف  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وب  
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دااي  الس للكذ ل ف  الواةللب لللسساللسلللي ائيكا وب السسللالدح ف  البحث يوى طلدل  نقولس السللوك  الد

 الحلل ج

 العدوان في ضوء النظريات 

 -هنل  الدديد ن  النشويلي الا  جنلال  جفسوو الددااا انشلهو  اه  للئج   

دوب  ايشويب الاحوول  النفسلللل   طا الدلداايولب اا،دة ن  ال وا ز ا الوبس فللدداايوب ال بو  يرى فرويد -1

يند الفو  ةلللد ذاج  يسو  طا جار  ةلللد الدللم الللذج  ايبدا طا النلس يووهم طا يقكنكا لاح وم  

ا شللولا اا خوي  ،اى ئ يح سكا طيفسللهمس لسل يحس  يفسلل  ن  النزيب إلى جدنوو ال اي فواحام  

 يوو  طا يد و يوى ظنكاي خلذجوب لوددااا 

السكي اه  نكجهل  لالدنوو الحوللة االسكي طا ايهلل هلل    لسلل جشهو الدلداايولب ينلد فوايلد ياورلب غويزة

 الللالل  جشهو الدداايوب جرل  ا شولا اا خوي  لدئً ن  جح وم اجدنوو ال اي فه  ،سليب لو ايج 

ايشويلب ائ،بللف اا السللللوك  الدلدااي  يشهو ياورلب لال،بللف س اائ،بللف    ويرى دوالرد وميللر -2

اةلدل  نزيرلً لوفو  لسل طا ه   ائالا لذة يسو  طا جسادي     هكيبلذة ي  االا لذة غوو اللذة جس  

 (211-202  ص 2002ن  الفو  يدة ااارلللي ن  لونهل الددااا ج           ظ لن  س يدس س 

 اا اس النفسوب السحد ة لدالظب ائ،بلف لللددااا ه    

 جه  الفو  ججلاو  شدة الوغبب ف  السوك  الددااي  للخاالف لسوب ائ،بلف الا  يكا -

س ايق  نو     لال،بلف جز ا  شلللدة الوغبب ف  الدس  الددا   ةلللد نل يدذل  الفو  يوى طي  ن لللدذاً  -

 الفو  لأليسل  غوو الددا وب  ،ول  نل يدذل  الفو  يوى طي  ن دذ إ،بلف  ج

يدابو ل  الدلدااا ف  السكاظ  ائ،بللفولب لس للللب إ،بللف اخو ايس   ذللك إلى زيلل ة نول  الفو   -

 وك  الددااي  ةد ن دذ ائ،بلف ا الا  ج لوس

يوى الوغم ن  طا السكظ  ائ،بلف  ين ك  يوى يقلأ ال اي إئ طا الددااا السكج  ةلللد ال اي  -

ئ يشهو ائ يحد  ذلك إئ إذا ااجه  طاللللود السللوك  الددااي  ائخود السكجه  ةللد ن للدذ 

 ( 114 – 113  ص  2001ائ،بلف ا صو  يكاظد ل  ظكيب ج   الدقل  س 

ى طنوي    إنل االارللب لديوب طا إلى الددااا فلذا نل ايسلد ال ويا طنلح  الللالل  فلا ائ،بلف يس   إل

 الدداايوب فإنل طا جار  ه   الدداايوب ةد لدي  طا جنقود إلى الداخ  لا بم يداايوا  ةد ال اي ج  

االنشويب النفسللوب ائجاسليوب طا الددااا هك  ذأ ن  السللوك   " أدلر "  اف  ه ا السللولق يود -3

غوو السللك  يهدف إلى جحقوا ذغبب صللل،ب  ف  السللو وة ايوكا يلجرلً ي  اللللدكذ  ائجاسلي   

لللفلل  طا ائ،بلف اهك يهدف إلى الادكيض ي  اللوبب االفلل ج لسل يللوو إلى الوك  غوو الك   

 ياسوز لللدن  االادد  السل   طا السدنك ج 
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 (74- 73 ص 2000(س  طللظب اطخوااس 104  ص 2007 اهوو للن س  

،ك   ذااللللب  الووفولب الا  يلدذ  لهلل الدقل  اإليسلللللي  اظلل ة    ركز بيااجياه والنظرياة المعرفياة   -4

اط،دا  ندونب ف   السرل  اإل ذال ( طا  الحوز الحوك  لإليسلللا( لسل ياس   ف  نلاو  السكاظ  

ل بد ائجاسليوب الوكنوب اايدولالهل يوى الحولة النفسلوب لإليسلا نسل يس د ل  إلى جوكي  نلليو ا

 االوواهوبج

اهلل   السلللليو جاحللك  إلللى  إ ذا (  اخولل  يقللك  صللل،ب  إلللى نسلذاللب السللوك  الدللدااي س      

اللل لك لليلل  فللويقاهم فلل  الدللالن االللاحوم فلل  السللوك  الدللدااي  يلل  فويللا الادللدي  اإل ذاللل   ط  

بلللم طنلنللل  جدلللدي  إ ذا  الفلللو ( لازايلللد  لسلاوللل  السدوكنللللي االحقلللل ا السال،لللب فللل  السكظللل  لوا

السرلللل  اإل ذالللل س ائ يالللو  فوللل  ط  غسلللكظ طا إلهللللحس ايردوللل  نساب لللوا لودالظلللب للللو  السلللبد 

 االناوربج

االدلللالن السدوفللل  السلللوكل  فللل  نو،ولللب ال فكللللب جلللديوسل جرويبوللللس  يللل  خلفلللد الافوولللو    

قولللا االسللللليو االسلللوك  السلللوجبط للئةللل والليس ا نلللج للللو  ا الللللود السدوفولللب االسلللوكلوب لاح

الهللدف النهللل   الساس لل  فلل  طا ي للكذ ال فلل  الادلنلل  نللة السكاظلل  ل ويقللب اللهوب البللبط االللاحومس 

فللللدالن هنللل يولللز يوللى نسللليدة ال فلل  يوللى الللكيى لأيسلللف الافووللو السللللبب الالل  جدوللا ا ا لل س 

 لرليد جدوم السهلذاي السدوفوب االسوكلوبج

دة يوللى يسللك اج للكذ السهلللذاي السدوفوللب نلل  اللل ا يهللدف الدللالن السدوفلل  السللوكل  إلللى السسلللي

إيلللل ة البنللللا السدوفللل ( للإلةللللفب إللللى  –النس جلللب  -خلللال  ا الللللود السلاوفلللب  ،للل  السللللوالي 

الكاجبلللي  –نسلذاللب السللوك  ال للحوم اللل د جللم جدديولل  نلل  خللال  ا اللللود ا خللود  لدللد ا  ااذ 

آا اا،للدس اياسوللز هلل ا الدللالن لأيلل  ئ  السنزلوللب(س اللل لك فهللك يهللدف لوادللدي  السدوفلل  السللوكل  فللى

يحالللن لفاللواي فكيوللبس ايهللدف لادللدي  السدلللذف السللللبب نلل  خللال  إيللل ة البنلللا السدوفلل ج  لللديوس 

 (236-ص  235  2016

طا اإليسلللا يللادوم ل وللوا نلل  طيسلللف اللوكل  يلل  ياارى باناادورا و نظريااة الااتعلم االجتماااعي:  -5

( س 265س   ص 2002ئجاسللللي ج يدقكأ فويلللا السلللللهدة س افلللى ةلللكا يشويلللب اللللادوم ا

فلل فلل  يساوللك يزيللب ف ويللب لسحلللللة طا جقووللد اللوك  ال وللو ،اللى لللك لللم يح لل  يوللى السولفللأة 

نقللللل  الللوك  ندلللو س لللل لك فلللإا شل لللوب ال فللل  هللل  لللدذجلللب ا اللللى نحللللللة لونللللس 

ئ يحالللن السحو للو  للل س لسللل يسيللد لليللداذا ذطد اللونو فلل  جسوللز  لللو  الللادوم اا  ااس فلل فلل  

لللبللواذة إلللى جقووللد ج للوفلي ففلل  آخللو فلل  لحشلل  جدوسلل  لاوللك الا للوفليس ،وللث طيلل  

يسلللا وة طا يلالللزا جولللك الا لللوفلي فللل  ذهنللل  ايس يهلللل فللل  الوحشلللب السنلالللبب ئ،قللللج 

 ( 55 ص  2010 الحسداي س 
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 االلو  الاللى يكةم يالظلي الحاسوب السابل لب لبليداذا  

 

 ( 1شكل )

 الحتمية المتبادلة لباندورا 

(Carlson,2000:P487) 

إا للليلداذا يولز يوى السللللوك  اجدوسل  ن  خال  نكاظ  اجاسلليولب جحقا اإلثللذة االاقوولد االسوللفلأة  

االادزيزج اياكظ  السللللوك  ال د يقود يوى الدكاظد السوحكظب لونسكذن فس ال   إذا ئ،ل فف  زنوال ل  فى 

فإا الفوصللب جوكا ظوووب  الدذااللب طلبو اللنل اطل و ا،اوانل ينلوف ف  طيسل  يداايوب ايدلظد يووهل للللدة

لاقوولد هل ا النسكذنس الل للك اجلد للليلداذا طا ائجرللهللي االاكظدللي ا،اى ائاللللارلللللي ائيفدلللولب يسو   

 جدوسهلج 

اجابللللس  النس جب طا الادوم لللسال،شب ج وو اللللوك  الفو  ياورب نال،شا  اللللوك  شلللللا آخو هك  

اددي  السلوك  اهى جسلاند إلى افاواظ طا اإليسللا  النسكذنج اجدد النس جب جزاا طاللالول ن  لوانج ل ووة ل

ظل ذ يوى الادوم ي  فويا نال،شا  لسلوك  ا خوي  اجدوةلهم ل لكذة نناشسب لونسلذنج فلل ف  فى ه   

(س  الويسللاد  196 ص    2001السو،ولب ظلل ذ يوى طا يال،ل النسكذن لوالل   ظلداة لل  فوقولد ج  ا نووس  

 ( 232  ص 2003

ليداذا للا يدخ  ائففل  إلى ،روة لهل  نوب لبووة اشلللا يبللوأ ه   الدنوب افى جرولب طجواهل ل

ايلللللاسهللس ثم يلون اياو  ا ففلل  لسفو هم نة اللدنولبس اإلى جلليلد هل   السرسكيلب ن  ا ففلل  هنلل   

نرسكيب طخود ةلللللل لب للا طفوا هل يدخوكا إلى ال وفب ئ يللللللهداا نل ذآ  طففلل  السرسكيب ا الىج  

طففل  السرسكياو  فكجد طا طففل  السرسكيب ا الى يووذاا نة الدنوب يفس اوك  الللا   ذاظد اوك 

 Morris& Maistoالنسكذن فى ،و  طا طففلل  السرسكيلب البلللللل لب طظهواا اللللوكللل ن لليوا جسللنلل  

2000:P 190 ) 

فب  ظدذج  يوى  إا فف  نل ظب  السدذاب نول  إلى الاقوود اكاا ف  اجك  النسكذن طا لدد غولل س اذلك ل

جوكي  صلكذ ذهنوب لونسكذن اائ،افلظ لهل ااالاديل هل االاقوود يللبة لدد ال ف  ،لجا  إلى السلو وة يوى  

 ( 232 ص  2003البوئب ااإل،سلس لللوفلاةج  الويسلادس 

العوامل 
الشخصية

السلوك البيئة 
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إا فدللوب الادوم لللسال،شب ل للفاهل طاللوكأ يسللليد ا ففل  فى جددي  السللوك  غوو السوغكأ ياكظ   

    يوى شواف

اجك  ظداة فدووب طا شللا يس د النسكذن السلوكل  الس وكأ إلسللل  لو ف س ايوكا له ا النسكذن   -ط

 طثو فى يفس ال ف  لأا يوكا ف  يفس ان  طا جنس  طا ن  خال  فووم ندو  يشهو ذلكج

النسكذن السللوكل  لأا يدوظ نرسكيب ن  ال للكذ الساسللوسللوب ل ويا جوللل  ي  خ كاي ط اا  -أ 

ى ياق  ال ف  ط اا الوك  ندو  يوو  اائ طا يال،ل جأ ي  ه ا السلوك  طنلن ج  يبد  ذلك السلوك س فوو

 (37س  36 ص  1998الو،س س 

 آليات التعلم بالمالحظة : 

 لقد ،د  لليداذا طذلة يسوولي لافسوو الادوم لللسال،شب اهى   

  Attentionاالنتباه )إدراك النموذج(  -1

  Retenationاالحتفاظ  -2

  Motor Reproduction Processاالسترجاع أو التوليد الحركى  -3

  Motivationالدافعية  -4

 

،وث يناب  لللا لدظب 

ايساقب  السوك  ال ل ذ  

 ن  النسكذنج

،وث يا لو الللا نل 

ا،افل ل  فى ذالوج  فكيوب 

السددس انل ابا نال،شا  

 ن  اوك  النسكذنج 

،وث ياوجم الللا 

جونوزهل  ال لويلي الاى جم 

يوى اوك  النسكذن إلى  

 طيسلف ااارللوب جديدةج

فى ،للب اجك  جدزيز 

نكجد اكاا للا خلذجى 

طا لديوى طا ذاجى جز ا   

ظللووب السال،شب لاقوود 

السوك  ال ل ذ ي   

 النسكذنج
 

فللنس جب ائجاسليوب يبلذة ي  نكاظ  يسو  فوهل لو ف  جدوم الللوك  جديد طا اإلظال  ن  السلللوك  غوو  

السوغكأ  اا الحلجب إلى إلى السسلذاللللب طا الاديوم السبلشللللوس لسل طيهل ذاي فدللوب فى يوظ السللللوك  

   (646س  644س 636  ص  1998( س  يبد الو،س س 64س 63 ص  2010اإليسليىج  الحسدايىس 

   أنواع النمذجة

 لونس جب ثالثب طيكاف هى  

 Over Modelingالنمذجة المباشرة أو الصريحة : -1

  Covert Modelingالنمذجة الضمنية -2

عمليات 
االنتباه

عمليات 
االحتفاظ

عمليات 
اإلعادة 
الحركية

عمليات 
الدافعية



 
 فعالية برنامج قائم علي القصة لخفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 

         
 2021  الحادي عشرالعدد  22المجلد                                                                  البحث العلمي في التربيةمجلة 

- 228 - 

س  1977(س  لليداذاس  28-22  ص   2008 فوغوى    Participate Modelingالنمذجة بالمشااركة  -3

 (49ص 

 -ايولا لليداذا طابلأ ظولح ائيسلا لللسوك  الددااي  إلى  

 ايهم الاسبكا ائاارلللي الدداايوب خال  خبواجهم السلةوبج -

  يهم جوقكا جدزيزا انولفآي   ا هم لبدض ا فدل  الدداايوبج -

 لوي لي البوئوب طا ائجاسليوب  يهم طثوواا نبلشوة لددااا لكاا ب الا -

 (116  ص 2000 طللظب اطخوااس                                                             

  :بالنمذجة التعلم لنظرية التربوية التطبيقات

( طي  يسو  االلللالداح إجواااي الادوم لللنس جب ف  نكاظ  نلاوفب ف  219 ص   2014يود  الزغوك س

ن  خال  ل  طا إزاللب لدض    اذللك  ،  األفراد  لادى  الساااالوك  تعادياليسووا  الادووم االادوم ن  طهسهلل   

ذن اوكلوب إيرللوب  السوكلولي لدد ا فوا  يند نللهدجهم لنسلذن ظلن  لللسوك  اجس  ندلظباهل يوو   طا يسل

 .جس  نولفأجهل(

اظد لون   ذااللللي يديدة طا الاالنو  ياأثواا لسلللوك  ندوسوهم اج لللوفلجهم طل و ن  جأثوهم لأظكالهم  

 .(255س 2011 اللوخ اآخوااس  اي ل حهم اخلصب يندنل يادلذظ ائثنلا ندلًج

  -من خالل العرض السابق ترى الباحتتان أن النظريات تؤكد على النقاط التالية :

يود فوايلد طا الدلدااا ن  ال وا ز ا الولب  اهك ،سلليلب لول اي ن  اللدنللذ  يل  لك لم يح م   -

 ائيسلا ا شولا الللذجوب اكف يح م يفس ج

س اائ،بللف هك اللدافة    لسلل يود  " ائذ  انوووو" طا الدلدااا يوكا  يللجرلل ي  ائ،بللف -

لوسلوك  الددااي   س االسلوك  الددااي  انل طا يوكا نكجهل  انبلشلواً لس لدذ ائ،بلف س اإنل  

 طا يكج  الددااا يحك ن دذ طخو فووكا يداايلً غوو نبلشو ج

ايود" ا لو" طا الددااا الوك  غوو الك  يناج ي  شلدكذ ال ف  للإل،بلف ياورب لددح إشلبلف   -

 الاوب جا،اولجلج  ا 

طنلل "لوللجول " فقلد فسللللو الدلدااا يوى طيل  يللجج ي  ائ ذا  السدوف  لوفو  اجرلل  السكاظ   -

السحب ب ف  لوئا  ائجاسليوب  ا إ ذا  السكاظ  السحب ب يناج ينهل نللليو ال بلد االوو   

 اال   ياوجم ف  طشول  السوك  الددااي ج

ااي  يوكا يللجرللً ي  جقوولد ال فل  لنسكذن  لسلل جود يشويلب الادوم ائجاسللي  طا السللللوك  الدلد  -

يلدااي  ف  لوئال س اطا الدلدااا يسللللاسو ،لداثل  إذا للليل  هنلل  ندززاي إيرلللولب لل س اهل ا نلل 

 جVan Lier, (2007)ا ذااب  Silvern (2001)اشلذي إلو   ذااب لال ن 
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لاوفب اطا  ان  خال  الدوظ السللا يود اا النشويلي جنلال  السوك  الددااي   للجرلهلي ن

ل  اجرل  ن  اجرلهلي النشويلي يسلللهم لرليد طا طل و ف  ،دا  السللوك  الددااي  اجفسللوو  

،داث  اإا جفلاج  ه   ائجرلهلي فوسل لونهسل س اه ا يد  يوى طا السلوك  الددااي  هك الوك   

 ندقد ياداخ  ف  جفسوو  الو وون  الدكان  ج

 النسل جلب( طا الادوم للللسال،شلب لبلليلداذا ه     اجود البلل، اللا طا يشويلب الادوم ائجاسللي 

ا يسلد لاحقوا هدف البحث اهك خفض السلوك  الددااي  لد  طففل  الواةلب لللسسالسللي  

اإليكا وب  افا طالس ندذاالب لسل جابلسن  ن  االاواجورولي ذاي طالللود جولكيب نبلشلوةس اطا  

و السللللوكلوب غوو السوغكأ فوهل  يسووب الاقوود جودد  اذا هلنل ف  جددي  يد  لبوو ن  الشكاه

 السلللوك  الددااي (س إةللللفب إلى طيهل ج لللد ائهاسلح يوى الس وواي البوئوب اجدذس الدكان  

 السسثوة ف  يسووب اإل ذا  لاحديد نل يسثو يوى ائيابل  لونسكذن ان  ثم نال،شا ج

يل وخفض السالوك وطبقاً لنظرية باندورا فإن السالوك العدواني متعلم وهذا يفت  المجال لتعد

 العدواني.

 ايوو  فقد جبن  البل، الا ه   النشويب  يهل جاالاح نة فبودب البحث الحلل  ج

 أسباب العدوان  

 -جانكف طابلأ السوك  الددااي س يسو  جولو هل فوسل يو   

 ) أ ( األسباب العضوية 

الددااا ن  جهب اائةلل واللي  جلللوو الدذاالللي إلى طا الددااا طاللسلللً لوكلكجوبس ف سب يالظب لو   

الووانكاللللكنولب االهونكيولب ن  جهلب طخودس ايلللللوو البدض إلى لكا الل لكذ طل و يلداايولب ن  ائيلل   

لكصلف   لوالً يوى طثو الفواق البوكلكجوب يوى نسلاكد السلوك  الددااي  ان  الدذااللي الا  طلدي يال رهل  

(س االزلوو   2006(س اال وللا   2003 ن   ،الا  لأا ال لكذ طل و يداايوب ن  ائيل  هم  ذااللب لالً 

 (ج2011(س انوجبى ا،سووة  2009(س اطلك ن  فى  2006(س ا،سليو   2006 

 )ب( األسباب الغريزية 

يود فوايد طا الددااا لوس اللوكللً ف ويلً ل  هك ،اس  ايبلللً اإذا لم يسللا وة ائيسلللا جكجو  الددااا  

 جس طنل اجبلف فوايد يوى الوغم طيهوم يواا ف  الددااا ظلهوة جحولهل  يحك ا خوي  فهك الوكجه  يحك ذاج

ال وا ز فهم ئ يهسوكا  اذ الدكانل  ائجاسلليولب ف  ال فكللب السبووة ايداقلداا طا ال للظلب الدلداايولب لحللجلب  

 (204  ص 2007إلى نكاظ  ان وواي ندونب لوادبوو ينهلج  يكذس يبدالو،س س 

 )ج( العوامل االجتماعية 

لادوظ لودقللأ اائيل اا ن  ظبل  الكاللدي س ،ولث طا الدقللأ يس   إلى زيلل ة الدلدااا للدئً ن   ا -

 الاقوو  نن ج
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  يشهو السلللوك  الددااي  لدد ال ف  ،ونسل جوم يوو  الوغبب   الوغبب ف  الالوا ن  السلللو ب -

 ف  الالوا ن  ة كف الوبلذ الا  جحك   اا جحقوا ذغبلج ج

 ال ف ج ائخاالف ف  طاوكأ جولوب -

 الحونلا ايدح إشبلف ذغبلي ا ففل  الو وسوبج -

 جقوود ال ف  لنسلذن يداايوب ف  لوئا ج -

 اثبلي ال ايس االوغبب ف  ج أ ايابل  ا خوي ج -

شللدكذ ال ف  للإل،بلف   ،وث يشهو يدااا ال ف  يندنل يلللدو لللاكجو اا لم النلجج ي  يدح   -

   جحقوا طهداف جإشبلف ا،اولجلج  ا الاوبس طا يندنل يفل  ف

الحد اللللديد لو ف  االحسليب الزا دة ل س ،وث جشهو لدد ال ف  السدل  نلللليو يداايوب طل و   -

ن  غوو  ا  ي  ئ يدوف إئ ل ب ال ليب لوغبلج س ائ ياحس  السللط  ذجلي الحونلا ان  ثم  

 يشهو اوكل  الددااي ج

 شدكذ ال ف  لللنب  االوفض ن  ظب  االدي ج -

 البلل ب لو ف  اه ا يس   إلى اذجبلل  اإثلذة غبب  اايفدلئج ج  جدد  السو لي  -

س  2007(س  القس س يبد الو،س س 35س ص 2004(س  غليمس  78-77س ص 2001 الللولون س  

 ( 164-164س ص 2009(س  الحوكس 216ص 

ب اإذا للا هنل  خالفلً ف  الوط  ،ك  طالبلأ السلوك  الددااي س الكاا للي   اافة طالوب طا ظكد  اخوو

جحالن إلى شلوف خلذج  لحداث  ياس   ف  ائ،بلفس طا طي  الوك  نواسلد ن  البوئب السحو ب لوفو  إئ طا  

السافا يوول  طا السللللوك  الدلدااي  يبلدط ف  نو،ولب ال فكللب ايا كذ فوسلل لدلد فوهل ا لللا ئللد ن  جدلديل  هل ا 

ففل  الواةللب لللسساللسلللي  السللوك  نبووا ايسللالدح البحث الحلل  الق للب ف  خفض ه ا السللوك  لدد ط

 ائيكا وبج 

اف  ه ا السلللولق جود البل، الا طا فف  الواةلللب لللسسالللسللللي ائيكا وب يدلي  ن  جدد  السلللو لي 

البللللل ب لسلللوكل  اج وووهل ن  ،و   خوس الللالل  يدح اجك  ثبلي ف  الدالظب الا  جول   نة ن  يقكح  

لئةللفب إلى الحونلا ايدح إشلبلف ،لجلج  النفسلوب طهسهل  لاولوا  نسل يزيزف شلدكذ  لل ن  اائفسئنلاج ل

ائشللبلف الدلفف  لفقد  ا اللوة ال بودوب ا نسل يرد  لوئب السساللسلللي ائيكا وب لوئب خ للبب لوسلللوالي 

 السوكلوب للو  يلح السلووب الددااا للو  خلصج

 مظاهر السلوك العدواني

يشهو السللللوك  الدلدااي  للدد ا ففلل  ف  طفدلل  ن  يكف البللللوأ طا الوفس طا الدضس اف  الوالح 

القلال  طا الب  اس اف  السللويب اائالاهزاا طا الحط ن  ظوسب ا خوي س اه  لوهل االارلللي جوجبط لدد  

 ( 159س ص 2009ن  السلليو االداافة النلشئب ي  جكجو  اخو ج  الحوكس 
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  -مظاهر العدوان لدى الطفل فيما يلي :ويمكن تلخيص 

 السلويب ن  ا خوي ج -

 افالق طاسلا اطلقلأ نوواهب يوى ا خوي ج -

 الاهديد لألخوي  اذفة صكج  يووهمج -

 ذن  النفليلي االقسلنب يوى ا ذظج -

 ةوأ ايض ا خوي ج -

 الب ا يوى الزنالاج -

 السنلل ة لل لقلأج -

 ظ ة ناللس ائخوي ج -

  فة الزنالا لللقكةج -

 لسو لدد ا خوي ج -

 الاوكي  يوى الردذااج -

 ظ ة الوك،لي االزينب ف  الواةبج -

 الدض يوى اللفال  اظ ة الساللسج -

 الو م يوى الكج  اشد اللدوج -

 البوأ لوجو  يوى ائذظج -

 ذن  ال ف  يفس  يوى ائذظج  -

 ( 2020(س  طيلي يبدالبلاطس 8سص 2010(س  نواة اداا س 29  ص 2006 الفسفكسس 

 ائياداا يوى ا ظواا اياقلنلً اللاالداح الود طا ا ظلفو طا الوطسج -

 ائياداا يوى السساوولي ال وو اائ،افلظ لهل لسدة ن  الزن  ل وظ ائزيلنج  -

 ( 18 س2009(س  احو يبدال ن س 347  2008 ف  يبدالدشومس 

 أشكال وأنواع السلوك العدواني 

 يأخذ العدوان أشكاالً مختلفة ومتباينة نذكرها فيما يلي :

 -ي ن  طلك السولذح السوك  الددااي  إلى  

الدلدااا يحك ا خوي    اهك لل  نلل يس   إلى إلحللق ا ذد للل خوي  اللللكاا للللفدل  طا للللوالح   -1

 السادلذف يووهل ف  الافلي  نة ا خوي ج ايوكا طيبلً للللوان يوى القكايو ج االنشم

الددااا يحك ا شللولا   اهك إلحلق البللوذ السل   لسرسكيب ا شللولا طا السساوولي الدلنب طا  -2

 الللصب لل فوا  اجلويبهل االدبث لهلج

الددااا يحك ال اي اياس   ف  إلحلق ا ذد للل اي اجحقووهل االاقوو  ن  شللأيهل طنلح ا خوي ج   -3

 (88  ص 2000سولذحس  طلك ال

 -ويصنف الشربيني  وصادق العدوان إلى :

اذلك إذا ااجه  الفو  نبلشلوة لولللا ن لدذ اإل،بلفس اذلك للالالداح القكة  العدوان المباشار :  -أ

 الرسسوب طا الادبوواي الوفشوب اغووهلج
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ا صلو  خكفل  يندنل يفلل  الفو  فى جكجو  الددااا نبلشلو  إلى ن لدذ  العدوان غير المباشار :  -أ 

ن  الدقلأ طا ياورب اإل،سللللس لددح الندي  فوحك  إلى شللللا آخو طا شلللط آخو جول   صلللو   

 (129 ص 2007(س  لديوس  88 ص  2003لللس دذ ا صو ج  اللولونىس صل ق 

 الددااا إلى يكيو  اهسل الددااا الكجداي س االددااا الكاوو ج ((Geen 2001ويصنف جين 

 اوك  يهدف إلى إي اا الللا السسافزجفللددااا الكجداي  هك  -

الددااا الكالوو  فهك يدن  االالداح الددااا لكالووب لاحقوا هدف ندو  ن   الدفلف ي  ال اي  -

انسلذاللب القكة القهويب يوى ا خوي  طا ائي للولف لألاانو ال للل ذة ن  شلللا ذا اللو ب 

 (351  ص 2008انوليبج  يبد الدشومس 

 :  ويمكن تصنيف العدوان كاآلتى

  ايابللللس  السللللد االسنلللل ة للل لقللأس ااإلغللظلبس االوكحس االاهومس االسلللللويلبس  عادوان لفظى   -1

 االاهديدس ااص  ا خوي  لدوكأ اصفلي اوئبس ال  لفل ن  شأي  طا يسبد طذد لآلخوي ج

  ايابلس  البلوأس االدضس االب لاس االدفةس االللرلذس اائغا للأس  عدوان مادى )جسادى(  -2

 االقا ج

 جرل  ا شللص طا السساووليج باشر :عدوان م -3

 يكج  إلى ا خو ل ويا غوو نبلشوج عدوان غير مباشر : -4

  طا الددااا السبلللل س اهك ذ  الددااا ن  جليد البلللحوب ةلللد السداددس اذلك عدوان دفاعى  -5

  فليل ي  النقسج

 اهك يدااا نكج  يحك ال اي طا النفسجعدوان داخلى :  -6

 (96  2013  يحك ا خوي  طا ا شولاج  طنليى يبد السق ك    اهك يدااا نكج عدوان خارجى -7

 -وهناك تصنيف آخر للعدوان وهو :

  اهك االارللب صلكجوب جحس  ن ووا ةللذا لسللليو    Verbal Aggressionالعدوان اللفظى   -1

لل   ،  آخوج ايأخ  صلللكذة ال لللولح طا القك  طا الوالح طا السلللبلأ طا الللللال م طا السنلل ة 

لل لقلأ ااصللل  ا خوي  لدوكلهم طا صلللفلجهم السلللوئب ااالللالداح لوسب طا جس  الاهديد طا 

 ااالداح اإلشلذاي ن     إخوان الوسلا طا الب اج

،ولث يسللللاللدح فول  الرسللللد طا لدض طجزا ل    :  Physical Aggressionوان البادنى  العاد -2

ا اللللنلاججججججججج اه ا الددااا   –ا ذج    –ا ظلفو  –لإلياداا يوى ا خوي  فاسللللالدح الود 

 إليقلف ا لم االبوذ لل خوي ج

يرد الددااا يند لدض ا ففل  السب ولو  اوكلول ظد يار  يحك ال ايس    العدوان نحو الذات : -3

ايهدف إلى إي اا النفس اإيقلف البللللوذ لهل ن   جسزيا ال ف  لساللسلللل  طا لاب  طا ط ااج  طا 

 ل م الكج  طا شد اللدو طا ةوأ الوطس طا جوح الرسم لل ظلفو طا الدضج
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و  اجلويبل  لسساووللي ا خوي  اإجالفهللس اذللك  يق للللد لل  جلدنوو الف العادوان نحو الممتلكاات : -4

    2016ن   الاوسلللوو االحوق االللوظب السساوولي ااإلالللاحكاذ يووهل الللوا ايونلج  لديوس 

 (124ص 

ويتبنى البحث الحالي التصااانيف الساااابق كأبعاد لمقياس السااالوك العدواني المصاااور وتعرف األبعاد 

 -إجرائياُ على النحو التالي :

  هك الوك  نوفكظ اجاسليول يقكح ل  ال ف  اياس   ف  السلد االسللويب  فظيبعد العدوان الل -

 االالكي  االاهديد لألخوي  ااجهلنهمس ايق  يند ،دا  الوالحج

هك اي اا ال ف  لألخوي  للالللالداح طيبللللا جسلللس  ن   طا يدض   بعد العدوان الجسااادي : -

 ا خوي  طا يبولهم طا يدفدهم لللقكةج

( هك جدنوو ااجالف ا شللولا االسساوولي ايأخ   و األشااياء )الممتلكاتبعد العدوان الموجه نح -

 صكذاً نادد ة ن   الاوسووس الاق وةس االون  يوى ا ذظجج

اهك إيل اا ال فل  يفسلللل  اإيقللف البللللوذ لهللس ايالل  إيل اا   بعاد العادوان الموجاه نحو الاذات : -

 طا ذن  يفس  يوى ا ذظ(ج ال اي طشولئً نلاوفب ننهل    جسزيا الساللسس طا شد اللدوس 

 استراتيجيات تعديل السلوك العدواني 

 -ان  ا اللود اائااواجورولي الا  جسالدح ف  جددي  السوك  الددااي  نل يو   

جدزيز السلللوك  السبلللل  لسدنى جدزيز السلللوكلولي ائجاسليوب السوغكأ فوهل ن  ظبو  ال نلا   -1

اجرله  السلللوكلولي ائجاسليوب ال وو نوغكأ فوهل  االسدح االاللللروة يوى الللوك  الادلاا  

 لللسوك  الددااي ج

االالداح الدقلأ السلوب   الدز ( اف  ه ا ا الوكأ يام يز  ال ف  ي  للظ  زنالؤ  ف  نولا   -2

ئ يكجد ل  ندززاي ف  ،للب ظولن  لأ اا السللوك  الددااي  ال لك ن  خال  االلابدل  ا شللولا  

ظولن  لللسللوك  الددااي  نسل ياوجد يوو  يقا ه ا السللوك  غوو  السحببب إلى يفس ال ف  يقد 

 السوغكأ فو ج

النس جب   يداسد ه ا ا اللوكأ يوى ،قوقب طا ال ف  يوغد ف  جقوود ل  اللوك  يوا  ننلاللبلً طا  -3

غويبلًس نوجب لُ لسللللوك  الوبلذ اللللكاا للي  اللللوبولً طا إيرللولً اله ا جقدح لو ف  نرسكيب ن   

 االسوغكلب اي ود نن  جقوودهل إنل نبلشوة طا للو  يوة ج السوكلولي الرودة

الا للحوم الزا د   اهك إذا شللام ال ف  يوو  اا ياأالل  ايربو  فدلح يألو س ال لك ال ف  ال    -4

 يسود السلا يوى ا ذظ ف  الف   يوو  طا ينش  ا ذظ لألسوهلج
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  ن  فوظ الادوظ لنسلذن  االوكأ ةلبط الس وواي ط  جحديد السكاظ  الس ووة لوددااا االاقوو -5

 يداايوب  اخ  ا اوةج

ط،لل يلث الل اي اهل ا ا اللللوكأ يام جلدذيلد ال فل  يوى لدض طيكاف ن  الادبوواي االادووسللي   -6

 يقكلهل لنفس  ،اى ئ يقكح لللسوك  الددااي ج

ال ف  االلالداح ا يللل ب اا لدلأ ا ،وث يام ن  خاللهل جفوي  ال لظب الدداايوب السوبكجب لدد  -7

االاسللن  لهل ف  السرلئي ائجاسليوب اال قلفوب االويلةلوب السقبكلب اجاسليولًس ائ شلك ف  طا 

 الودد طهسوب لبووة ف  ،ولة ال ف  فهم يسهم ف  يسك شل وب ال ف  ج

الادذيد يوى السهلذاي ائجاسليوب   ،وث طاةللح  ندشم الدذاالللي طا يالن الددااا لدد  -8

الادذيد يوى السهلذاي ائجاسليوبس  ا السللللوالي السلللوكلوب اننهل  ا ففل  يوكا ن  خال  

- 183     2000 ن قلل  اطخوااس  الدلدااا جوكا يللجرلب ي  يقا ف  السهللذاي ائجاسلليولبج

 ( 361-358  2008(س  يبدالدشومس 185

 ثانيا : القصة 

  القديسللب ا الق للب هلل  إ،للدد فنللكا ط أ ا ففللل س اهلل  طظللدح فلل  ط للل  يوفلل  ائيسلللا ننلل  الدهللك

،ولللث اجلللدي فللل  ندشلللم ا  اأ القديسلللبس ايدابلللو الس لللويكا القلللدنلا هلللم طا  نللل  لالللد ا اا 

الق للا نسللالدنو  ا لللكاح ال ونوللب االونللكز اال للكذس اهلل  جحالل  فلل  الكظلل  الحلةللو نولللزاً 

س (Mar,2004:P416) س (Boltman,2004:P19)نهسلللللللللللً فلللللللللل  ا  أ الحللللللللللديثج 

(Mills,2004:73)  

 : تعريف القصة

( لأيهللل " شللو  فنللى جسولل  نساللة نلل  ط،للد طلللكاا ا  أ إلللى 33  ص 1999جدوفهللل  الدنللليىس 

 القوااس اطظولهل إلى يفكاهمس الهل ظكايد اطصك س انقكنلي فنوبج

( لأيهللل " شللو  نلل  طشللول  ا  أ اللللوا فولل  جسللل  انادلل س 119 ص 2000اجدوفهللل  لقللليىس 

دب الفسللوحب يوللى جنلللح اللوللل س اجدللد نلل  ط،للد طيللكاف اللل  يللللظ  اللل ي  يانقوللكا فللى ذ،لللل  الللالل

 ا  أ إلى القواا اطظولهل إلى يفكاهم " 

فودوفهلللل لأيهلللل " نرسكيلللب نللل  ا ،لللدا  الساسوسلللوب الالللى  (Manfred ,2002: P77)طنلللل 

جحاللكد يوللى شل للولي ايسولل  لولل للولي الللدخك  فللى ا ،للدا  لدنلصللو جقللكح لللحللد  طا جاللأثو 

 ل ج

( لأيهللل " فلل  نلل  فنللكا ا  أ للل  خ ل  لل  اينلصللو 140  ص  2003اد س لسللل جدوفهللل  ظنللل

 لنل   الاى ن  خاللهل يادوم ال ف  ف  الحولةس اهو ا جسهم الق ب فى لنلا شل وب ال ف ج
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( لأيهللل " اا،للدة نلل  طشللول  الادبوللو اا  أ اللل د يدسلل  3  ص  2005لونسللل يدوفهللل  ،سللو  س

ي للفهل الولجللد نلل  خولللل  السبللدف فللى صللكذة جدوللد جلللوو   يوللى يقلل  خبللوة نلل  الحولللة انلل  الكاظللة

الكاظللة فللى صللكذة جديللدة جدبللو يلل  اجهللب يشللو الولجللد جرللل  اللبللوة الحولجوللب الاللى يويللد يقوهللل إلللى 

 القلذئ ن  طج  جحقوا هدف اجدايىس ثقلفىس ندوفىس جولكد اااووا  فى ذلك الووسب السواكلب 

ااظد  طا خولل  لدد  ن  ا فدل  س اظد يوكا ه ا السو  ي وا  ( لأيهل " او  61    2013اجدوفهل   ظزاحس 

 طا شدوا يق د ل  إثلذة اإلهاسلح طا اإلنالف طا ج قو  السلندو  ج 

هلللك نرسكيلللب نللل  ا يلللل ب وتعااارف الباحتتاااان البرناااامج القاااائم علاااي القصاااة إجرائيااااً بأناااه :

الق  للوب الالل  جللداذ ط،للداثهل ،للك  شل للولي نلللللهب لو فلل  فلل  هلل   السو،وللب س للفللض السللوك  

الدلللدااي  للللد  طففلللل  الواةلللب لللسساسللللي اإليكا ولللب س للإلةللللفب إللللى نرسكيلللب نللل  ا يلللل ب 

 الا بوقوب السبنوب يوى نكةكف الق بج 

    أهمية القصة للطفل

،وللللة ال فللل س اهلللى ط،لللد طيلللكاف ا  أ الللل د يقبللل  يووللل  للللل    لوق لللب طهسولللب لبولللوة فلللى

اإيرلللأس ننفسللل نلل  خالللل  يسللل يلللدو للل  نلل  ايفدلللئي اةلل كف يفسللوبس انفسللوا لسللل يللداذ ،كللل س 

ائ يرلللد لللل  إجلللللب جكافلللا ذغباللل  الدا سلللب فلللى اإللالللللفس إةللللفب إللللى إثلذجهلللل لودسووللللي الدقوولللب 

لسللل جدللد الق للب نلل  طظللكد يكانلل  االلا لذة ال فلل س االلللاأثوو السدوفوللب للللإل ذا  االالولل  االاسووللزج 

فولل  جللأثووا ئ ياكظلل  يوللى اظلل  اللسلي  طا ظوااجلل  لهلللس اإيسللل يارلللاز إلللى جقووللد نللل يرللود فوهللل نلل  

ط،للدا س انللل جن للكد يوولل  نلل  شل للولي ااظللل ة االلوك  اطخللالق فللى ،ولجلل  الوكنوللب الكاظدوللبس 

نلل  نزايللل هللك اللل د طلسللبهل جوللك السنزلللب الوبللود فللى  الدلل  نللل اجسللس  للل  الق للبس انللل جسوللزي للل 

يفللكس ا ففللل س اجوللك السوليللب السا للدذة نلل  لللو  للللظى فنللكا ا  أ اا اللللود الاولكيللب ا خللودس 

إللى جليللد جلل أ ايابلهل  لحوللجهللل السسللاسوةس اج لكذ ط،للداثهل اللل د يلنرم ينلل  صللواف ي ل  للل  إلللى 

حولللة طا اللوكلل يحالل د للل س نلل  غوللو ايللل طا إذشللل  ،لل  ن للللى يواسللد ال فلل  نلل  خالللل  طاللوكلل لو

نلل  السحو للو  للل س نللة نسللليدجهل للل  يوللى طا يادللوف يوللى طيلللس ل وللوي س اطشللولا نانكيللبس اطنلللل  

   2003(س  الشهلللللذ 119 ص  2004اطزننللللب نادللللد ةس اط،للللدا  انكاظلللل  نلاوفللللبج  إاللللسليو  

 ( 68 ص  2004ص(س  ط،سد 153

 فلل س اجدللزز شللدكذ ال فلل  لللل ن  اال سأيونللبس اجنسللى ثقالل  فللق للب جسللهم فللى لنلللا شل للوب ال

لنفسلل  يلل  فويللا ط اا ط ااذ الق للب طا اللو هلس للإلةلللفب إلللى جللوايم ال فلل  يلل  يفسلل  نلل  خللال  

(ج انلل  هنللل لليلل  الق للب ائ Smyth, Jane, 2005 : 255جقسللا لدللض شل للولي الق للب  

يللد نلل  السهلللذاي الدقووللبس اجنسوالل  زاللل  نلل  طهللم الحللكافز الاللى جدسلل  يوللى إلسلللأ ال فلل  السز

اجاسليوللل ايفسللولس اجسالللز الق للب لللأا لهللل ظكايللدس اطصللك س انقكنلللي فنوللبس اااللالدن  ننلل  القللدح 

لاحقوللا طغللواظ  ينوللبس اطخالظوللبس اندوفوللبس اطيبللل فللى الكظلل  الحلةللو جسللالدح الق للب لكاللووب 

  ال فللل س اجزايلللد  للللللدوم جدووسولللبس اج قوفولللبس اجوفوهولللبس اجهلللدف لللدذجلللب ا اللللى إللللى إالللدل

االسدوفللبس اجهلل يد اللوكل س اجنسوللب اجرلهلجلل  ا  لوللب االفنوللبج لسللل طيهللل طل للو الفنللكا ا  لوللب نال سللب 

لسوكللللل  فل ففللللل  نكلدللللكا لللق للللبس ياك،للللداا نللللة طل للهلللللس ايدليلللللكا ط،للللداثهلس اياللللأثواا 

 (ج206-205  ص  2009لسحاكيلجهلج  الحويودس 
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 طفال : معايير اختيار قصص األ

 هنل  نرسكيب ن  اللواف الا  يرد اةدهل فى ائيابلذ يند اخاولذ الق ب ننهل   

 يوكا لوق ب ينكاا جدوف ل  ايلاا ن  لوئب ال ف س ايوكا ينكايل ،سول ئ جرويديلج -

 يوكا لوق ب لدايب نلكظب جر أ ال ف ج -

 االسساسةجيوكا ،كاذ الق ب ظ وو ايد ى فوصب لوسنلظللي لو  القلص  -

 جوكا الق ب خللوب ن  صكذ الدن ج -

 يوكا لهل هدف جولكد ذاي جأثوو جسللى اجدبوود يوى ا ففل ج -

 جابس  ط،دا  الق ب لوسلي ننلابب لو ف  نة ائهاسلح لإثواا ل ا ج -

 جوكا ط،دا  الق ب نن قوب لحوث جهدف إلى يهليب فبودوب نقندب  -

 ن  ا ففل ج ج لغ الق ب لأاوكأ ينلاد الفئب السساهدفب -

النهليللب اهللى اللللو  الفنللى اللل د يلللام للل  الق للبس فلل فلل  ينب للى طا يسللاسة إلللى يهليللب اللدودة  -

 (ج70-69   2000ئ جسذد نلليو  اط،لاوس ج  ،سو  

 ل ا يند اخاولذ ظ ب لألففل  يوونل اإلجللب يوى نرسكيب ن  الاسلؤئي الاللوب  

 ب لألففل  ؟ ه  يحقا نحاكد الق ب نادب ؟ طا ه  ل  طهسو -

 ه  جم يوظ السحاكد ل ويقب نسونب افبودوب لللنسبب لألففل  ؟  -

 ه  الحوك  الاى ظدن  فى يهليب السلووب ،وك  لنلا س انقبكلبس ايسووب ؟  -

اينللدنل جوللكا اإلجللللب لللندم ا جوللكا الق للب صللللحب لاللكفوو السسللليداي الالزنللب الاللى جسولل  

 – 50  ص   2002اللللداخوى االلللللذجىج  ،سلللو  س ال فللل  نللل  اللللاحوم االسلللو وة يولللى يللسوللل    

51 ) 

 استخدام القصة كمصدر للتعلم: 

 اإلنالف االاسووبج -

 السسليدة يوى غوس ظوم إيرللوب لدد ا ففل ج -

 جنسوب الحس االا اق لدد ا ففل ج -

 جقكيم السوكلولي السوبوب لدد ا ففل ج -

 جنسوب ال قب لللنفس لدد ا ففل ج -

 ا ففل  اجكاوة نداذلهمججنسوب خول   -

 إشبلف الحلجب إلى الس لنوةج -

 عناصر بناء القصة )العناصر الفنية للقصة( : 

 الدنكااج  -

 الفووةج -
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 النبلي(ج –الحوكاا  -اللل ولي  ائيسلا -

 ال واف(ج –الدقدة  -الحكاذ -السو   –ال ولغب  ا ،دا   -

 الزنلا االسولاج -

 ( 146-143س   ص 2006النهليبج  فلذس  -

هللى ا الللس اللل د يقللكح يوولل  لنلللا الق للبس اهللى الهللدف اال ليللب السللوا  لوكغهللل نلل   الفكارة : -1

اذاا جفليللل  ا ،لللدا س اجحلللو  اللل لللوليس اجولللكا ننلالللبب لسلللداذ  ال فللل  انوجب لللب 

لكاظللةس لحولللجهم ايللكاففهمس جلوللك نلل  الس للوللب اللللديدة ،اللى ئ جسللبد صللدنب لو فلل  فللى ا

اجلوللك نلل  جرسولل  اللللوس اجلوللك نلل  نكةللكيلي الدنلل  االقسللكةس انلل  اللسلي الفوللوة الاللى 

 ينب ى نويلجهل فى ظ ب ال ف  نليوى  

 جوايى خ ل ا يسك ال ف  افبودب نو،وا ج -

 لنلا  جديك لوفبل  ج -

 طا جوكا ذاي ظوسب نفودةج  -

 جسد ال ف  لللسدلذف االسدوكنلي الاى جسهم فى لنل   ايسك ج  -

 ( 40 ص  2003،الاة س  

اهللى جس لل  النق للب الاللى جالللللك ينللدهل ط،للدا  الق للبس االاللى جبللو  لوق للب  الحبكااة : -2

ين للو الالللكيا اللل د يردلل  السلللنة يسللأ  نللل اللل د اللوحد  لدللد ذلللك اجردولل  شلل كفل إلللى 

ناللدللب الق للب ،اللى يهلياهللل فولللدو لللوا،للب ايهللدط يللللف  ينللد اصللكل  إلللى ،لل س الوسللل 

نا للكذة انلللكظب لوسللل  فدلل  ال فلل  إلللى ناللدللب الق للبس الد لل  فولل  الوغبللب لليلل  ا ،للدا  

 طيبل ئلاللف النهليب الاى جفبى إلوهل اهى جافلي  نة اللل وليج

(John F. Savage 2001 : 45)46 ص  2001س  الوبدد س  ) 

 وهناك مجموعة من الشروط التى يجب أن تتوافر فى الحبكة القصصية المقدمة للطفل وهى : 

 طا جوجبط ط،دا  الق ب نة لدبهل البدض لوى جد ى ندنى ذاي  ئلب نحد ةج -

 طا جلاس  ط،دا  الق ب يوى الدقدة الاى جدفة القلذئ لوكصك  إلى الح ج -

  فلي االحو  االلدف االسدرزايجطا جوكا الحبوب الفنوب لوق ب لدودة ي  الس ل -

 طا جاسم الحبوب لللكةكح ،اى يسه  يوى ال ف  فهسهلج -

 طا جحللى ل  نل يداذ فى لوئب ال ف ج -

 (23 ص  2007يرد طا جوكا يهليب ط،دا  الق ب ااظدوب انن قوبج  نحسد س -

هى ين لو هلح ن  ينلصلو البنلا الق ل لىس انحكذ طاللالى فى ظ لا ا ففل س   الشاخصايات : -3

دس  يوى إلواز الفووة الاى ن  طجوهل اةلللد  الق لللبس فإذا للي  الفووة طشلللب  لللا لللسوم فى فا

النسللوجس فلللللل للولي االحكاذ القو  الدنلصللو ا خود جلللب  خوكف النسللوج فى يالظب لدبللهل  

 لبدضس اجنقسم اللل ولي ن  ،وث الداذ إلى   
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ق للب ال د جداذ ،كل  ط،داثهل الو وسللوب   الاى ي وا يووهل شللل للوب الب  س اجدابو نحكذ ال -

 لسل طي  فى يفس الكظ  السحو  اللفى لاوك ا ،دا ج

ال ليكيب   الاى جاولن  فوسل لونهل إلظهلذ الللل لوب الو وسلوبس انل ي لدذ ينهل ن  ج لوفلي  -

 اطخالق اصفليج

لسل جنقسلم الللل لولي ن  ،وث الرنس إلى شلل لولي لللويبس ا،وكايوبس اشلل لولي ن  يللم ال ود 

 لسال وبس اا شبلحججججججججاغووهلجلل

 ولذلك يجب مراعاة ما يلى عند رسم الشخصيات : 

 طئ جشهو اللل ولي لسساكد يفكق السساكد الكاظدى لألففل ج -

ن  الل لأ جدل  ظ للللا ا ففلل  ظل سلب يوى ل ل  نولزد اا،دس ل  ينب ى طا جلللللاسل  يوى   -

 ال فكلب فى يدة يكا،ى ن  الحولةجطل ل  ن  ا ففل س ايسلذن للويب جاس   فوهل 

يوايى فى شلل لولي الق لب طا جا لوف لسل جا لوف شلبوهلجهل فى الحولة إذا اةلد  جح    -

 جأثوو الشواف يفسهلج

 طا يوايى ا  يد ذام الاوكي  الرسسى انالنم اللل وب لحوث يواهل ال ف  نرسد  طنلن ج -

 (46- 43 ص  2003(س  ،الاة 116  ص  1997 اللوخ                                                     

  االسق للك  ل  البوئب الزنليوب االسوليوب الاى جداذ فوهل ط،دا  الق للبس   اإلطار )الزمان والمكان( -4

السدنى آخو هك ناى اطي  ،دث  اظل ة الق لبس فقد يوكا نوليل صل ووا لسزذيب طا ف ل   ذاالى 

جلذيلوبس طا ف للل  ن  ف لللك  السلللنب طا يكنل اا،دا طا  طا لو  طا ظويبج االزنلا ظد يوكا فاوة 

 ( 47 ص  2003السلةى طا الحلةوج  ،الاة 

 ( إلى طهم خ ل ا البوئب الزنليوب االسوليوب لللاللى 30-28 ص  2005ايلوو  ،سو  

إثلذة اللول    يند جحديد السولا االزنلا فى الق لب ااصلف  اصلفل جسوال يسلليد ال ف  يوى   -

 يوو  السولا االزنلا فى ه ا الكص ججلو  نل يوكا 

يرد طا يوكا السولا ننلالبل لوللل لوليس ،وث طا السولا فى ظ لا ا ففل  يسلليدهم يوى   -

 الاسلأ ،قل ا يوسوب اندوفوب نادد ةج

يفبلل  طا يوكا نولا الق للب السقدح لو ف  هك السولا ال د يدو  فو  لللبو  االواةللب ،اى   -

 ياحقا الهدف ننهلجيسا وة طا يساكيد ط،دا  الق ب ا

يرد طا يوكا السولا االزنلا ننلابو  لوفد س ،وث طا ذلك يسليد ال ف  فى الاسلأ ندلذف  -

 اندوكنلي اخبوة صحوحوبج
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  فأاللوكأ الق للب هك فويقب الولجد فى صللولغب الرس س ااخاولذ الووسلي السدبوة ي    األساالوب -5

  ا ال ف  نل يوى   فووة ظ ا ج ان  اللواف الاى ينب ى نوايلجهل فى طاوكأ ظ

اةللكح ا اللوكأ   اهك طا يوكا فى نقداذ ال ف  االلاودلأ الاوالودس اا لفلظس افهم فووة  -

 الق بس ائ ياحقا ه ا إئ إذا للا النسوج الوفشى لسو ل خللول ن  ل وة الزخلذف الو كيبج

لللق لللبس    ا لر ل  لى يندنج اينفد  ظكة ا الللوكأ   اياس   فى إيقلظ ،كاس ال ف  اإثلذجهل -

اذللك لنقل  ايفدللئي الوللجلد إلى ثنلليلل يسول  الق لللل للللىس االادبوو ينهلل للللرسل  االدبللذاي 

 السنلاببج

جسلل  ا اللللوكأ   ايدنى " اللللويللا الرسل  االدبللذاي فى جكافا لفشىس اجلألو  صللللكجىس   -

 (170 ص  2003ااااكاا نكاوقىج  ظنلادس 

 طرق رواية القصة : 

ل  اظكد فى جحقوا طهداف جولكيب جسبس اجادد  ا اللللود الاى جقدح فوهل  لسل طا لواايب الق للب جأثوو فد

الق لللب لو ف س إذ يسو  الللو  الق لللب شلللفكيل طا ن  خال  يلللللف لألدلأ طصلللللة ا يددس طا ي  فويا  

(س اذاايب الق لب للالالداح  50 ص   2004ال لكذس طا لدد ا  ااذس طا نسلوح الدوا س  يبد الكهلأس 

س اذاايب الق لب للالالداح ا ئي السكالوقوب س  لق لب للالالداح الدوا س االسرسلسلي ا صلللة س اذاايب ا

شلويط ال لكذ  -طلبكح ال لكذ    -ااالالداح الكالل   الادووسوب الحدي ب فى ذاايب الق لب   الوك،ب الكلويب  

 (105-101   2000(س  ،الاة 89 -83  2002الوام طثنلا ذاايب الق ب   ،سو    -السااللدب 

 افوسل يادوا لووفوب يوظ الق ب اجبد  البل، الا الل كاي الاللوب   

ا ففل  يحك نكةلكف الق لب اجهوئاهم يفسلول اذهنول لاقب  الق لب    ايام فو  ااا لذة ايابل  التمهيد  ➢

ن  خال  يوظ صلكذ شلل لولي الق لبس اننلظللب ا ففل  ،كلهلس طا فوح لدض ا الئوب الاى  

 ل   السوجب ب لللق بس طا شل ولي الق بججولز يوى القوم طا الفب

  –نسلوح الدوا س   –  للالالداح الكالل   السلاوفب لدوظ الق لب  ل لظلي ن لكذة   عرض القصاة ➢

 ظ ا الواوايوبجججججججججججججججججج(  –يوا س ظفلزيب  -طلبكح ال كذ 

 ننلظلب ط،دا  الق ب اجحوووهلج  ➢

 ذلط الق ب لحولة ا ففل ج ➢

 صة : األلعاب المرافقة للق

  اه   الودبب جام لدوظ صلكذة ندونب لببلة  ظل ا ثم إلدل هلس اج ود ن  ا ففل    لعبة الصاورة -1

 طا يا لواا جفلصووهلججججججج اه   الودبب جسليد يوى جنسوب ال الوة الب ويبج
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افوهل ي ود ن  ا ففل  طا يوالسكا شلوئل نسل اذ  فى ال لكذ الاى يوةل  يووهم  لعبة الرسام :  -2

 كااس اهو ا يوكا ال ف  ظد اااسة إلى الق ب ايسى ذالوج  الب ويبس الدد طيبلجلنفس ا ل

اذلك لأا ج ود السدوسب ن  ا ففل  طا ي لواا طالسلا طل ل  الق لبس الدض   لعبة تذكر األساماء : -3

 الدبلذاي فى الق بج

اهى طا جسللأ  السدوسب ا ففل  ي  صللفلي ل   الق للبس اج ود ن  ا ففل  طا  لعبة الصاافات :  -4

 ي فك س ايحد  السوكلولي ال وو ننلابب  اخ  الق بج

  ( 30-29 : 2011)غريد الشيخ 

الاى االلللاللدناهلل البلل، اللا فى الا بوا الاولكد  يللللل لب البويللنج لدلد ائياهللا ن  لل   اهل   ائلدللأ 

 جوسبج

لسلل االلللاللدنل  البلل، اللا نرسكيلب ن  ا اللللئولبس ايوكا هنلل  يقللشللللل ن وواس ا،كاذ نة ا ففلل ا  

ثلذة  ئالاكةللح طفولذ  انللليو  ي  الق لبس للإلةللفب لاللروة ال ف  يوى ا الئوب لليابلذ  يكف ن  اإل

 الدقووب الدالب يوى النبج الدقوى يند ال ف ج ان  يسلذن ا ائوب  

 اائوب ،ك  ،كا   الق ب اشل ولجهلج ➢

 نلهى ط،د اللل ولي اطشدهل لوهلس نة إلداا السبدج ➢

 جكجو  اائوب ج وو الافووو لدد ال ف  ن     نلذا جفد  لك لن  فى نولي  ؟  ➢

 ي ود ن  ال ف  طا يواد ط،دا  الق بج ➢

 استراتيجيات وفنيات األنشطة المصاحبة لرواية القصة : 

 جبسن  جوسلي لويلنج البحث نرسكيب ن  ائااواجورولي االفنولي    

 الحوار والمناقشة :  ➢

ا ن  خال  ه   ائالاواجوروب ل وح طالئوب يوى ا ففل  ظب  الق لب الدد الق لب  ،وث جقكح البل، ال

،اى ي ب  لديهم السفهكح السوا  جكصللوو  ن  الق للبس اياو  لهم الادبوو االنقد يوى الق للب ،اى  

 جسجى ثسلذهلج

 التنفيس االنفعالى :  ➢

اذ للللفوهم نهسلل لللا غوو  فس  خال  هل   الفنولب يقكح ا ففلل  للإفالق الدنللا لهم لوادبوو يسلل يلد 

 نن قى طا ناوالطس ،اى جام يسووب الانفوسس اإخوان طد ،للب جكجو لدد ا ففل ج

 النمذجة :  ➢

ان  خال  ه   الفنوب يواسد ال ف  ااارلللي اطيسلف اوكلوب جديدة ف  إفلذ طا نكظ  اجاسلي س  

 يبو السال،شب اائيابل ج
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 التعزيز :  ➢

نلدح ا ففلل س اال نللا يووهمس جكزية الهلدايلل اا لدللأس اذللك لدلد ان  خال  هل   الفنولب يام  

 ااارللاهم لوادووسليس اجفليوهم نة نرويلي الق بس ااإلجللب يوى الاسلؤئيج

 لعب األدوار :  ➢

اجُسلسى طيبلل السحلللةس اه  فنوب جقكح يوى جس و أ ط ااذا الق لب اجقسا لهل ف  نكاظ   جدووسوب(س  

نادوم  اذ نحلد  يس يل  ايدبو ينل  ف  لوئلب جسول  طل و إلى السوح االودلدس لسلل لحولث يوكا لول   

 .جسسم ه   الفنوب لوسادوسو  لا كيو ظدذاجهم يوى الادبوو االافلي  نة ا خوي 

 ثالتاً :المؤسسات االيوائية 

ب  (   السساللسلللي ائيكا وب لأيهل جهب جولكيب طيدي خ للو لللً لانللئ 9  ص 2000يدوف  يبدالدزيزس  

ا ففل  ال ي  ،ونكا ن  الرك ا الو  ال بود  لسلبد الوام طا الفقو طا الافوك ا الو  طا الر  ا أ طا  

 نوظ ا لكي  طا يرز ا اوة ي  جنلئب ا ففل  اجدس  افا يشلح يس  يبس  جحقوا ذلك 

السحوانو     (   للأيهلل  اذ نرهزة لإلظللنلب اللداخوولب إليكاا ا ففلل 332 ص    2006لسلل يدوفهلل  ظنلديل س  

ن  الويليب ا اللويب لسللبد الشواف ائجاسليوب ال للدبب الا  ،لل  لونهم الو  ائاللاسواذ ف  ندولللاهم  

 اخ  ي لق طاوهم ال بودوب لل ففل  نرهكل  النسدس ا ففل  البللو  االوالنى السبد الافوك ا او س  

 السبد السوظ طا يرز ط،د الكالدي ج 

  ه  نساللسللب اجاسليوب طيدي لانلللئب ا ففل    اليوائية إجرائياً بأنهاوتعرف الباحتتان المؤسااسااات ا

السحوانو  ن  الويليب ا الللويب لسلللبد الفقو طا الافوك ا الللو  طا السكي طا السلللر س اجقدح ل  جسوة  

 اللدنلي الادووسوب االاولكيب اال حوبس اجدس  افا يشلح يبس  جحقوا ذلكج

يقدح ذيليب لووب لديوب لألففل  ا يالح ا ،وث طيهل جقدح طاللللود   اجدابو السساللسلللي ائيكا وب االلط لدي 

 الويليب لادكيبهم ي  الحونلا ال   يدليكا نن ج

  -وتعمل المؤسسات االيوائية في إطار مبادئ عامة وهي :

 ئ يكجد نل يدكظ ا ففل  ي  طاوجهم فللحولة ف  جك طاو  يدابو ن  طهم ،لجلي ا ففل ج -

نسلاكد السسالسللي ائيكا وب فإي  ئ يرد طا يك ف ا ففل  لهل إئ إذا للا االاسواذ نهسل للا   -

 لقل هم ف  لوئاهم ال بودوب يبو لنلئاهمج

 يرد طا جهام السساسلي ائيكا وب لاكفوو جك نللل  لرك ا اوة لألففل  ال ي  يك يكا لهلج -

نك،د يووهم ف  السأل  ةلللواذة جكفوو فوص اياقلا ا ففل  لساللسلللهم ايدح إالللبلغ فللة   -

س  2017 ازاذة الابلللن  ائجاسلي س  االسوبس  ا ذلك يسللانوو  ا ففل  ن  ظواذة طيفسللهمج

 (7ص 
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 دراسات السابقة 

 أوالً: الدراسات التي تناولت السلوك العدواني 

( : العالقة بين مشاااااهدة بعض برامج التلفاز والساااالوك العدواني لدى 2003دراسااااة دحالن ) -1

اهدف  الدذاالللب إلى الادوف يوى الدالظب لو  نلللللهدة الاوفلز االرنس    ،األطفال بمحافظات غزة

( فللد 880انن قب السلو س ااالالدن  الدذاالب السنهج الكصلف س اجوكي  يونب الدذاالب ن   

افللببس ااالالدن  الدذاالب نقولس السلوك  الددااي  لألففل س اجكصلو  يال ج الدذاالب إلى اجك   

اذجبلفوب  فو يب لو  ندد  السلللهدة الاوفزيكيوب االسلوك  الددااي  لألففل  لألدل  س اهنل    يالظب

 فواق لو  الرنسو  ل للم ال لكذج

(: بعنوان "ألعاب صاااغيرة بالموسااايقى وتأثيرها على تعديل السااالوك 2004دراساااة محمدي ) -2

اجهدف الدذاالب إلى ،  ئية"العدواني وبعض الصافات البدنية لططفال المودعين بالمؤساساات االيوا

اةلة لويلنج نقاوح لأللدلأ ال ل ووة ن لل،د لللسكالوقى االاألد ن  فدللوب البويلنج ف  جددي   

السلوك  الددااي  افدللوب البويلنج يوى الدالظب لو  السسلاكد البدي  اجددي  السلوك  الددااي  لدد 

( نقسللسو  إلى 48الدذااللب ن     يونب الدذااللبس اااللالدح البحث السنهج الارويب س اجوكي  يونب

جرويبوب اةلللللل ب لداذ ط،بلأ ع لويليب ال ف  الواوم لسحلفشب القلهوةس اااللللالدن  الدذااللللب 

ا  ااي الاللوب   الكثل ا االسللللراليس االلللاسلذاي االلللا الف ذط  اللبواا ف  البويلنجس نقولس  

ن  فدللوب البويلنج ف  جددي   السلللوك  الددااي س البويلنجس اجكصلللو  يال ج الدذاالللب إلى الاحقا  

السللوك  الددااي  لدد ا ففل  لللسساللسلللي ائيكا وب االاحقا ن  فليووا  ف  جحسللو  السسللاكد  

 البدي  لديهمج

اهلدفل  اللدذااللللب إلى الادوف يوى    ( : بعنوان العادوان عناد األطفاال،2006دراسااااة الزبيري ) -3

( اللللنلبس اااللللاللدنل  اللدذااللللب السنهج  12-2الدلدااا للدد ا ففلل  ف  نوا،ل  ال فكللب نلل لو   

( ففالً اففوب لسداذس السو،وب ائلادا وب ف  نحلفشلي 52الكصللف س اجوكي  يونب الدذااللب ن   

الدذااب إلى طا ا ففل  نة   ا ذ ا الرنكلوبس ااالالدن  الدذاالب نقولس الدداااس اجكصو  يال ج

جسوة نوا،  ال فكلب يداايوو س اطا ال لكذ طل و يداايوب ن  ائيل س لسل طاةللح  الدذااللب طي   

جكجد فواق ف  الددااا الرسلللد  ل لللللم ال لكذس لسل ئ يكجد فواق لو  الرنسلللو  ف  الددااا 

 اجالوفش س االددااا السكج  يحك ال ايس االددااا السكج  يحك ا شول

: بعنوان التعرض لوسااائل االعالم والعدوان وساالوك Ostrov & Gentile (2006)دراسااة   -4

اهدف  الدذاالللب إلى الادوف يوى جأثوو  ،  األطفال خالل مرحلة الطفولة المبكرة: دراسااااة طولية

الادوظ لكاللل   ائيالح الدنوفب االاولكيب ااذجبلفهل لللددااا السسللاقبو  االسللوكلولي السوغكلب  

يول ًس ا ذاالللب لسوب الادوظ لكالللل   ائيالح افبودب السحاكد السسلللالدح االا  جانبأ ف  اجاسل

السساقب  لللددااا الوفش  االدال ق  االسل   ف  اوكلولي ا ففل  ال لكذ اائيل س اجوكي  يونب  

( فف  ف  نو،وب الواةبس ااياسدي ف  ط ااجهل يوى جقلذيو ا للا ،ك  نحاكد  78الدذااب ن   

بودلب االلللل ل  ائيالح الا  يادوظ لهلل ا ففلل  لسلدة يللنو  اجقلديو السللللوكلوللي الدلداايولبس  اف

اجكصللللول  يالل ج الدذااللللب إلى طا الادوظ لكاللللل   ائيالح ينبلأ لأشللللولل  نلاوفلب ن  الدلدااا 

االسللوكلولي السوغكلب اجاسليول لدد طففل  نو،وب نل ظب  السدذاللبس لسل اذجب   جقلذيو الكالدي   
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دااا يال ق  ينلد البنللي ايلدااا نلل   ينلد البنو  لنهلليلب الدللنو س ط  طيل  يسو  الانبس  لشهكذ يل

لأا الادوظ لكالل   ائيالح يقاوا لشهكذ طيكاف نادد ة ن  السلوك  الددااي  جوجبط لنكف ال ف  

 اكاا للا ذلوا  طا طي ىج 

العدواني لدى األطفال ( : بعنوان " مدى فعالية برنامج لتعديل السالوك 2006دراساة حساانين ) -5

اجهدف الدذااب الى ج سوم لويلنج اذشل    ففل  السساسلي ائيكا وب  ، من نزالء المؤسسات "

نس  ياسللسكا لللسللوك  الددااي  ف  نحلفشب اللللوظوبس اااللالدن  الدذااللب السنهج الارويب س  

ذة لوليلي  (س ااالللالدن  الدذاالللب االللاسل12-9( ففال اففوب ف  اللل   20اجوكي  الدونب ن   

خلصللب للل ف  السك ف لللسساللسللب ائيكا وب  إيدا  / البل،ث(س نقولس السللوك  الددااي   إيدا  /  

(س البويلنج ائذشلل    ايدا  / البل،ث(س اجكصلو  يال ج الدذاالب إلى 1993يل   ط،سد ،سلو س  

طل و الاحقا ن  يرللح البويللنج ف  خفض السللللوك  الدلدااي س لسلل اةللللحل  النالل ج طا الل لكذ  

 يداايوب ن  ائيل ج

: بعنوان  Van Lier, Po & Bavin, Michel & Dionne, Ginette (2007)دراساااة   -6

"تعزيز عدوان األطفال في مرحلة الروضااة بتفاعل المتغيرات الجينية لديهم مع ساالوك العدوان 

  إلى الادوف يوى ندد االهلح يدااا ا صلدظلا ف  ظهكذ السلوك  اهدف  الدذاالبلدى زمالئهم،  

الددااي  لدد لدض ا ففل  لللواةلبس اال ي  لديهم االاددا  اذاث  جون  لودداااس اجوكي  يونب  

اللنكاي اال ي  لديهم االلاددا  اذاث  لودداااس اااللالدن    6( فف  ف  يسو  359الدذااللب ن   

الدذاالللب جقلذيو السدوسو  اا ظواا ي  يدااا ا ففل س اجكصلللو  يال ج الدذاالللب إلى طا اياسلا  

ا صللدظلا الدداايوو  يند  خك  السدذاللب يس   لوئب خ وة اخلصللب ا ففل  السدوةللو  لل و 

الددااا  نس  لديهم االلللاددا  اذاث  لوددااا(س اطاةللللح  النال ج إلى طا ج كذ ايسك السللللوك  

الددااي  ئلد اطا يأخ  ف  ائيابلذ  ذاالللب ل  ن  الدكان  الكذاثوب االسسلللئكلوب ائجاسليوب ائ  

 ط،دهمج ج ف 

بعنوان "رد فعال األمهاات واألقران اتجااه العادوان :  Valles & Knutson(2008)دراساااااة   -7

اهدف  ،  المباشااار وغير المباشااار لدى أطفال ما قبل المدرساااة واألطفال في عمر المدرساااة"

الدذااللب إلى جحديد نل إذا للا ذ  فد  ا نهلي اا ظواا جرل  الددااا السبلشللو اغوو السبلشللو ف  

فل  جسلللهم ف  جفبللو  االلالداح ا ففل  للللو  ن  طشللول  لوددااا يوى ا خوس اااللالدن   ا ف

( ففال اففوب اندوسوهم اطنهلجهمس ااالالدن   533الدذاالب السنهج الكصلف س اجوكي  الدونب ن   

الدذاالب نقولس ائالارللب لوددااا السبلشلو اغوو السبلشلوس اجكصلو  يال ج الدذااب إلى طا ذ  فد  

لي اا ظواا جرل  الددااا السبلشللو جوكا طل و صللوانب لللسقلذيب لللددااا غوو السبلشللو نسل ا نه

 يرد  الددااا غوو السبلشو طظ  جووفب اجاسليوبج

بعنوان فعالية برنامج مقترح للتخفيف من السلوك العدواني لدى أطفال ( : 2009دراسة عطية ) -8

الى الاحقا ن  فدللوب لويلنج نقاوح لوالفو     اهدف  الدذاالبمؤساساات االيوائية في قطاع غزة، 

ن  السلوك  الددااي  لدد طففل  نسالسللي ائيكا وب ف  ظ لف غزةس ااالالدن  الدذاالب السنهج  

( نس  يدولللللكا ف  ظويب  12-9( فف  ذلكذ اإيل  ف  الللل   12الارويب س اجوكي  الدونب ن   

 SOSددااي   ايدا  البل، ب( لويلنج  ( لسحلفشب ذفدس اااللللالدن  الدذااللللب نقولس السللللوك  ال
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إذشل   نقاوح  إيدا  البل، ب(س اجكصو  يال ج الدذااب إلى الاحقا ن  يرلح البويلنج ف  جلفو   

  السوك  الددااي   ففل  السسالي ائيكا وبج

( : بعنوان " تأثير برنامج كشافي مقترح على بعض الجوانب النفساية  2009دراساة عبدالعال ) -9

إلى ج للسوم لويلنج للللف    " وهدفت الدراساااة ساااساااات االيوائية بمدينة المنيالدى أطفال المؤ

نقاوح اندوفب جأثوو  يوى لدض الركايد النفسلوب " نفهكح ال اي " السلوك  الددااي س ائ،سللس  

( ففالً 30لللك،دة النفسللوب "س اااللالدن  الدذااللب السنهج الارويب  اجوكي  يونب الدذااللب ن   

( جرويبوبس اااللالدن  الدذااللب ا  ااي ائجوبس نقولس نفهكح ال اي 15 ( ةلللل بس  15اففوب  

(س نقولس  1981(س نقولس السلوك  الددااا  ايدا  نديحب الدول س 1984 إيدا  / يل   ا شلك   

(س اجكصلو  يال ج الدذاالب إلى الاألد 1979ائ،سللس لللك،دة النفسلوب  إيدا  / إلواهوم ظللقك س  

لالً ن  نفهكح ال اي االسللوك  الددااي  اائ،سلللس لللك،دة النفسللوب لدد   ن  يرلح البويلنج يوى

 طففل  السرسكيب الارويبوبج

( : بعنوان " مظاهر الساااالوك العدواني الشااااائعة لدى األطفال 2009دراسااااة أبو مصااااطفى ) -10

هدف  الدذااللب إلى الادوف يوى نشلهو السللوك  الددااي  اللللل دب انرلئج  لدد الفلسااطنيين " 

ففل  الفوسل ونوو  السللووو  الوكلولً لسل يواهل السدوسكا االسدوسليس ااالالدن  الدذاالب السنهج  ا 

( ففالً اففوبس اااللالدن  نقولس نشلهو السللوك  250الكصللف س اجوكي  يونب الدذااللب ن   

  الددااي  الللل دب لدد ا ففل  الفوسل ونوو  السللووو  الوكلولًس ااخابلذ ال للا الس لكذس ااالاسلذة

جقديو السسلاكد ائجاسلي  اائظا لل   لدد ا الوة الفوسل ونوبس اجكصلو  يال ج الدذاالب إلى طا 

طل و نشلهو السللوك  الددااي  شللوكيلً لدد ا ففل  نكةللة الدذااللب   القولح لللواللب يوى جدذاا 

اي الف ل س القولح لبلوأ الزنالا طثنلا الح لبس اال لوا  ف  اج  الزنالاس اائالاوالا يوى ط ا

زنال ل  لقكةس االقوللح لق   الزهكذ ن  ،لديقلب السلدذاللللبس اطظهوي النالل ج إلى طا طل و نرللئي  

نقولس نشلهو السلللوك  الددااي  الللللل دب لدد ا ففل  ه  نرل  الددااا السكج  يحك ا خوي س  

   نرل  الددااا السكج  يحك السساوولي السدذالوبس انرل  الددااا السكج  يحك ال ايس لسل جكصلو 

 النال ج إلى طا ال لكذ طل و يداايولً ن  ائيل ج

( : بعنوان " العالج العقالني االنفعالي السااالوكي في خدمة الجماعة 2010دراساااة عويضاااة ) -11

اهدف  الدذااللب إلى ظولس    والتقليل من الساالوك العدواني لدى أطفال المؤسااسااات االيوائية "،

جأثوو نسلذالب الدالن الدقالي  ائيفدلل  السلوكل  ف  خدنب الرسليب االاقوو  ن  السلوك  الددااي   

لدد طففل  السسالسللي ائيكا وبس ااالالدن  الدذاالب السنهج الارويب س اجوكي  يونب الدذاالب ن   

ففل س اااللالدن  الدذااللب ا  ااي ( لداذ ا ن  ائيكا وب لويليب ا 6-4( طففل  ف  الل   10 

ا جولب نقوللس السللللوك  الدلدااي   إيلدا  البلل، لب(س ائاللللارلللللي السكظفولب  إيلدا  البلل، لب(س لويللنج  

الالدخل  السهن س اجكصللللول  يالل ج اللدذااللللب إلى الاحقا ن  فدلللولب البويللنج ف  خفض السللللوك   

 الددااي   ففل  السساسلي ائيكا وبج 

( : بعنوان السالوك العدواني لدى طفل الروضاة وعالقته ببعض  2011)  دراساة مرتضاى، حميرة -12

هدف  الدذااللب "   المتغيرات دراسااة ميدانية لدى عينة من أطفال الرياض التابعة لريف دمشااق

الى جلللوا نللووب الددااا لدد فف  الواةلب االادوف يوى الفواق ف  السلوك  الددااي  لدد 
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السسللاكد الدوس   اللوج س السنهجس الكصلل  االاحووو س   فف  الواةللب ن  ،وث  الدسوس الرنسس

ف  لدض   5-4( ايلل  جاوااح طيسللذهم لو  15ذلكذ ا  15( ففل   30اجوكيل  يونلب البحلث ن   

الويلظ الاللدب لوي   نللا  الق وفب(س ااالالدح البحث االاسلذة جقديو السدوسو  لوسلوك  الددااي   

اجكصلو  يال ج البحث الى اجك  فواق ذاي  ئلب (  1999لدد فف  الواةلب ايدا  صلبلح السلقل  

ا، لل وب لو  طففل  الواةلب ف   ذجب الددااا جبدلً لسا وو الدسو ل لللم ا ففل  ا صل و يسواًس 

 اهنل  فواق لو  ال لكذ اائيل  ل للم ال لكذ فل ففل  ال لكذ طل و يداايولً ن  ائيل ج

ي لمعلمات رياض األطفال لتنمية التواصااال ( : بعنوان "برنامج إرشااااد2012دراساااة عتمان ) -13

اهدف  الدذاالللب إلى ج لللسوم  اللفظي واالجتماعي وخفض السااالوك العدواني لطفل الروضاااة،  

البويللنج ائذشللللل   لسدوسللي ذيللظ ا ففلل  ف  جنسولب الاكاصلللل  الوفش  اائجاسللي  اخفض  

( ففالً اففوب ف  32ن    السلللوك  الددااي  االاحقا ن  فدللوب البويلنجس اجوكي  يونب الدذاالللب

(س  1988( اللنكايس اااللالدن  الدذااللب نقولس ذللا ا ففل  ايدا  / اجال  اللو   6-4الل   

ااالللاسلذة نال،شب السلللوك  الددااي  ل ف  الواةلللب  ايدا  / البل، ب(س االبويلنج ائذشلللل  س  

فلل  ف  جنسوب  اجكصللللول  النالل ج إلى الاحقا ن  فدلللولب البويللنج ائذشللللل   لسدوسللي ذيللظ ا ف

 الاكاص  الوفش  اائجاسلي  اخفض السوك  الددااي  ل ف  الواةبج

( : بعنوان أثر برنامج إرشادي يستند على اللعب والفن في خفض السلوك  2017دراسة صبًاح ) -14

اهدف  الدذاالب إلى الادوف يوى  في محافظة بيت لحم،  SOSالعدواني لدى أطفال قرية األطفال 

ل   يسلا  يوى الودد االف  للفض السلوك  الددااي  لدد طففل  ظويب ف  لو   فدللوب لويلنج إذشل

( ففال اففوبس  30لحمس اااللالدن  الدذااللب السنهج شللب  الارويب س اجوكي  يونب الدذااللب ن   

اااللللالدن  الدذااللللب نقولس السللللوك  الددااي   ايدا  البل، ب(س االبويلنج ائذشللللل    ايدا  

 الدذااب إلى يرلح البويلنجج البل، ب(س اجكصو  يال ج 

( : بعنوان " برنامج لتعديل السالوك الالتوافقي لدى أطفال المؤساساات  2020دراساة عبدالغني ) -15

"س اهلدفل  اللدذااللللب إلى الاحقا ن  فدلللولب البويللنج لادلديل  السللللوك     االيوائياة في بيااات مختلفاة

سنهج الارويب س اجوكي  يونب  الالجكافق   ففل  السسالللسللللي ائيكا وبس ااالللالدن  الدذاالللب ال

(س االالدن  الدذاالب االاسلذة البوليلي  12-9( فف  ن  لوئلي نلاوفبس ف  ال   36الدذاالب ن   

ائظا لللل يبس  ايدا  البل، ب(س نقولس السلللوك  الالجكافق   ايدا  يهل  يبد الكهلأ(س اخابلذ ال للا  

 (س البويلنجس اجكصلللو  يال ج   جددي  اجقنو  يسل  ط،سد ،سلللRavenالس لللفكفلي السااللدب    

 الدذااب إلى يرلح البويلنج ف  خفض السوك  الالجكافق  لدد طففل  السساسلي ائيكا وبج

( : بعنوان " برنامج إرشاااادي قائم على الدعم النفساااي للتخفيف من حدة 2020دراساااة نور ) -16

الالفو  ن  ،دة   اهدف  الدذااللب إلىالغضااب والساالوك العدواني لدى األطفال المعاقين ساامعياً،  

ال بلد االسلوك  الددااي  لدد ا ففل  السدلظو  السدولً ن  خال  لويلنج إذشلل   ظل م يوى الديم  

( طففل  ن  ا ففل  السدلظو  اللسدول ً السواحقو  لسداذس 10النفسلل س اجوكي  يونب الدذااللب ن   

لدن  الدذاالب نقولس  ( النكايس ااالا7-5ا ن  لو لم االبوم الحوكنوبس اجواا،  طيسلذهم لو   

ال للاس انقولس السللوك  الددااي  لألففل  السدلظو  اللسدولًس انقولس ال بللد لألففل س االبويلنج  
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ائذشللل  س اجكصللو  يال ج الدذااللب إلى يرلح البويلنج ف  الالفو  ن  ،دة السللوك  الددااي   

 اال بد لدد ا ففل  السدلظو  اسدول ًج

 ت السلوك العدواني تعقيب على الدراسات التي تناول

طاةللح  يال ج الدذاالللي الا  جنلال  السللوك  الددااي  إلى طا السللوك  الددااي  نواسللد اذلك ي   

فويا الادوم ائجاسلي  اجقوود يسلذن يداايوب س اجدزيز لوسلوك  الددااي س اه ا نل طلدي يوو   ذاالب لالً 

 & Van Lier,Po&,Bavin Michelس  Ostrov&Gentile (2006)( س ا ذاالب  2003ن    ،الا 

Dionne, Ginette (2007)دراسااة  س اValles & Knutson (2008)   س لسل جلللوو الدذاالللي  الا

جنلال  السلوك  الددااي   ففل  السسالسللي ائيكا وب إلى اذجفلف نسلاكد السلوك  الددااي  لو  ا ففل  ف  

دا  لوانج للفض السلللوك  الددااي  لدد السسالللسللللي ائيكا وب ا نسل ط   إلى اهاسلح ه   الدذااللللي لإي

ا ففل  لللسساللسلللي ائيكا وبس اجنكي  ه   البوانج فلاللالدن  ا لدلأ ال لل ووة لللسكاللوقى لسل ف  

( س ا ذااللب 2006(س اااللالدن  البوانج ائذشللل يب لسل ف   ذااللب يبدالركا   2004 ذااللب ،سلل   

(س اااالدن  البوانج الولفوب لسل ف  2020 (س ا ذااب صبًلح  2017( س ا ذااب صللم  2009ي وب  

( اطخووا  2010(س ااالالدن  الدالن الدقالي  ائيفدلل  لسل ف   ذاالب يكيبلب  2009 ذاالب يبدالدل   

 ( ج2020ااالدن  لوانج جددي  اوكل  لسل ف  يبدال ن   

ف  الددااا  (س ف  طا ال لكذ طيوى  2006(س االزلوو    2003لسل اشللللذي  ذاالللب لالً ن   ،الا  

( إلى 2011(س انوجبلى ا،سووة  2009(س اطلك ن ل فى  2006الرسلد  فقط ن  ائيل (س ا،سلليو   

 طا ال لكذ طل و يداايول ن  ائيل ج

( ف  طي  ئ يكجد فواق لو  الرنسلو  ف  الددااا الوفش  2006ااخاوف  ندهل يال ج  ذاالب الزلوو     

 السكج  يحك ال اي لو  ال لكذ اائيل  ج االددااا السكج  يحك ا شولا االددااا

ال وة الدذاالللي الا  جنلال  السللوك  الددااي  اايدا  لوانج للفض السللوك  الددااي  لدد ا ففل    

 لللسساسلي ائيكا وب يد  يوى طهسوب السكةكف اطهسوب السو،وبج

للفض السلوك  الددااي  لدد الم جرد البل، الا ف  ،دا  يوسهسل ط   ذااللي جنلال  االالداح الق لب  

فف  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وب اه  ن  طل و ا الللود ننلالبب لل لل ا فف  الواةلبج اله ا جلا 

 البحث الحلل ج

 ثانياً : الدراسات التي تناولت القصة 

فعالية القصاة الحركية في لتنمية بعض القيم األخالقية لدى  (، بعنوان ".2007دراساة عبد  ) -1

اهدف  إلى  ذاالب فدللوب الق لب الحولوب فى جنسوب لدض القوم ا خالظوب لدد فف    سطفل الروضاة

( الللنكايس اجوكي  ا ااي 6-5( ففال اففوب ن   120الواةلللبس اجوكي  يونب الدذاالللب ن   

يسس اااللاسلذة االلا الف الوطد لبدض القوم ا خالظوبس  الدذااللب ن  اخابلذ ال للا لرك  إي  هلذ

نقولس القوم ا خالظوب الس لكذ االسوكاس الويلنج نقاوح لوق لب الحولوبج اجكصلو  يال ج الدذااب  

إلى فدللوب يويلنج الق لب الحولوب فى جنسوب لدض القوم ا خالظوب ل ف  الواةلبس اإلسللأ ال ف  

  ب الحولوبجالوولظب البديوب ن  خال  ط اا الق
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بعنوان فعالية برنامج قصاصاي الكتروني لتنمية الوعي الصاحي لدى طفل   س(2011دراساة حنا ) -2

االاى هدف  إلى الوللللل  ي  فدللوب   الروضااااة في ضااااوء معايير الجودة في رياض األطفال "

لويلنج ظ ل لى إلواوايى فى جنسوب الكيى ال لحى لدد فف  الواةلب فى ةلكا ندليوو الرك ة 

( الللنكاي  6-5( فف  جاوااح طيسلذهم ن   30 ففل س اجوكي  يونب الدذاالللب ن   فى ذيلظ ا

لواةلب شلبوا الارويبوب لإ اذة ذاظ الفون الادووسوبس اجوكي  ط ااي الدذاالب ن    اخابلذ ذللا 

ا ففل س اااللللابليب طهم طلدل  الكيى ال للللحى الو وسللللوب االفويوبس انقولس السفلهوم ال للللحوب  

لواةللبس اظل سب نال،شب السللوكلولي ال للحوب لدد فف  الواةللبس الويلنج  اإللواوايى ل ف  ا

 الق ا اإللواوايوبج

اظد طاةلح  يال ج الدذاالب فدللوب البويلنج الق ل لى اإللواوايى فى جنسوب السفلهوم االسلوكلولي  

ال للحوب  ففل  الواةللبس لسل طاصلل  الدذااللب لبللواذة إيل ة النشو فى جل وط لوانج فف  

الواةللب لافدو  الق للا اإللواوايوب للللو  يلدح الدسووب الادووسوبس اجحقوا طظ للى يسك لرسوة  

 الركايد اللل وب ل ف  الواةبج

(، بعنوان " اساتخدام القصاة في تنمية بعض مهارات التواصال اللفظي لدى 2012دراساة عالم ) -3

 ً دض نهلذاي الاكاصل  الوفشى الاى هدف  إلى إالالداح الق لب فى جنسوب ل األطفال المتأخرين لغويا

اغوو الوفشى للدد ا ففلل  السالأخوي  ل كيلل فى نو،ولب نللظبل  السلدذاللللبس اظلد االلللاللدنل  البلل، لب 

( فف  اففوب ن  ال ي  لديهم جأخو فى النسك  13السنهج شلب  الارويبىس اجوكي  يونب الدذاالب ن   

اللللنكايس اظلد االلللاللدنل   (5-3الو كد يللجج ي  ،ونللا لوئىس اجاوااح طيسللذهم الزننولب ن   

البلل، لب لال ن  نقوللس اللللالليفكذ  لونول  لول لللاس انقوللس جللللللوا اةلللل والللي الو لب االوالحس  

الويلنج ظ للل لللى لانسوب لدض نهلذاي الاكاصللل  الوفشى اغوو الوفشىج اظد جكصلللو  يال ج  

ى الدذااللب إلى   يرلح البويلنج الق لل للى فى جنسوب لدض نهلذاي الاكاصلل  الوفشى اغوو الوفش

 لدد ا ففل  الساأخوي  ل كيل فى نو،وب نلظب  السدذابج

فعالية برنامج قصاص خيال علمي لتنمية وعي الطفل طفل  بعنوان "  (2012دراساة الدساوقى ) -4

"س اهدف  إلى  ذااللب فدللوب لويلنج ظ للا خول  يوسى لانسوب   الروضااة ببعض الظواهر الفلكية

دن  البل، ب السنهج الارويبىس اجوكي  يونب  ايى فف  الواةللب لبدض الشكاهو الفوووبس اااللل

( اللنكاي نقسللسو  إلى نرسكياو  جرويبوب اةلللل بس  6-5( ففال اففوب ن   60الدذااللب ن   

اجوكي  ا ااي الدذاالللب ن    اخابلذ ذللا ا ففل س ااالللاسلذة االللا الف ذطد ندوسلي ذيلظ  

شكاهو الفوووب الس للكذس لويلنج  ا ففل  ،ك  الشكاهو الفوووب السقدنب ل ف  الواةللبس نقولس ال

ظ للا خول  يوسى لانسوب ايى فف  الواةللب لبدض الشكاهو الفوووبج اجكصللو  يال ج الدذااللب 

 -إلى  فدللوب لويلنج ظ لا خول  يوسى لانسوب ايى فف  الواةلب لبدض الشكاهو الفوووب  القسو

 السد االرزذ(  -خسكف القسو –لسكف اللسس  -طفكاذ القسو

فعالية برنامج قصااصااي مقترح إلكساااب طفل الروضااة بعض ( بعنوان " 0132دراسااة مكى ) -5

اهدف  الدذاالب إلى إلسللأ فف  الواةلب لدض السفلهوم   المفاهيم المرتبطة بالبناء الفني للقصاة

الزنلا االسولا( ن  خال    –ا اللللوكأ االو ب   –اللللللل للللولي   –الحبوب   –السوجب ب  لللفووة  

( فف  70ب السنهج الارويبىس اجوكي  يونب الدذااللب ن   لويلنج ظ لل للىس اااللالدن  البل، 
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( الللنكاي نقسلللسب إلى نرسكياو  الارويبوب االبللللل بس  6-5اففوب ن  اففل  الواةلللب ن   

هلذيس( لو للاس   -اجوكي  ط ااي الدذاالب  االاسلذة جحوو  الق لبس ااخابلذ ذالم الوج   لرك إي 

السوجب ب لللبنلا الفنى لوق للبس الويلنج  انقولس ن للكذ إللسلللأ فف  الواةللب لدض السفلهوم  

ظ لل للى إللسلللأ فف  الواةللب لدض السفلهوم السوجب ب لللبنلا الفنى لوق للبج اجكصللو  يال ج  

الدذاالب إلى فدللوب البويلنج الق ل لى فى إلسللأ فف  الواةلب لدض السفلهوم السوجب ب لللبنلا  

 الفنى لوق بج

التنمياة األخالقياة لمرحلاة الطفولاة   (  : بعنوان " دعم  Keup&Mulole,2014دراساااااة ) -6

س اهدف  إلى جحسو  جوسلي الق ا لديم الاولوب ا خالظوب  المبكرة من خالل الكتب القصصية "

ف  ذيلظ ا ففل  س اذلك ن  خال  جوسلي ننلظلب إلي لا ا ففل  فوصب لوافووو اجبل   ا ذاا 

( اللنكاي ف    7-5جاوااح طيسلذهم لو    ( طففل    10نة زنال هم ساجوكي  يونب الدذااللب ن    

ذيلظ ائففل  لسدينب للنب  ج اجكصلللو  يال ج الدذاالللب إلى طا الق لللا جدد ط اة فدللب لوانسوب  

 ا خالظوب إل  طا ا ففل  ااا ليكا ج لو الركايد ا خالظوب ف  الق ب لدد يدة طاللوة ج

ة اساتجابات طفل الروضاة نحو  فعالية برنامج قصاصاي لدراسا بعنوان ".  (2015دراساة عابد ) -7

س هدف  الدذااللللب إلى الادوف يوى ندد فليوب  المواقف االنفعالية في القصااااة من خالل الرساااام

لويلنج ظ ل لى فى ج كيو االارلللي فف  الواةلب يحك السكاظ  ائيفدللوب فى الق لب ن  خال  

ففال اففوب ن     (60الوالللمس ااالللالدن  البل، ب السنهج الارويبىس اجوكي  يونب الدذاالللب ن   

السسللاكد ال ليى فى ذيلظ ا ففل  نقسللسو  إلى نرسكياو  جرويبوب اةلللل بس اجوكي  ط ااي 

الدذااللللب ن  نقولس لاحوو  ذاللللكح ا ففل س االبويلنج الق لللل للللى السوكا ن  نرسكيب ن   

  ائيفدلئيج اجكصلو  الدذاالب إلى   فدللوب البويلنج الق ل لى فى ج كيو ائالارلللي ائيفدللوب

 لو ف ج

اهدف  إلى  ذاالب ، " برنامج قصاصاي لتقبل الطفل الكفيف ( بعنوان ".2016دراساة إبراهيم ) -8

فدللوب لويلنج ظ لللل للللى نوكا ن  ثالثب نحلاذ  ائا    جقب  ا خو للللللو  يلحس ايسلذن ن   

شللل للولي لفوفب يرح  فى الحولةس ال ليى   الادوف يوى خ للل ا اا،اولجلي الوفو س ال للث    

ل فل  الدلل د لو فل  الوفو  االادللي  ندل ( اطثو  يوى جقبل  ال فل  الدلل د لو فل  الوفو س جقبل  ا

( ففال اففوب نقسللسو  إلى 60اااللالدن  البل، ب السنهج الارويبىس اجوكي  يونب الدذااللب ن   

نرسكياو  جرويبوب اةللل ب ن  طففل  السسلاكد ال ليى لواةلب ندذالب السدوفب الوالسوب لو لي 

 اذة الهوح الادووسوبج اجكصلو  يال ج الدذاالب إلى فدللوب البويلنج الق ل لى السقاوح فى الاللدب إل

جنسوب جقب  ال ف  الدل د لو ف  الوفو س اطاصللل  الدذاالللب لبلللواذة جكيوب السدوسلي لويلظ  

 ا ففل  لأهسوب الق ب ا اذهل فى يسك ا ففل  فى نلاو  جكايد النسكج

( : بعنوان " برنامج القصاص الحركية   Vargas: 2017Silva, Torres & Alvaدراساة )  -9

س اهدف  الدذااللب إلى الادوف يوى طثو   ساانوات 5للحد من الساالوك العدواني لدي األطفال بعمر  

النكاي س اجوكي  يونب الدذاالب  5الق لا الحولوب يوى السلوكلولي الدداايوب لدد ا ففل  لدسو 

لسرسكياو  البللل ب االارويبوب ج اطظهوي يال ج  ( فف  س ااالالدح السنهج الارويبى لل  50ن    
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الدذااللب طا الق للب الحولوب ظد طاللهس  ف  جقوو   ذجب الدداايوب للللو  نوحكظ لد  السرسكيب  

 الارويبوب ينهل فى السرسكيب البلل ب ج

( : " بعنوان تأثير القصااااص اإلجتماعية على Alice & Cynthia.2018دراسااااة ) -10

اهلدفل  اللدذاالللللب إل  الاحقا ن  جلأثوو    فى ريااض األطفاال "،  اإلمتتاال والعادوان علي طفلاة

الق لا اإلجاسليوب يو  اإلنا ل  االددااا يو  ففوب ف  الواةلب فى لكيزيليلس ااالالدح ج لسوم  

نادد  لاقووم فدللوب الق لللا اإلجاسليوب لزيل ة السلللوك  الاكافق  اجقوو  الددااا الوفشى لد  فالة  

الالدن  الق لا اإلجاسليوب إلالاهداف ثالثب نكاظ  لاقوو  السلوك  النكاي ج اا  5جبو  ن  الدسو  

غوو الساكافا االددااا الوفش  ج اطظهوي يال ج الدذاالب زيل ة فى السلوك  الاكافقى اايلفلظ فى 

 الددااا الوفشى لو فوبج

( بعنوان " تأثير اساتخدام القصاص الحركية واأللعاب الصاغيرة   2020دراساة ) متولى، -11

لوك العدواني وتنمية بعض الصاااافات البدنية والمهارات الحركية ألطفال ماقبل  علي خفض الساااا

  اهدف  الدذااللللب إلى الادوف يو  جأثوو االلللالداح الق للللا الحولوب اا لدلأ   المدرسااااة "

ال ل ووة يو  خفض السلوك  الددااي  اجنسوب لدض ال لفلي البديوب االسهلذاي الحولوب  ففل   

( فف  نقسلسو  إلى نرسكياو  جرويبوب اةللل ب  32ب الدذاالب ن   نلظب  السدذالبس اجوكي  يون

( طففل  لدونب االا اليوب ج اجكصلو  يال ج الدذاالب إلى   طا االالداح    10ج لسل جم اخاولذ يد     

الق للا الحولوب اا لدلأ ال لل ووة ل  جأثوو إيرلل  يو  خفض السللوك  الددااي  اجنسوب لدض 

الاكازا ( س االسهلذاي الحولوب ا اللللالللوب    -الاكافا  –لوشللللظب ا  –ال لللفلي البديوب   السوايب 

 الوق  (  ففل  نلظب  السدذابج –الكثد  –الحر   –الولض  

 تعقيب على الدراسات التي تناولت القصة :

طاةلح  يال ج الدذااللي السلللقب الا  جنلال  الق لب يو  طا الق لب جحا  السوجبب ا الى لانللئب  

ا ففل  يو  القوم االسبل ئ ال للحوحب س فه  ن  طهم الدكان  الا  جسثو للللو  ج ذ  فى جلللوو   

( االا  هدف  إل  الادوف فدللوب  2011شللل للوب ال ف  اج كذهل س اذلك لسل فى  ذااللب  ،نل   

ويلنج الق لل للى اإللواوايى فى جنسوب السفلهوم االسللوكلولي ال للحوب لد  فف  الواةللب س ا   الب

( االا   ذال  جأثوو البويلنج الق ل ل  ف  جنسوب لدض نهلذاي الاكاصل   2012 ذاالب يالح   

الوفش  اغوو الوفش  للد  ا ففلل  السالأخوي  ل كيلل ف  نو،ولب نللظبل  السلدذالللللب س ا   ذاالللللب 

االا  اهاس   لانسوب اي  فف  الواةلللب لبدض الشكاهو الفوووب ن  خال   (  2012الدالللكظ    

(  االا  اياسدي يو   Rahiem & Rahim, 2012لويلنج ظ لللا خول  يوس  س ا ذاالللب   

(   2016 ذاالللب جأثوو الق لللب لانسوب القوم ا خالظوب ف  ذيلظ ا ففل  "س ا    ذاالللب إلواهوم   

  جنسوب جقب  ال ف  الدل   لو ف  الوفو  س اه ا يد  يو   االاى اياسدي يو  االللالداح الق لللب ف

طهسوب الق للب فى جنسوب السهلذاي السلاوفب ل ف  الواةللب س ل ا يرد طا جواي  الق للب لنلا القوم  

االس   الدوول االفبل   يبو جسوس  ا ،دا  االلل ولي س لسل طا لهل  اذ لبوو ف  خفض الو وو  

(  االا   Torres &Vargas: 2017واةللب لدذااللب  ذااللب  ن  السلللوالي السللوكلوب ل ف  ال

 & Alice ذاللللل  االلللاللداح الق لللللب الحولولب ف  جقوول   ذجلب الدلداايولب س ا ذاالللللب  

Cynthia.2018  االاى  ذال  جأثوو الق لا اإلجاسليوب يو  اإلنا ل  االددااا يو  ففوب ف )
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ب اا لدلأ ال لل ووة  ( االا  االلالدن  الق للا الحولو  2020الواةللب س ا ذااللب   ناكلىس

 للفض السوك  الددااي  اجنسوب لدض ال فلي البديوبج

اااللافل  البحث الحلل  ن  الدذاالللي السللللقب ف  جديوم نلللووا  س اصللولغب فواةلل  س اجفسللوو  

 النال جج

ف  ةكا ائاافل ة ن  ائفلذ النشو  االدذاالي السللقب اثوقب ال وب لللبحث الحلل  س انو  البل، الا  

 -ب فواظ البحث يوى النحك الالل   صولغ

 فروض البحث 

جكجلد فواق ذاي  ئللب إ، لللللل ولب لو  ناكالللل   ذجلد  ذجللي طفوا  السرسكياو  الارويبولب   -

 االبلل ب فى السوك  الددااي  لدد ج بوا البويلنج ل للم السرسكيب الارويبوبج

القولالو  القبو  االبدد  ف  السلوك  جكجد فواق ذاي  ئلب إ، لل وب لو  ناكال   ذجد  ذجلي  -

 الددااي  لدد طفوا  السرسكيب الارويبوب ل للم القولس البدد 

ئ جكجد فواق ذاي  ئلب إ، للللل وب لو  ناكالللل   ذجد  ذجلي القولاللللو  البدد  االاابد  ف   -

 السوك  الددااي  لدد السرسكيب الارويبوب

لي طففل  السسالسللي ائيكا وب يوى طلدل  جكجد فواق ذاي  ئلب ا، لل وب لو  ناكالط ذجد  ذج -

نقولس السللوك  الددااي  الس للكذ  ففل  الواةللب لللساللسلللي ائيكا وب ل للللم لدد الددااا  

 الرسد  ج

 إجراءات البحث

يانلا  ه ا الرزا ائجواااي السنهروب االسودايوب لوبحث االا  جابلس  اصل  السنهجس الدونبس ا  ااي 

 إل، ل وب السسالدنب لسدللرب النال ج الا  جم الاكص  الوهل لدد ج بوا ا  اايجالسسالدنبس اا اللود ا

 أوالً: منهج البحث

اجبدل  البلل، لب ف  البحلث الحللل  السنهج شللللبل  الارويب س اذللك لسال سال  ل بودلب البحلث الحللل   

لقبو  االبدد  لو  ن   اطهداف  ا اذلك للاالداح الا سوم الارويب  لسرسكياو  ناولفئاو  للاالداح القولس ا

 السرسكياو  يوى نا وواي البحثج

 ثانياً: عينة البحث

 تتكون عينة البحث من مجموعتين: 

( ففالً اففوللب ن  طففللل  الواةلللللب ن  جسدوللب طائ    20السرسكيللب الارويبوللب جاوكا ن    -1

 لللسدل  ج
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 ( ففالً اففوب ن  طففل  الواةب لرسدوب طائ   لللسدل  ج 20السرسكيب البلل ب جاوكا ن    -2

 اظة ائخاولذ يوى جسدوب طائ   لللسدل   لألابلأ ا جوب  •

ياكفو للللرسدولب الدلد  الوللف  ن  ا ففلل  ف  نو،ولب ذيللظ ا ففلل س اهل ا الدلد  لم جرلد   -

ظللنل  البلل، اللا لزيللذة يلد  ن  الرسدوللي لح للً ي   البلل، اللا ف  جسدوللي آخو  ،ولث  

الدد  الولف  لا بوا ط ااي البحث الم يردا  إئ ف  جسدوب طائ   نسل الللسم لهسل لا بوا  

 ط ااي البحث الحلل ج

للإلةلللللفب إلى الادللاا ال   ئ،شال  البلل، اللا ن  جسوة الدللنوو  لللرسدولب لدايب ن  نديو   -

ةلللب اا ن  اا خ لللل وب االسللللوفليس اظلن  إ اذة السبنى  الرسدوب انديوة نبنى الوا

لاكفوو السوللا السال م االسنللالللللد لوبلل، اللا لا بوا ط ااي البحلث يوى ا ففلل  اجكفوو  

 الكظ  الولف  لهلج

  وقد روعي عند اختيار عينة البحث 

 ( انكايج7-5طا ياوااح الدسو الزنن  لو  طفوا  الدونب نل لو    -1

  للا لو  جسوة طففل  الدونب ف  الساكاطجطا جوكا يسبب ال -2

 طئ يوكا ن  طففل  يونب البحث نسل يدليكا ن  إيلظلي صحوبج  -3

 تجانس العينة 

ظللنل  البلل، اللا لحسلللللأ ندللنل  ائلاكاا لوالأللد ن  جرلليس طفوا  الدونلب لول  ن  السرسكيلب البلللللل لب  

 االارويبوب يوى نا وو الدسو الزنن  اال للاج

 لالل  جرليس الدونليجايكةم الردا  ا

 التكافؤ

( اايحواف ندولذ  ظدذ  6,02اللنكايس اذلك لساكاللط ،سلللل  ظدذ     7-5الدسو الزنن  لودونب ن  

 (ج0,63 

 ( 1جدول )

 ( 40التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني والذكاء )ن = 

 ن المجموعة  المتغيرات
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة  uقيمة 

مستوى 

 الداللة

الدسو 

 الزنن 

 423,50 21,18 0,69 6,06 20 الارويبوب
186,5 0,372 

غوو 

 396,50 19,83 0,60 5,99 20 البلل ب   الب 

 ال للا
 406,00 20,30 2,55 115,00 20 الارويبوب

196,0 0,109 
غوو 

 414,00 20,70 2,32 115,15 20 البلل ب   الب 

( طيللل  ئ جكجلللد فلللواق  اللللب ا، لللل ول للللو  السرسلللكياو  الارويبولللب 1يابلللم نللل  الرلللدا   

االبلللل ب فللل  نا ولللو  الدسلللو الزننلل  االللل للاس نسلللل يسللللد يوللى جوللللفس السرسلللكياو  الارويبولللب 

 االبلل ب ف  نا وو  الدسو اال للاج
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 ( 2جدول )

 ( 40المجموعتين التجريبية والضابطة في السلوك العدواني )ن = التكافؤ بين 

 ن المجموعة  األبعاد
 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة  uقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الددااا الوفش  
 397,00 19,85 1,29 15,90 20 الارويبوب

187,0 0,366 
غوو 

 423,00 21,15 1,26 16,00 20 البلل ب   الب 

 الددااا الرسد  
 418,50 20,93 1,67 18,60 20 الارويبوب

191,5 0,241 
غوو 

 401,50 20,08 1,70 18,50 20 البلل ب   الب 

 الددااا السكج  

 يحك السساوولي 

 387,50 19,38 1,36 13,95 20 الارويبوب
177,5 0,644 

غوو 

 432,50 21,63 1,41 14,10 20 البلل ب   الب 

 الددااا السكج  

 يحك ال اي

 401,50 20,08 1,92 11,90 20 الارويبوب
191,5 0,235 

غوو 

 418,50 20,93 1,86 12,00 20 البلل ب   الب 

 الدرجة الكلية 
 400,50 20,03 3,98 60,35 20 التجريبية 

190,5 0,258 
غير  

 419,50 20,98 3,80 60,60 20 الضابطة  دالة

( طي  ئ جكجد فواق  الب ا، للللل ول لو  السرسكياو  الارويبوب االبلللللل ب ف  2يابللللم ن  الردا   

 السوك  الددااي س نسل يسلد يوى جولفس السرسكياو  الارويبوب االبلل ب ف  نا وو  الدسو اال للاج

 

 ثالتاً: أدوات البحث

السنلالللبب الا  جافا نة طهداف البحث االسللللووب ن  طهم  جدابو يسووب اخاولذ اج لللسوم ط ااي القولس  

الل كاي ف  ط  لحث يوس  اظد االللالدن  البل، ب نرسكيب ن  ا  ااي لرسة البوليلي اه  يوى النحك  

 -الالل    

(ج  جقنو  البلل، اللا(  2008اخابللذ الس للللفكفللي الساالللدلب " جكا ذاف  "  إيلدا  / إلواهوم ،سلل س  -1

 ( 2ملحق )

ملحق  سلوك  الددااي  الس لكذ ل ف  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وبج  إيدا  البل، الا(  نقولس ال -2

(4 ) 

الللاسلذة نال،شب السللللوفو  لوسلللوك  الددااي  ل ف  الواةلللب لللسسالللسللللي ائيكا وبج  إيدا   -3

  (6ملحق )البل، الا( 

 ( 7ملحق )البويلنج الق   ج  ايدا  البل، الا(   -4

 ا  ااي للو  نف   اه  لل ج   ااكف جقكح البل، ب لانلا  ه  

 ( 1( ملحق رقم)2008[ اختبار المصفوفات المتتابعة "جون رافن" )إعداد/ إبراهيم حماد، 1]

 ااالدن  البل، ب ه ا السقولس لواألد ن  جرليس يونب البحث ف  نساكد ال للاج
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 مبررات اختيار االختبار 

 جم اخاولذ ه ا ائخابلذ لألابلأ الاللوبج

 ندلنالي صدق اثبلي يللوبجل   -1

 ننلابا  ل ف  الواةبج -2

 اهكلب ج بوق ج -3

 وصف لالختبار.  -

( اللللنلب ن  ا ففلل  الدلل يو  االسالأخوي  يقووللً الل للك 11-5ي با ائخابللذ فو يلل ً يوى ا ففلل  ن   

نلاو   ( يلنلً ايدابو ن  ائخابلذاي يبو الحبللللذيب ال لللللحب لوا بوا ف  85-65لبلذ السللل  نل لو   

،وث اجد ن  خال  الدديد   Spermanالبوئلي اال قلفلي ايقكح ه ا ائخابلذ يوى يشويب الدلن  ابوونلا "

 ن  ا لحل  الا  فبق  ه ا ائخابلذ طي  نالبدلً  لللدلن  الدلح(ج

 مكونات االختبار  -

ثنى  ( ط12(س اجحاكد لل  نرسكيلب يوى  A)-   A B  )–   Bياوكا ائخابللذ ن  ثال  نرسكيللي  

يللواً لنداس اياوكا ن  شلو  طا يسط طاللال  اظا ة نن  جزا ال   يوس  الفواغ ف  الللو  ا اللال س اظد 

االالدن  ا لكاا للوفوب لو  جرد  ائخابلذ النك   طل و جللكيقلً ااةلك،لً اإثلذة ئيابل  ا ففل س اجاس    

 نرسكيلي ائخابلذ فوسل يو   

يوى ظلدذة الفو  يوى إلسلل  يسط نسللللاسو اينلد يهلليلب    (   النرللح فوهلل يداسلد Aالسرسكيلب   -1

 السرسكيب يا وو النسط ن  اجرل  اا،د إلى اجرلهو  ف  يفس الكظ ج

(   النرلح يداسد يوى ظدذة الفو  يوى إ اذ  ا شلول  السنف لوب ف  ل  يسط  A Bالسرسكيب   -2

 لو  يوى طالس ائذجبلف السولي ج

فهم الفو  لوقلليلدة الا  جحوم الا وواي ف  ا شللللولل     ( االنرللح فوهلل يداسلد يوىBالسرسكيلب   -3

 السوجب ب نن قولً طا نوليولًس اه  جا ود ظدذة الفو  يوى الافووو السرو ج

 الخصائص السيكومترية لالختبار. -

 صدق االختبار -

لو للا جم ،سللللأ ندلنالي ائذجبلف لو  اخابلذ الس لللفكفلي السااللدب السوكيب اائخابلذاي ا خود 

القسلم   –(  0.31 -0.84القسلم الوفش  ،وث جواا،  ندلنالي ائذجبلف لو     –اننهل اخابلذ السلوو 

( الل للك اخابللذ االلللالليفكذ  لونول  اظلد 0.5-0.74ا  ا   ،ولث جواا،ل  ندللنالي ائذجبللف ن   

يوى    ( اجسودهلل ندللنالي اذجبللف نوجفدلبس نسلل يلد 0.32 -0.68جواا،ل  ندللنالي ائذجبللف لو   

نسل يد  يوى    0.74( لحسللللأ ندلنالي ال لللدق  2017صلللدق ائخابلذس اظد ظلن  جوهلا يزاح  

 صدق السقولسج
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 ثبلي ائخابلذ  -

( لحسلللأ ندلن  2017(س القد ظلن  جوهلا يزاح  0.62 -0.91جواا،  ندلنالي ال بلي نل لو   

وى اذجفللف ندللنل  ثبللي  نسلل يلد  ي  0.81ال بللي ل وظلب إيلل ة الا بوا الو ل  ندللنالي ال بللي  

 ائخابلذج

 ثبات االختبار:

  -جم ايل ة ،سلأ ثبلي ائخابلذ يوى يونب البحث ائاا اليوب اذلك للاالداح  

 طريقة إعادة التطبيق: -1

جمَّ ذلك لحسلللأ ثبلي السقولس ن  خال  إيل ة ج بوا السقولس لفلصلل  زننى ظدذ  طاللبكيو  اذلك يوى  

يونب الاحقا ن  الوفلاة السلووكناويبس اجم االالوان ندلنالي ائذجبلف لو   ذجلي الدونب للالالداح ندلن  

( نسل يللوو إلى طاَّ  0.01 س اللي  جسوة ندلنالي ائذجبلف  لدل  السقولس  الب يند  (Pearson)لووالكا  

ة جح  ظواف نسلثوب الولا ذلك فى الردا   السقولس يد ى يفس النال ج جقويبلً إذا نل االللالدح طل و ن  نوَّ

 3 ) 

 ( 3جدول )

 التبات بطريقة إعادة التطبيق لمقياس الذكاء )رافن( 

 أبعاد المقياس  م
معامل االرتباط بين التطبيقين  

 األول والتانى 
 الداللةمستوى 

 0,01 0,901 ط 1

 0,01 0,758 طأ 2

 0,01 0,857 أ 3

 0,01 0,836 الدرجة الكلية 

( اجلللك  يالظلللب اذجبلفولللب  اللللب إ، لللل وال للللو  الا بولللا ا ا  3يابلللم نللل  خلللال  جلللدا   

االا بوللا ال للليى  لدللل  نقولللس اللل للاس االدذجللب الوووللب للل س نسللل يللد  يوللى ثبلللي السقولللسس ايسلللد 

 ذلك صال،وب السقولس لقولس السسب الاى ُاةة ن  طجوهلج 

 طريقة معامل ألفا ا كرونباخ:  -2

لوايبللل   لدللل  السقولللس  –ندلنلل  ال بلللي لسقولللس اللل للا للاللالداح ندلنلل  طلفللل  جللمَّ ،سلللأ 

 ( 4اللي  ل  القوم نوجفدبس اياساة لدذجب يللوب ن  ال بليس الولا ذلك فى الردا   

 ( 4جدول )

 كرونباخ  –معامالت ثبات مقياس الذكاء )رافن( باستخدام معامل ألفا 

 كرونباخ –معامل ألفا  أبعاد المقياس  م

 0,771 ط 1

 0,737 طأ 2

 0,762 أ 3

 0,746 الدرجة الكلية 
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ا جودًا ل بلي السقولسس النلا  4يابلم ن  خال  جدا    ( طاَّ ندلنالي ال بلي نوجفدبس نسل يد ى نسشلوا

 يوو  يسو  الدس  ل ج

 تعليمات االختبار  -

اذظب ائجللب الا  يوصللللد فوهل اجلللي السفحكصس ثم  يقكح الفل،ا لواللب االلللم ال ف  السفحكص ف  

( ايقك  لو ف  ايشو إلى ه ا اللللو س فوسل جود اا ه ا اللللو  ظد ظ ة نن   A Iيفام ائخابلذ يوى شللو   

جزاس اه ا الرزا نكجك  ف  ط،د ا جزاا السوالكنب طالف  الللو  ،وث يكجد جزا اا،د فقط ن  لو  ه   

 ا صو جا جزاا ي وم إللسل  اللو  

اإذا اةلة ال ف  يد  يوى الرزا ال لحوم فواألد الفل،ا ن  فهم ال ف  لالخابلذس اإذا لم يفهم   •

ال ف  شللوح ائخابلذ يقكح الفل،ا لزيل ة اللللوح لوسفحكص ،ا  ياألد ن  فهس  لالخابلذس ثم  

 يدوظ جسوة لنك  ائخابلذ لإلجللب يووهلج

( اجد ايقلف ائخابلذ  A 5 ة ،و  ،اى اللللو   إذا جد و السفحكص ف  فهم ائخابلذ الم يسللا •

 ايابلذ  غوو صللم لوا بوا نة ه ا السفحكصج

 إي لا السفحكص اظالً للفولً لوافووو اائخاولذ ايدح الادووا يوى إجللب السفحكص يهل ولًج •

 تصحي  االختبار  -

لو  يرد يوو   لدد إياهلا السفحكص ن  اإلجللب يوى ا ائوب يبدط الفل،ا ف  يسووب الا حوم ا •

 نواجدب اذظب اإلجللب لواألد ن  اااوفلا البوليلي الللصب لللسفحكصج

(  ذجبس اف  ،للب اإلجللب الللفئب طا يدح ائجللب يوى السللسا   1يحسللد لو  إجللب صللحوحب   •

 ( صفواًج0يأخ   

السدوفب ائجلللي ال لللحوحب يوكا هنل لكذظب نفالح الا لللحوم الللصلللب لللفل،اس ثم جرسة   •

 ذجلي ال حوحب الا  ،   يووهل السفحكص لسدوفب لدذجا  الوووب يوى ائخابلذ جالد 

يام جرسوة اإلجلللي ال لللحوحب ف  ل  نرسكيبس اجكةلللة طالللف  السرسكيب ف  اذظب اإلجللبس   •

 (ج12االحد ا ظ ى لدذجب ل  نرسكيب يسلا   

اإلجللبس االحد جرسة  ذجلي السرسكيلي ال ال  اجكةلة ف  السولا السل لا لهل طالف  اذظب   •

 (ج36ا ظ ى لودذجب الوووب جسلاد  

 يوجة إلى الردا  الللص لللسدليوو ئاالوان الاوجود السئون  ايكةة ف  نولي ج •
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 [ مقياس السلوك العدواني المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية )اعداد الباحتتان( 2]

 أوال : هدف المقياس 

الادوف يوى نسلاكد ايالللذ السلوك  الددااي  لدد طففل  الواةلب لللسسالسللي  يهدف ه ا السقولس إلى  

 ائيكا وب س اجحديد ا ففل  الدداايوو ج

 ثانياً : خطوات تصميم المقياس 

  -ايدا  اج سوم السقولس السسالدح ف  البحث الحلل  طخ  نوا،  نلاوفب اه  لللالل   

 -ظلن  البل، ب للئفالف يوى   -1

 ا فو النشويب اا  لولي النفسوب ف  نرل  السلوالي النفسوب االسوكلوب ل ف  الواةبج -

 البحك  االدذاالي السللقب الا  جنلال  السوك  الددااي ج -

جنللالل  السللللوك  الدلدااي س اظلد ئ،شل  البلل، لب يلدح اجك  نقلليوس ن للللكذة  السقلليوس الا    -

لوسللوك  الددااي  ل ف  الواةللب السساللسلللي ائيكا وب ذاي ال بودب البوئوب السلاوفب ي  ال ف  

الدل  س لسل طا السقليوس السددة لسوك  الددااي  جحاك  يوى يبلذاي اطائوب اه ا غوو ننلاد 

 لل ل ا فف  الواةبج

طا ه   السقليوس ئ جحاك  يوى طلدل  السلوك  الددااي  السوا   ذاالاهل ف  البحث الحلل    الددااا   لسل

الوفش  س الددااا الرسلللد  س الددااا السكج  يحك ا شلللولا  السساوولي ( س الددااا السكج  يحك ال اي ( س 

لس السوك  الددااي  الس كذ ل ف  إيدا  نقو اهنل  يد  ن  السقليوس جم الوجكف إلوهل اائاافل ة ننهل ف 

 الواةب لللسساسلي ائيكا وب ان  ه   السقليوس  

 (1993نقولس يو  شسس  شول  السوك  الددااي  لدد ا ففل   إيدا  / ،لفلس ظلامس  •

 ( 1993نقولس السوك  الددااي   ففل  السساسلي ائيكا وب  ايدا  / ،سو    •

 ( 1997دا  / طللظبس نقولس السوك  الددااي  لألففل   اي •

 ( 1999نقولس نشلهو الددااا  إيدا  / يكا ا،وسس  •

 ( 2001نقولس السوك  الددااي  لو ف  ا صم  إيدا  /  الببالا س  •

جلللم جرسولللة هللل   السقلللليوس اجفويللل  نحلاذهلللل الو وسلللوب لهلللل النلللك  هللل   السحللللاذ انفاللللح  -2

الحلللل س اظللد االلافل ي البل، للب نلل  هلل   ج للحوحهل لالاللافل ة ننهللل فلل  ج للسوم نقولللس البحللث 

 السقليوس ف  صولغب يبلذاي نقولس البحث الحلل ج

 ثم ظلن  البل، ب لكةة ه   الدبلذاي ف  نكاظ  ن كذة اااةحب اندبوةج -3

 ثالتاً: إعداد المقياس في صورته األولية 

لللسساللسلللي ائيكا وب اظد جم إيدا  السقولس لحوث يوكا ن للكذاً ايوكا ننلاللبلً ل ف  الواةللب    -1

 ذاي  البل، ب يدة طنكذ ننهل نل يو  
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 ننلابب ال كذ االواكنلي لول ل ا النسل وب ل ف  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ن  ،وث   -/ط1

 يسك  الدقو   لحوث يسا وة طا يد  ايدذ  نل جدبو ين  ال كذة(ج -

 يسك  الو ك   لحوث ياسو  ال ف  ن  طا يدبو اياحد (ج -

 صولغب الدبلذاي للو  ننلاد ن  ،وث   -أ /1

 طا جوكا نفو اي الدبلذاي لسو ب انال سب لقلنكس ال ف  ايسك  الو ك  االدقو ج -

طا جوللكا نحللد ة فلل  ندنلهللل لحوللث ئ جحسلل  طل للو نلل  ندنللى نسللل يللس   إلللى جلللا   -

 ائيابل ج

 طا جوكا نساسدة ن  ،ولة ال ف  الحقوقوب طثنلا ،ولج  الوكنوبج -

البل، ب لواللم السكاظ  الا  جم اخاولذهل اجم إخوان السقولس ف  صللكذة ل لظلي ئاللالدانهل  ظلن     -2

 نة ا ففل  ف  ج بوا البحث الحلل ج

 جحديد فويقب القولس ،وث طي  يام للو  فو   ل  فف  يوى ،د ج  -3

 تحكيم المقياس 

ة السحوسو  لسدوفب ندد ظلن  البل، ب لدوظ السقولس ف  صلللكذج  ا الوب يوى نرسكيب ن  ا اللللج  

جحقوا السقوللس لوهلدف السنكف ننل  ط  لوللا صللللدظل  اظلد طذفا للللسقوللس خ للأ يبو  الهلدف ن  السقوللس  

 ااااسلذة لوحوم يوى نفو اج  ن  ،وث  

 ندد اذجبلف لنك  السقولس الس كذ لللسوك  الددااي  ظود البحث الحلل ج -ط

الوفشوللب(  ففللل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب فلل  نللدد ننلاللبب الدبلللذة  ال للولغب  -أ 

 ( انكايج7-5ا   

 ندد نال سب صكذ السقولس السقاوح نة الدبلذاي الوفشوبج -ن

 (1ملحق )ندد اةكح صكذ السقولس لللنسبب لو ف ج  -  

 نتائج التحكيم 

 ففللل  اجفقلل  آذاا السللل ة السحوسللو  يوللى االلالداح نقولللس السللوك  الدللدااي  الس للكذ  •

الواةلللب لللسساسللللي ائيكا ولللبس لسلللل اجفقللل  يولللى نلللدد اةلللكح ال لللكذ اا للللكاا 

 اجدبووهل ي  نكاظ  السقولسج

الليللل  هنلللل  يلللدة نقاو،للللي اجفقللل  يووهلللل آذاا السلللل ة السحوسلللو  االاللل  طخللل ي فللل   •

ائيابلللذس اجللم يوللى ةللك هل إجللواا لدللض الادللديالي الالزنللب لا ووللو لدللض السكاظلل  

طل للو ننلاللبب لوادبوللو يلل  طلدللل  السللوك  الدللدااي س اجدللدي  صللولغب  االدبلللذاي لللأخود

( إللللى الادلللديالي الاللل  جسللل  فللل  نقوللللس السلللوك  5لدلللض السفلللو ايس ايللللوو الرلللدا   

الدللدااي  الس للكذ لنلللا يوللى آذاا السللل ة السحوسللو  إلللى طا اصلل  السقولللس إلللى صللكذج  

 النهل وب اه   السقاو،لي يوى النحك الالل  
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 (  5) جدول رقم 

 تعديالت السادة المحكمين لمقياس السلوك العدواني المصور لطفل الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 نوع التعديل  بعد التعديل  قبل التعديل  أبعاد المقياس 

البعد األول : العدوان  

 اللفظي 

،ادس  طصكاي غويبب    -  ن(  - 6

 يوللا اخكاجك يللفكا 

 ن( هاوبس ا  الدفوي  اجقود   - 6

 يوللا جلكفهمج صكج  

 ، ف اإةلفب  

البعد التاني : العدوان  

 الجسدي  

 

لك ،د ،دفك للل كلب ف  ال ويا  - 8

 هادس  ندل  اي ج

لك ،د ،دفك للل كلب ااي  نلش   - 8

 ف  ال ويا هادس  ندل  اي  ؟ 

 إةلفب 

 ، فج   ن( جلد شدو ج  - 11  ن( جبول  اجلد شدو ج  - 11

 ن( جبولهم يوللا يبددا ي   - 12

 لدض

 إيل ة صولغب    ن( جلاو  ندلهم ف  البوأج - 12

 ، ف اإةلفب    ن( جلولل  لليد  اجلخد  نن ج - 14  ن( جبول  اجلخد  نن ج  - 14

البعد التالث: العدوان  

الموجه نحو األشياء  

 )الممتلكات( 

 

أ جواح لوسلوفب يوللا   - 16

 جل وهللك 

 أ( جواح ل ل،بك يوللا   - 16

 يل وهللك

 إيل ة صولغب  

 إيل ة صولغب اإي  زيالا س لادس  إي  - 17 اإي  نبليا هادس  إي    - 17

لااسن  يبقى ندل  جللو  القو   - 20

صل،بك ندل  جللو  اذفض يودبك 

 ندل  هادس  ندل  اي ج

لك السلوفب ندلهل جووفكا ااي   - 20

،للد جودد لو  افوباكا ننهل اه  

 ذفب  هادس  إي ؟ 

 ، ف اإةلفب  

البعد الرابع : العدوان  

 الموجه نحو الذات 

ااي  لاودد نة صل،بك ذاح   - 22

 لوسك ل كي يلل  هادس  ندل  اي ج 

لك صحبك لوسك ل كي يل    - 22

 هادس  ندل  اي ج

 إيل ة صولغب  

 

 تعليمات تطبيق المقياس 

جسللأل  يلل  االلس  جقللكح البل، للب لاهوئللب ال فلل  االاحللد  ندلل  ظبلل  ج بوللا السقولللس لللأا  -1

نلل الً اطا جلل لو للل  لللأا هلل ا السقولللس يبلللذة يلل  نرسكيللب نلل  الحوليلللي اللكف جحووهللل 

 ل ج

ةللواذة طا جروللس البل، للب فلل  نولللا هللل ئ يسللسم لو فلل  للئاللاسلف الروللد لسفللو اي  -2

 السقولس ااإلجللب يووهلج

 جدوظ البل، ب السفو ة ل كي ااةمج -3

  صللحوحب اآخللو  خلفئللب الولل  اإلجللللب جسلللد البل، للب يوللى ال فلل  طيلل  ئ جكجللد نكاظلل -4

 ال حوحب ه  الا  جدبو ي  ااارللا  لوسكظ ج

 جاو  البل، ب الحويب لو ف  ف  اخاولذ ااارللا  لوسكاظ  لداا الاأثوو يوو ج -5

 طريقة تطبيق المقياس 

يام ج بوا السقوللس ل للللكذة فو يلب نة لل  ففل س ،ولث جقكح البلل، لب لدوظ ل للظللي لل  نكظ  يوى  

ال ف س االسكظ  ل  ثالثب االلارلللي  ط( االلارللب جدبو ي  نسللاكد ننلفض ن  السللوك  الددااي س  أ( 

سلوك  االارللب جدبو ي  نسلاكد ناكالط ن  السلوك  الددااي س  ن( االارللب جدبو ي  نسلاك  نوجفة ن  ال

الددااي س ثم جقكح البل، ب لاكجو  ا الئوب الللفكيب السوجب ب لللسكظ  لو ف  اإي لؤ  الكظ  الولف  ئخاولذ  

ائاللللارللللب الا  جن با يوول س ايوول  طا يلاللذ ن  لو  ال ال  االلللارللللليس اينلدنلل يلاللذ ال فل  ائجللللب  
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ظللح ال فل  لللخاوللذهلل ف  اذظلب ائجللللي  السنللاللللبلب لل س جقكح البلل، لب لكةللللة يالنلب طنللح ائاللللارللللب الا  

 الللصب لهلس ثم جناق  البل، ب يوى السكظ  الالل  اهو ا لللنسبب لبلظ  السكاظ  ف  السقولسج 

 تصحي  المقياس:

 يام ج حوم السقولس يوى ثال   ذجليج

 إذا اخالذ ال ف  السوك  السكجد  ط( يأخ   ذجب اا،دةج -

  أ( يأخ   ذجاو جاذا اخالذ ال ف  السوك  الساكاط  -

 إذا اخالذ ال ف  السوك  السللد  ن( يأخ  ثال   ذجليج -

 الدذجب الوووب لوسقولس ه  

  ذجبج 84=  28×  3الدذجب الدوول ه   -

  ذجبج 28= 28×1الدذجب ال  ود ه   -

 

 

 زمن التطبيق 

لللم جحللد  البل، للب اظلل  لا بوللا السقولللس يوللى ا ففللل س فقللد طجل،لل  البل، للب الفوصللب لألففللل  

 لإلجللب يوى جسوة نكاظ  السقولس  اا الاقود لزن  نحد ج 

 رابعاً : التجربة االستطالعية:

لدلد إجواا الادلديالي الا  اظاو،هلل السحوسو  السال لللل للللكا جم طخل  نكافقلب الرهللي السدنولب لا بوا  

  (8ملحق )قولسج الس

 إجراء التجربة االستطالعية 

لدلد ج للللسوم السقوللس ف  صللللكذجل  ا الولب ظللنل  البلل، لب لا بوقل  يوى يونلب البحلث ائاللللا اليولب  

( ففالً اففوب ن  طففل  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وبس ن  السسلاكد ال لي  لسو،وب ذيلظ  60اظكانهل 

 (3ملحق )   ( انكايج     7-5ا ففل  ف  يسو  

 هدف تطبيق المقياس هو:

كح نفلللو اي السقوللللسس انال ساهلللل ل فللل  الواةلللب لللسساسللللي الاأللللد نللل  نلللدد اةللل -

 ائيكا وبج

 ندد اةكح ال كذ الللصب لللسقولس اطلكايهل لللنسبب لو ف ج -

 جحديد السكاظ  الا  جحالن إلى الح ف طا ائةلفب طا الاددي ج -

 ،سلأ الل ل ا السووكناويب لوسقولسج -



 
 فعالية برنامج قائم علي القصة لخفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 

         
 2021  الحادي عشرالعدد  22المجلد                                                                  البحث العلمي في التربيةمجلة 

- 260 - 

 (4المقياس في صورته النهائية  ملحق ) خامساً :

 -د ج بوا السقولس ف  الارولب ائاا اليوب فقد طافوي يال رهل ي  ا ج   لد

اةللكح ال لللكذ اطلكايهلللس ااةلللكح نحاكاهللل انلللدد جدبووهللل يللل  السكاظلل  السدواةلللب  -

 يوى ال ف ج

طصلللبم نقوللللس السلللوك  الدلللدااي  الس لللكذ ل فللل  الواةلللب لللسساسللللي ائيكا ولللب فللل  لهللل ا 

صللكذج  النهل وللب ا ،وللث ياوللكا نلل  طذلدللب طلدللل  هللم  الدللدااا الوفشلل س الدللدااا الرسللد س 

الولل  لدللد نلل  طلدللل  السللوك  الدللدااا السكجلل  يحللك السساووللليس الدللدااا السكجلل  يحللك اللل اي( 

( نكظفللللً 28،اللل  يولللكا إجسللللل  يلللد  نكاظللل  السقوللللس  الدلللدااي  الللبدب نكاظللل  جقوسلللهلا 

ايكةلللم الرلللدا  الاللللل  جكزيلللة السكاظللل  يولللى طلدلللل  السلللوك  الدلللدااي  الس لللكذ ل فللل  

 الواةب  اخ  السقولسج

 ( 6جدول )

توزيع المواقف على أبعاد السلوك العدواني لمقياس السلوك العدواني المصور لطفل الروضة 

 بالمؤسسات االيوائية 

 أرقام العبارات   األبعاد م

 7-1 لدد الددااا الوفش   1

 14-8 لدد   الددااا الرسد    2

 21-15 لدد   الددااا السكج  يحك ا شولا  السساوولي(  3

 28-22 لدد   الددااا السكج  يحك ال اي  4

 

الخصااااائص الساااايكومترية لمقياااااس الساااالوك العاااادواني المصااااور لطفاااال الروضااااة سادساااااً : 

 بالمؤسسات االيوائية :

( ففالس اذلك 60اذلك ن  خال  ج بوقب يوى نرسكيب نسلثوب لودونب ا الللاللوب لودذااللب االا  لو    

 يوى النحك الالل  

 أوال: حساب االتساق الداخلي:

 االتساق الداخلى للمفردات مع الدرجة الكلية للبعد: -1

اذللك ن  خال   ذجللي يونلب الاحقا ن  الوفللاة السللللووكناويلب للإيرلل  ندللنل  اذجبللف لوواللللكا  

(Pearson)  يكةم ذلك 7الوووب لو  لدد االردا   لو   ذجلي ل  نفو ة االدذجب ) 
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 ( 7جدول )

السلوك العدواني  المصور معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد في مقياس 

 ( 60)ن = ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 العدوان الجسدي  العدوان اللفظي
العدوان الموجه نحو  

 الممتلكات
 العدوان الموجه نحو الذات 

 ندلن  ائذجبلف  ح ندلن  ائذجبلف  ح ندلن  ائذجبلف  ح ندلن  ائذجبلف  ح

1 0,497 ** 1 0,552 ** 1 0,494 ** 1 0,511 ** 

2 0,709 ** 2 0,524 ** 2 0,457 ** 2 0,524 ** 

3 0,518 ** 3 0,600 ** 3 0,648 ** 3 0,672 ** 

4 0,689 ** 4 0,486 ** 4 0,655 ** 4 0,629 ** 

5 0,545 ** 5 0,531 ** 5 0,567 ** 5 0,612 ** 

6 0,714 ** 6 0,713 ** 6 0,508 ** 6 0,611 ** 

7 0,625 ** 7 0,545 ** 7 0,472 ** 7 0,647 ** 

 (0.01داللة )** دال عند مستوى 

( طاَّ ل  نفو اي السللوك  الددااي  ل  ندلنالي اذجبلف  نكجبب ا الب إ، للل والس  7يابللم ن  جدا   

 ( طد طيَّهل جاساة للئجسلق الداخو ج0,01يند نساكد  

 االتساق الداخلي لطبعاد مع الدرجة الكلية:  -2

لو  السللوك  الددااي  لبدبللهل    (Pearson)جم ،سلللأ ندلنالي ائذجبلف للاللالداح ُندلن  لوواللكا  

 ( يكةم ذلك 8البدض ن  يل،وبس ااذجبلف ل  لدد لللدذجب لوسقولس ن  يل،وب طخودس االردا   

 ( 8جدول )

 ( 60)ن =   السلوك العدواني المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائيةمصفوفة ارتباطات مقياس 

 الكلية 4 3 2 1 البعد   م

     - الددااا الوفش   1

    - ** 0,656 الددااا الرسد   2

   - ** 0,570 ** 0,494 الددااا السكج  يحك السساوولي  3

  - ** 0,465 ** 0,433 ** 0,579 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 - ** 0,782 ** 0,762 ** 0,819 ** 0,858 الدرجة الكلية 

 (0.01عند مستوى داللة )** دال 

( نسل يد  يوى جساة  0,01( طاَّ جسوة ندلنالي ائذجبلف  الب يند نسللاكد  ئلب  8يابللم ن  جدا   

 السوك  الددااي  للئجسلق الداخو ج

 ثانيا: حساب الصدق:

 صدق المحكمين  -

النفس اال حب النفسوب  ( نحوسلً ن  طالج ة يوم  7ظلن  البل، ب لدوظ ا  اة ف  صلكذجهل ا الوب يوى  

االاولوب اذيلظ ا ففل س اذلك لهدف  ذاالب يبلذاي ل  لدد ن  طلدل  نقولس السلوك  الددااي  الس لكذ  
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 ففل  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وب ف  ةلكا الادوي  اإلجوا   ل س ال لك الهدف ن  السقولسس اظد جم  

فلأل وس اجم ،ل ف لدض الدبللذايس   %80يووهلل   ائلقللا يوى الدبللذاي الا  جللاي يسللللبلب اجفللق السحوسو 

( يبلذة  28اجددي  لدبللهل ف  ةللكا السال،شلي الا  طلداهل السحوسكاا ،وث اياهى يد  الدبلذاي إلى  

 نكزيو  يوى طذلدب طلدل ج

ايكةلللم الردا  الالل  يسلللد اجفلق السحوسو  يوى طلدل  نقولس السلللوك  الددااي  الس لللكذ ل ف  

 يكا وبجالواةب لللسساسلي ائ

 ( 9جدول )

 نسب اتفاق المحكمين على أبعاد بطاقة مالحظة للمشرفين للسلوك العدواني 

 7ن =   الروضة بالمؤسسات االيوائية ألطفال

 نسبة االتفاق عدد المتفقين  أبعاد المقياس  م

 % 100 7 لدد الددااا الوفش    1

 % 100 7 لدد الددااا الرسد   2

 % 100 7 ا شولا   السساوولي ( لدد الددااا السكج  يحك  3

 % 100 7 لدد الددااا السكج  يحك ال اي   4

 الصدق التمييزي: -

جم االالداح السقلذيب ال وفوب لسدوفب ظدذة السقولس يوى الاسووز لو  ا ظكيلا االبلدفلا فى ال لفب الاى  

الوفلاة السلللووكناويب فى الدذجب يقسلللهل نقولس السلللوك  الددااي س اذلك لاوجود  ذجلي يونب الاحقا ن   

الوووب لوسقولس جنلزلول يوى طيهل نحك  اخو  ل لدق السقلذيب ال وفوب لأللدل س اجم ،سللأ  ئلب الفواق لو   

 ( يكةم ذلك 10ناكا    ذجلي ائذللي  ا يوى اهك ال وف القكدس اائذللي  ا  يى االردا   

 ( 10جدول )

 ( 60)ن = عدواني  المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية مقياس السلوك الالصدق التمييزي ل

 األبعاد

 15اإلرباع األعلى ن =  15اإلرباع األعلى ن = 

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارى 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارى 

 0,01 10,394 0,88 7,93 2,29 14,53 الددااا الوفش  

 0,01 7,664 1,22 8,27 2,44 13,67 الددااا الرسد  

الددااا السكج  يحك ا شولا   

 السساوولي( 
12,87 2,67 8,27 1,33 

5,970 0,01 

 0,01 5,907 2,28 8,73 2,59 14,00 الددااا السكج  يحك ال اي 

 0,01 10,772 2,70 33,20 7,38 55,07 الدرجة الكلية  
 

(  0.01الفوق لو  السوزايو  القكد االبلدو   ا  إ، لل ولً يند نسلاكد  ( طا  10يابلم ن  الردا   

 افى اجرل  السساكد السوزاي  القكد نسل يدن  جساة السقولس اطلدل   ل دق جسووز  ظك ج
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 ثالتا: حساب التبات:

 طريقة إعادة التطبيق: -1

جمَّ ذلك لحسلللللأ ثبلي نقولس السللللوك  الددااي  ن  خال  إيل ة ج بوا السقولس لفلصلللل  زنن  ظدذ  

طاللبكيو  اذلك يوى يونب الاحقا ن  الوفلاة السللووكناويبس اجم االلالوان ندلنالي ائذجبلف لو   ذجلي 

سقولس نوجفدب  س اللي  جسوة ندلنالي ائذجبلف  لدل  ال(Pearson)ا ففل  للالللالداح ندلن  لووالللكا  

ة جح  ظواف نسلثوب الولا ذلك فى  نسل يللوو إلى طيَّ  يد ى يفس النال ج جقويبلً إذا نل االالدح طل و ن  نوَّ

 ( 11الردا   

 (  11جدول )

 نتائج التبات بطريقة إعادة التطبيق لمقياس السلوك العدواني 

 أبعاد المقياس  م
معامل االرتباط بين التطبيقين  

 األول والتانى 
 توى الداللةمس

 0,01 0,824 الددااا الوفش   1

 0,01 0,932 الددااا الرسد   2

 0,01 0,793 الددااا السكج  يحك ا شولا  السساوولي(  3

 0,01 0,854 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 0,01 0,871 الدرجة الكلية 

( اجك  يالظلب اذجبللفولب  اللب إ، للللل ولال لو  الا بوا ا ا  االا بوا ال لليى  11يابللللم ن  خال  جلدا   

 لدلل  نقوللس السللللوك  الدلدااي س االلدذجلب الووولب لل س نسلل يلد  يوى ثبللي السقوللسس ايسللد ذللك صللللال،ولب  

 نقولس السوك  الددااي  لقولس السسب الاى ُاةة ن  طجوهلج 

 فا ا كرونباخ: طريقة معامل أل -2

لوايبل  لدذاالللب ائجسللللق   –جمَّ ،سللللأ ندلن  ثبلي نقولس السلللوك  الددااي  للالللالداح ندلن  طلفل 

اللداخوى  لدلل  السقوللس اللليل  لل  القوم نقبكللبس اياساة للدذجلب نقبكللب ن  ال بلليس الوللا ذللك فى الرلدا  

 12 )      

 (12جدول )                                                                  

 مقياس السلوك العدواني المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية  معامالت ثبات  

 كرونباخ  –باستخدام معامل ألفا  

 كرونباخ –معامل ألفا  أبعاد المقياس  م

 0,747 الددااا الوفش   1

 0,729 الددااا الرسد   2

 0,710 الددااا السكج  يحك السساوولي  3

 0,744 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 0,743 الدرجة الكلية 

 

ا جودًا ل بلي السقولسس النلا  12يابلم ن  خال  جدا    ( طاَّ ندلنالي ال بلي نقبكلبس نسل يد ى نسشلوا

 يوو  يسو  الدس  ل ج
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 النصفية:طريقة التجزئة  -3

جم ج لحوم نقولس السلوك  الددااي س ثم جرز ا  إلى ظسلسو س القسلم ا ا  اشلاس  يوى السفو اي الفو يبس 

اال ليى يوى السفو اي الزاجوبس اذلك لو  فو  يوى ،دةس اجم ،سللللأ ندلن  ائذجبلف ل ويقب لووالللكا  

(Pearson)   لو   ذجللي السفحكصللللو  فى السفو اي الفو يلبس االسفو اي الزاجولبس فولليل  ظوسلب ُندللنل

لواااس اندللنل  جاسللا الدللنلب لوارز لب الن للللفولب نوجفدلبس ،ولث جلد  يوى طاَّ السقوللس ياساة   –اللللبوونللا  

 ( 13لدذجب يللوب ن  ال بليس ايكةم ذلك جدا   

 ( 13جدول )

 واني المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية  مقياس السلوك العدُمعامالت ثبات  

 بطريقة التجزئة النصفية  

 جتمان  سبيرمان ا براون  أبعاد المقياس  م

 0,784 0,929 الددااا الوفش   1

 0,690 0,855 الددااا الرسد   2

 0,666 0,785 الددااا السكج  يحك ا شولا  السساوولي(  3

 0,709 0,872 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 0,759 0,927 الدرجة الكلية 

لوااا ناقلذلب   -( طاَّ ندلنالي ثبلي السقولس ل ويقب الارز ب الن لفوب البوونلا  13يابلم ن  جدا   

 نة ن وواهل فويقب جاسلاس نسل يد  يوى طا السقولس ياساة لدذجب يللوب ن  ال بليج

[ بطاقااة مالحظااة المشاارفين للساالوك العاادواني ألطفااال الروضااة بالمؤسسااات االيوائيااة. )اعااداد 3]

 ( 6الباحتتان( ملحق رقم )

 أوالً: الهدف من البطاقة : 

جهدف ل لظب نال،شب السلللوفو  لوسللوك  الددااي   ففل  الواةللب لللسساللسلللي ائيكا وب إلى جحديد   

يوى نال،شلب السلللللوفو    اا طففلل  الواةلللللب  اخل  جسدولب طائ    ا ففلل  الدلداايوو س اذللك لنللااً  

 لللسدل  س اجم ج بوا ل لظب السال،شب لكاا ب السلوفو  اللو  فو   لو  فف ج 

 ج ثانياً: خطوات تصميم بطاقة المالحظة

لدلللد ائفلللالف يولللى ا فلللو النشويلللب السوجب لللب لسكةلللكف البحلللث الحللللل س اائفلللالف يولللى  -

السلللللقب االسقلللليوس الاللل  جنلالللل  السلللوك  الدلللدااي س النللللاا يولللى طلدلللل  نقوللللس الدذااللللي 

السللوك  الدللدااي  الس للكذ  ففللل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب لوبحللث الحلللل س جللم جحديللد 

طلدللل  ل لظللب السال،شللب لوسلللوفو  لوسللوك  الدللدااي   ففللل  الواةللب لللسساسلللي ائيكا وللب ا 

  نقولللس البحللث الحلللل  نللة ل لظللب السال،شللب لوسلللوفو  لوسللوك  لحوللث جا للللا طلدللل  لللالً نلل

 الددااي   ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وبج

جلللم جرسولللة هللل   السقلللليوس اجفويللل  السحللللاذ الو وسلللوب لهلللل النلللك  هللل   السحللللاذ انفاللللح  -5

ج للحوحهل لالاللافل ة ننهللل فلل  ج للسوم ل لظللب السال،شللب لوسللوك  الدللدااي   ففللل  الواةللب 
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اسلللي ائيكا وللبس اظللد االلافل ي البل، للب نلل  هلل   السقللليوس فلل  صللولغب طلدللل  ايبلللذاي لللسس

 ل لظب السال،شب لوبحث الحلل ج

 تحكيم البطاقة 

اجفقلل  آذاا السللل ة السحوسللو  يوللى االلالداح ل لظللب نال،شللب السلللوفو  لوسللوك  الدللدااي   •

 (1ملحق )   ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وبج      

  يلللدة نقاو،للللي اجفقللل  يووهلللل آذاا السلللل ة السحوسلللو  االاللل  طخللل ي فللل  الليللل  هنلللل •

ائيابلللذس اجللم يوللى ةللك هل إجللواا لدللض الادللديالي الالزنللب لا ووللو لدللض الدبلللذاي 

للللأخود طل لللو ننلالللبب لوادبولللو يللل  طلدلللل  السلللوك  الدلللدااي س اجدلللدي  صلللولغب لدلللض 

ل لظللب نال،شللب السللوك  ( إلللى الادللديالي الالل  جسلل  فلل  14السفللو ايس ايلللوو الرللدا   

الدللدااي  لنلللا يوللى آذاا السللل ة السحوسللو  إلللى طا اصللو  الب لظللب إلللى صللكذجهل النهل وللب 

 اه   السقاو،لي يوى النحك الالل  

 ( 14جدول )

تعديالت السادة المحكمين لبطاقة مالحظة المشرفين للسلوك العدواني ألطفال الروضة بالمؤسسات  

 االيوائية 

 نوع التعديل  بعد التعديل  قبل التعديل  المقياس أبعاد 

البعد األول : 

 العدوان اللفظي

ي وا يوى زنالؤ  طلقلأ اطاسلا -3 ي وا يوى زنالؤ  طلقلأ اوئبج-3

 نوواهبج

 إيل ة صولغب 

البعد التالث :  

العدوان الموجه 

 نحو الممتلكات 

، ف  االديسكجيللبط يوى الردذاا -3 يوكا ايللبط يوى الردذاا -3

 اإةلفبج 

يق ة لواالج  الاب  الواالي  -4 يق ة لواالج  الاب ج  -4

 الاد ا خوي ج

 إةلفب 

 

 إيل ة صولغب  يلبط ا لكاأ لقكةج  -6 يوسو ا لكاأج -6

 تعليمات بطاقة المالحظة  -

 جلوح البل، ب الب لظب  لوسلوفلي( اجكةم لهم فويقب اإلجللبج •

 لاداي  إجللاهل يوى الب لظبججقكح ل   نلوفب(  •

 تصحي  بطاقة المالحظة. -

  -يتم تقدير إجابات المشرفات على التقدير المتدرج حيث أن : •

ً  يوجد   ال يوجد  أحيانا

 3يكجد جدن  جحقوا الدبلذة لدذجب لبووة =  •

 2ط،وليلً جدن  جحقوا الدبلذة لدذجب ناكا ب = •
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  1ئ يكجد جدن  يدح جحقوا الدبلذة = •

(  28يام جقديو نال،شب نسلاكد السلوك  الددااي  ل ف  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وب لحد ط يى  ،وث 

 (  ذجبج84 ذجبس الحد طظ ى  

 ثالتا : التجربة االستطالعية:

لدلد إجواا الادلديالي الا  اظاو،هلل السحوسو  السال لللل للللكا جم طخل  نكافقلب الرهللي السدنولب لا بوا  

  (8ملحق )الب لظبج 

 إجراء التجربة االستطالعية 

لدد ج لسوم الب لظب ف  صلكذجهل ا الوب ظلن  البل، ب لا بوقهل يوى يونب البحث ائالا اليوب اظكانهل  

ن  طففل  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وبس ن  السسلاكد ال لي  لسو،وب  ( ففال اففوب  60( نللوفب    15 

 (5ملحق )( انكايج    7-5ذيلظ ا ففل  ف  يسو  

 هدف تطبيق البطاقة هو:

 الاألد ن  ندد اةكح نفو اي الب لظبج -

 ،سلأ الل ل ا السووكناويب لوسقولسج -

 (6رابعاً :البطاقة في صورتها النهائية   ملحق )

 -ب لظب ف  الارولب ائاا اليوب فقد طافوي يال رهل ي  ا ج   لدد ج بوا ال

 اةكح نحاكاهلج  -

 اذجبلف البنك  لألدل  السوك  الددااي ج -

اله ا طصللبح  الب لظب ف  صللكذجهل النهل وب نوكيب ن  طذلة طلدل  لوسللوك  الددااي  اهم  لدد الددااا  

 شلللولا  السساوولي( س لدد الددااا السكج  يحك  الوفش س لدد الددااا الرسلللد س لدد الددااا السكج  يحك ا

(  28ال اي( الو  لدد ن  طلدل  السلوك  الددااي  البدب يبلذاي جقوسلهلا ،ا  يوكا إجسلل  يد  الدبلذاي  

 يبلذةج 

ويوض  الجدول التالي توزيع العبارات على أبعاد بطاقة مالحظة المشرفين للسلوك العدواني ألطفال 

 يوائية الروضة بالمؤسسات اال
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 ( 15جدول )

توزيع العبارات على أبعاد بطاقة مالحظة المشرفين للسلوك العدواني ألطفال الروضة بالمؤسسات  

 االيوائية 

 أرقام العبارات  عدد العبارات أبعاد المقياس  م

 7-1 7 لدد   الددااا الوفش   1

 14-8ج 7 لدد الددااا الرسد   2

لدد الددااا السكج  يحكا شولا    3

 السساوولي(  

7 15-21 

 28-22 7 لدد الددااا السكج  يحك ال اي  4

 28 28 اإلجمالي 

الخصااائص الساايكومترية لبطاقة مالحظة المشاارفين للساالوك العدواني ألطفال الروضااة بالمؤسااسااات 

 االيوائية: 

 أوال: حساب االتساق الداخلي:

 االتساق الداخلى للمفردات مع الدرجة الكلية للبعد: -1

اذللك ن  خال   ذجللي يونلب الاحقا ن  الوفللاة السللللووكناويلب للإيرلل  ندللنل  اذجبللف لوواللللكا  

(Pearson)    يكةم ذلك 16لو   ذجلي ل  نفو ة االدذجب الوووب لو  لدد االردا ) 

 ( 16جدول )

السلوك العدواني معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد في بطاقة مالحظة  

 ( 60)ن = ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 العدوان الجسدي  العدوان اللفظي
العدوان الموجه نحو  

 الممتلكات

العدوان الموجه نحو  

 الذات 

 ندلن  ائذجبلف  ح  ندلن  ائذجبلف  ح  ائذجبلف ندلن   ح  ندلن  ائذجبلف  ح 

1 0,688 ** 1 0,693 ** 1 0,662 ** 1 0,462 ** 

2 0,748 ** 2 0,804 ** 2 0,705 ** 2 0,666 ** 

3 0,610 ** 3 0,785 ** 3 0,776 ** 3 0,547 ** 

4 0,734 ** 4 0,707 ** 4 0,716 ** 4 0,645 ** 

5 0,632 ** 5 0,821 ** 5 0,759 ** 5 0,696 ** 

6 0,490 ** 6 0,808 ** 6 0,670 ** 6 0,782 ** 

7 0,746 ** 7 0,625 ** 7 0,595 ** 7 0,544 ** 

 (0.01** دال عند مستوى داللة )

( طاَّ ل  نفو اي السلوك  الددااي  لهل ندلنالي اذجبلف  نكجبب ا الب إ، لل والس  16يابلم ن  جدا   

 الداخو ج( طد طيَّهل جاساة للئجسلق 0,01يند نساكد  
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 االتساق الداخلي لطبعاد مع الدرجة الكلية:  -2

لو  السللوك  الددااي  لبدبللهل    (Pearson)جم ،سلللأ ندلنالي ائذجبلف للاللالداح ُندلن  لوواللكا  

( يكةللللم  17البدض ن  يلل،ولبس ااذجبللف لل  لدلد لللللدذجلب لب للظلب السال،شلب ن  يلل،ولب طخودس االرلدا   

 ذلك 

 ( 17جدول )

 ( 60)ن = السلوك العدواني ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية مصفوفة ارتباطات بطاقة مالحظة 

 الكلية 4 3 2 1 البعد   م

     - الددااا الوفش   1

    - ** 0,771 الددااا الرسد   2

   - ** 0,584 ** 0,526 الددااا السكج  يحك السساوولي  3

  - ** 0,732 ** 0,702 ** 0,590 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 - ** 0,880 ** 0,828 ** 0,894 ** 0,834 الدرجة الكلية 

 (0,01** دال عند مستوى داللة )

( نسل يد  يوى جساة  0.01( طاَّ جسوة ندلنالي ائذجبلف  الب يند نسلاكد  ئلب  17 يابلم ن  جدا  

 السوك  الددااي  للئجسلق الداخو ج

 ثانيا: حساب الصدق:

 صدق المحكمين  -

( نحوسلً ن  طالج ة يوم النفس اال حب النفسوب  7ظلن  البل، ب لدوظ ا  اة ف  صلكذجهل ا الوب يوى  

فل س اذلك لهدف  ذاالب يبلذاي ل  لدد ن  طلدل  ل لظب نال،شب السللوفو  لوسلوك  االاولوب اذيلظ ا ف

الددااي   ففل  الواةلللب لللسسالللسللللي ائيكا وب ف  ةلللكا الادوي  اإلجوا   لهل س ال لك الهدف ن   

  فأل وس اجم ، ف لدض   %80الب لظبس اظد جم ائلقلا يوى الدبلذاي الا  جلاي يسبب اجفلق السحوسو  يووهل  

الدبلذايس اجددي  لدبللللهل ف  ةللللكا السال،شلي الا  طلداهل السحوسكاا ،وث اياهى يد  الدبلذاي إلى 

 ( يبلذة نكزيو  يوى طذلدب طلدل ج28 

ايكةللم الردا  الالل  يسللد اجفلق السحوسو  يوى طلدل  ل لظب نال،شب السلللوفو  لوسللوك  الددااي   

  ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وبج

 ( 18)جدول 

الروضة بالمؤسسات   نسب اتفاق المحكمين على أبعاد بطاقة مالحظة المشرفين للسلوك العدواني لطفل

 7ن =  االيوائية

 نسبة االتفاق عدد المتفقين  أبعاد المقياس  م

 % 100 7 لدد الددااا الوفش    1

 % 100 7 لدد الددااا الرسد   2

 % 100 7 السساوولي ( لدد الددااا السكج  يحكا شولا    3

 % 100 7 لدد الددااا السكج  يحك ال اي   4

 الصدق التمييزي: -
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جللم االلالداح السقلذيللب ال وفوللب لسدوفللب ظللدذة ل لظللب السال،شللب يوللى الاسووللز لللو  ا ظكيلللا 

االبللدفلا فللى ال للفب الاللى جقسللهل ل لظللب نال،شللب السللوك  الدللدااي س اذلللك لاوجوللد  ذجلللي يونللب 

الوفلللاة السللووكناويب فللى الدذجللب الوووللب لب لظللب السال،شللب جنلزلوللل يوللى طيهللل نحللك  اخولل  الاحقللا نلل  

ل للدق السقلذيللب ال وفوللب لأللدللل س اجللم ،سلللأ  ئلللب الفللواق لللو  ناكالل    ذجلللي ائذللللي  

 ( يكةم ذلك 19ا يوى اهك ال وف القكدس اائذللي  ا  يى االردا   

 ( 19جدول )

 ( 60)ن =  السلوك العدواني  ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية الحظة الصدق التمييزي لبطاقة م

 األبعاد

اإلرباع األعلى ن =  

15 
 15اإلرباع األعلى ن = 

 قيمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارى 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيارى 

 0,01 8,081 2,26 14,53 1,19 19,87 الددااا الوفش  

 0,01 17,090 1,54 13,33 0,62 20,67 الددااا الرسد  

الددااا السكج  يحك ا شولا  

 السساوولي( 
20,60 0,63 14,07 1,03 

20,894 0,01 

 0,01 15,607 1,62 13,93 0,46 20,73 الددااا السكج  يحك ال اي 

 0,01 26,678 3,54 55,87 1,30 81,87 الدرجة الكلية  

(  0,01( طا الفوق لو  السوزايو  القكد االبلدو   ا  إ، لل ولً يند نسلاكد  19الردا   يابلم ن   

 افى اجرل  السساكد السوزاي  القكد نسل يدن  جساة ل لظب السال،شب اطلدل هل ل دق جسووز  ظك ج

 ثالتا: حساب التبات:

 طريقة إعادة التطبيق: -1

جمَّ ذلك لحسلللأ ثبلي ل لظب نال،شب السللوك  الددااي  ن  خال  إيل ة ج بوا ل لظب السال،شب لفلصلل   

زنن  ظدذ  طاللبكيو  اذلك يوى يونب الاحقا ن  الوفلاة السللووكناويبس اجم االلالوان ندلنالي ائذجبلف  

جبلف  لدل  ل لظب  س اللي  جسوة ندلنالي ائذ(Pearson)لو   ذجلي ا ففل  للالالداح ندلن  لووالكا  

ة جح  ظواف   السال،شب نوجفدب نسل يللللوو إلى طيَّ  يد ى يفس النال ج جقويبلً إذا نل االللالدح طل و ن  نوَّ

 ( 20نسلثوب الولا ذلك فى الردا   

 (  20جدول )

 نتائج التبات بطريقة إعادة التطبيق لبطاقة مالحظة المشرفين  للسلوك العدواني

 ت االيوائية ألطفال الروضة بالمؤسسا  

 األبعاد م
معامل االرتباط بين التطبيقين  

 األول والتانى 
 مستوى الداللة

 0,01 0,758 الددااا الوفش   1

 0,01 0,736 الددااا الرسد   2

 0,01 0,806 الددااا السكج  يحك ا شولا  السساوولي(  3

 0,01 0,878 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 0,01 0,765 الدرجة الكلية 

( اجك  يالظب اذجبلفوب  الب إ، للل وال لو  الا بوا ا ا  االا بوا ال ليى  20يابللم ن  خال  جدا   

 لدل  ل لظب نال،شب السللوفو   لوسلوك  الددااي   ففل  الواةلب لللسسالسللي ائيكا وب س االدذجب الوووب  
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السوك  الددااي  لقولس السسب ل س نسل يد  يوى ثبلي ل لظب السال،شبس ايسلد ذلك صال،وب ل لظب نال،شب  

 الاى ُاةة ن  طجوهلج 

 طريقة معامل ألفا ا كرونباخ:  -2

لوايبل  لدذااب ائجسلق    –جمَّ ،سلأ ندلن  ثبلي ل لظب نال،شب السوك  الددااي  للاالداح ندلن  طلفل  

اللداخوى  لدلل  ل للظلب السال،شلب اللليل  لل  القوم نقبكللبس اياساة للدذجلب نقبكللب ن  البلليس الوللا ذللك فى 

 ( 21الردا   

 ( 21جدول )

 بطاقة مالحظة المشرفين للسلوك العدواني ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية  معامالت ثبات 

 باخ كرون –باستخدام معامل ألفا  

 كرونباخ –معامل ألفا  األبعاد م

 0,764 الددااا الوفش   1

 0,784 الددااا الرسد   2

 0,773 الددااا السكج  يحك ا شولا  السساوولي(  3

 0,751 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 0,750 الدرجة الكلية 

ا جولدًا ل بللي ل للظلب ( طاَّ ندللنالي ال بللي نقبكللبس نسلل يد ى  21يابللللم ن  خال  جلدا    نسشللللوا

 السال،شبس النلا يوو  يسو  الدس  ل ج

 طريقة التجزئة النصفية: -3

جم ج لحوم ل لظب نال،شب السلوك  الددااي س ثم جرز ا  إلى ظسلسو س القسلم ا ا  اشلاس  يوى السفو اي 

الفو يلبس اال لليى يوى السفو اي الزاجولبس اذللك لول  فو  يوى ،لدةس اجم ،سلللللأ ندللنل  ائذجبللف ل ويقلب  

وبس فولي  ظوسب  لو   ذجلي السفحكصلللو  فى السفو اي الفو يبس االسفو اي الزاج  (Pearson)لووالللكا  

لواااس اندللنل  جاسللا الدللنلب لوارز لب الن للللفولب نوجفدلبس ،ولث جلد  يوى طاَّ ل للظلب   –ُندللنل  اللللبوونللا  

 ( 22السال،شب جاساة لدذجب يللوب ن  ال بليس الولا ذلك فى الردا   

 ( 22جدول )

 بطاقة مالحظة السلوك العدواني ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية ُمعامالت ثبات 

 بطريقة التجزئة النصفية  

سبيرمان ا  األبعاد م

 براون

 جتمان 

 0,778 0,921 الددااا الوفش   1

 0,785 0,965 الددااا الرسد   2

 0,747 0,895 الددااا السكج  يحك ا شولا  السساوولي(  3

 0,655 0,825 الددااا السكج  يحك ال اي  4

 0,747 0,928 الدرجة الكلية 

 

لوااا   -( طاَّ ندلنالي ثبلي ل لظب السال،شب ل ويقب الارز ب الن لفوب البوونلا  22 يابلم ن  جدا  

 ناقلذلب نة ن وواهل فويقب جاسلاس نسل يد  يوى طا ل لظب السال،شب جاساة لدذجب يللوب ن  ال بليج

 (7( البرنامج القائم علي القصة  )إعداد الباحتتان(  ملحق )4
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 للبرنامج القائم علي القصة :التعريف اإلجرائى 

نرسكيلللب نللل  ا يلللل ب الق  لللوب الاللل  جلللداذ ط،لللداثهل ،لللك   األهاااداف التربوياااة للبرناااامج :

شل لللولي نللللللهب لو فللل  فللل  هللل   السو،ولللب س للفلللض السلللوك  الدلللدااي  للللد  طففلللل  الواةلللب 

ةلللكف لللسساسللللي اإليكا ولللب س للإلةللللفب إللللى نرسكيلللب نللل  ا يلللل ب الا بوقولللب السبنولللب يولللى نك

 الق بج 

 جنقسم السوا،  الا  اجبداهل البل، الا ف  إيدا  اج بوا البويلنج إلى ظسسو  هسل  

 ط( لنلا اإيدا  البويلنجج

 أ( جرويد اج بوا البويلنجج

 جأ( بناء وإعداد البرنامج

  -إا يسووب لنلا البويلنج جسو لسوا،  يدةس اهى للئجى  - 

 جحديد ا هداف الدلنبج -1

 جحديد ا هداف السوكلوبج -2

 جحديد نحاكد البويلنجج -3

 ج سوم البويلنج  -4

 الاقكيمج -5

  -وفيما يلي شرح لهذه المراحل بالتفصيل:

 -تحديد األهداف العامة للبرنامج: -1

بويلنج لدظب ااةكح هك طهم اطا  الل كاي الدسووب ف  لنلا البويلنجس ،وث يسليد  يدد جحديد طهداف ال

جحلديلد ا هلداف يوى جحلديلد ااخاوللذ السحاكد الادووس  السنللالللللدس ايوول  ظلد جم جحلديلد ا هلداف الدللنلب  

 لوبويلنج يوى النحك الالل   

العاداني لادى أطفاال الروضاااااة فى  يهادف برناامج البحاث القاائم علي القصاااااة إلى خفض الساااالوك    -

 -المؤسسات اإليوائية، وكانت األهداف العامة لبرنامج البحث هى:

 خفض الددااا الوفشى لدد طففل  الواةب فى السساسلي اإليكا وبج ➢

 خفض الددااا الرسدد لدد طففل  الواةب فى السساسلي اإليكا وبج ➢

 السساسلي اإليكا وبجخفض الددااا يحك السساوولي لدد طففل  الواةب فى  ➢

 خفض الددااا يحك ال اي لدد طففل  الواةب فى السساسلي اإليكا وبج ➢
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 تحديد األهداف السلوكية للبرنامج: -2

يلأج  جحلديلد ا هلداف السللللوكلولب لوبويللنج لسو،ولب ئ،قلب لسو،ولب جحلديلد ا هلداف الدللنلب لوبويللنجس افوهلل  

يبد الحسود الهدف السوكل  لأي  " نل ياكظة ن  السادوم    يام جحديد السوك  النهل   لوسادومس ،وث يدوف لسل 

   1997طا يشهو  ن  الوك  لدد اياهلا يسووب الادومس لحوث يسو  ظولس انال،شب ه ا السلوك  "  زياكاس  

 (ج120ص 

اظد ظلن  البل، ب ل لللولغب نرسكيب ن  ا هداف السلللوكلوب السنب قب ن  ا هداف الدلنب لوبويلنجس اجم  

   ن  السل ة السحوسو س اذلك ل وظ جحديد  يوةهل يوى يد 

 ندد نال سب ا هداف السوكلوب لسساكد فف  الواةبج -1

  ذجب طهسوب ل  هدف ف  جحقوا الهدف الو وس  لوبويلنجج -2

 وفيما يلي نماذج لطهداف السلوكية للبرنامج :  

 أوال : في المجال العقلي المعرفي : 

 يستطيع الطفل بعد االنتهاء من أنشطة البرنامج أن : 

 يدوف طا الحولة نووئب لللسلوالي ج ▪

 يحد  ا شولا الاى يحبهل اا شولا الاى ئيحبهلج ▪

 ي   نلليوة يند السواذ ايند ال بد ج ▪

 يفهم ا ثلذ الساوجبب يوى نلليو السواذ اال بدج ▪

 يسوز جدبوواي الكج  السلاوفب ج ▪

 يحد  نشلهو السوك  الدداايى ج ▪

 جنشلهو السوك  الدداايىيد ى طن وب يوى  ▪

 يدوف ندنى لوسب السلويب  ج ▪

 يحد  السوك  الللفط لللق ب ج ▪

 يفهم طا السلويب شو  ن  طشول  السوك  الدداايى ج ▪

 يوجد ط،دا  الق ب ج ▪

 يدوف ا ثو الدسوا ال   جاول  السلويب ف  طجسل يلج ▪

 يفهم طا ل  نلوكظلي ع لهل  اذ اطهسوب فى ،ولجنل ج ▪

 يسانة ي  السلويب اإي اا ا خوي   ▪

 يدوف طا إالاة اإي اا ال وو ل  يقلأ يند ع ج ▪

 يحد  الدذاس السسافل ة ن  الق ب ج ▪

 يادوم ندنى ائيا اذ يند الل أ ج ▪

 نل يل (ج –يحد  ا شول  السلاوفب لاليا اذ   لفشول  ▪

 يفهم نليرد اا يفدو  يندنل يل ط ج ▪

 يفهم طا جسوة ائشللص يل ساا ج ▪
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 يادوم يدح جوواذ ا خ لا ج ▪

 ثانيا: في المجال الوجداني اإلنفعالي : 

 يستطيع الطفل بعد االنتهاء من أنشطة البرنامج أن : 

 يلالذ ذ ة فد  ننلابب لوسكاظ  الاى جكاجه  ج ▪

 ياحد  ي  السلوالي اال دكللي الاى جكاجه  طا  ظهكذهل ج ▪

 يلون نلليو البوا اال بد الاى لداخو  ج ▪

 يالوا ن  نلليو ال بد ي  فويا الودد ج ▪

 ياحوم فى ايفدلئج  ج ▪

 جسليد يوى الاأن  االالو  ج ▪

 ياحد  ي  يفس  طنلح ائخوي  ج ▪

 يارند ا ائ  السدادي  يوو  ج ▪

 يلاو  نة زنالا  فى يس  فنى ي  جقديو ائخوي   ج ▪

 جسليد يوى ائااوخلا فى الحلئي الاى يلدواا فوهل لبوا شديدج ▪

 يسليد غوو  إلصالح الل أ   نلفدو  ن  خ أ (ج  ▪

 يادذأ يوى إيالا السلليو اإليرللوب جرل  ا خوي  ج ▪

 يلدو لأهسوب الادلاا فى ،ولجنل ج ▪

 يلاو  نة زنالا  فى لدبب البللكيلي  ج ▪

 ثالتا: في المجال المهاري الحركي : 

 يستطيع الطفل بعد االنتهاء من أنشطة البرنامج أن : 

 ال بد االسواذ جيقود نلليو  ▪

 يوام صكذة ل اج  ج ▪

 ي ن  طغنوب جدبوواي الكج  نة زنال   يوى ي سلي السكاوقى ج ▪

 يوام يسلذن لادبوواي الكج  ج ▪

 يس   ط،دا  الق ب  ج ▪

 يادذأ يوى الاأن  اااالداح اللول  ج ▪

 يسلذس لدض جسلذي  ائااوخلا ج ▪

 يلو  ن  ال و ل  يسلذن ئشول  نلاوفب ج ▪

 فى ايفدلئج  ج الاحومادذأ يو  ي ▪

 يادذأ يوى الببط ال اجى ج ▪

 ي نى نة زنالا  طغنوب ي  الادلاا  ج ▪

 ي سم للذي لاليا اذ ايقدن  لس  طخ أ فى ،ق  ج ▪

 يوام صكذة لندم ع السحو ب لنل ج ▪

 يوكا صكذ الحوكايلي ج  ▪

 يساأذا  ن  ائخوي  يند فود طد شطج ▪
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 ي سم ئفاب ي  ال داظب ج  ▪

 ي با نلجدوس  ن  ا،اواح نساوولي ائخوي  ج ▪

 يدا ذ يندنل يقكح لسوك  خلفط ج ▪

 تحديد المحتوى العلمي للبرنامج:-3

ف  ةللكا افالف البل، الا يوى ا  لولي االدذاالللي السللللقب السوجب ب لسكةللكف البحث ف  نرلل   

ا البويلنج طا يوكا نكةللكف الق للب  يهدف إلى خفض  الاولوب ايوم النفسس فقد ذايال ف  إخاولذ ظ لل

السلوك  الدداايى لد  طففل  الواةلب لللسسالسللي اإليكا وب س انل ي لل،ب  ن  طيلل ب اط اااي جانلالد نة  

  –فبودب البويلنج س اظد اياسدجل يو  نرسكيب ن  السكةلللكيلي ف  اخاولذ الق لللا اه    الاسللللنم  

  –نسللليدة ا خوي    –الادلاا   –الادبوو ي  السلللليو ايدح لباهل    –يدح الاسللوف  –الاحوم ف  اجفدلئج   

  –جرند اي اا يفسلل     –ا،اواح نسواوولي ا خوي  اخ للكصللواهم   –جرند إي اا ا خوي  لفشول س اجسللديل  

جرند السلللللويب ن  ا خوي  ( س لسل ذايال ف  إيدا هسل جوالط اجولن  طيللللل ب البويلنجس لحوث جسللللهم  

  لوهدف السنللك  ن  البويلنج اهك خفض السلوك  الدداايى ل ف  الواةلب لللسسالسللي  لفدللوب ف  الكصلك

 اإليكا وبج

ايل ة نل يوكا نحاكد البويلنج نادذجل ن  البسلوط إلى السولدس ان  السله  إلى ال لددس ان  الدلح  

حلد   إلى اللللصس ان  الول  إلى الرزاس لسلل يام جحلديلد السحاكد الدوس  لاسللللوسللللل  اجالللة اجوجولد ن

 لسكةكيلي اطيل ب انفلهوم البويلنجس اإجبلف البويلنج لواسوس  السن ق ج

 والجدول التالى يوض  عناوين القصص المستخدمة في البرنامج :  

 (   23جدول )  

 عناوين قصص البرنامج  

 عنوان  القصة  م عنوان القصة  م

 لندق االساللم  17 ظهكة  –لوبب  –ل لفل  1

 الادلاا لو  الحوكايلي  18 الح اا ،رو ص وو ف   2

 ال ف  ال لةد  19 ال ديا الحقوق  3

 ال حللب  20 الوج  الحووم 4

 إي اا يسوا 21 جدبوواي الكج  5

 ،زا نويم 22 إهدط يل طيس  6

 ال واأ السحالذ 23 طن  7

 الفلذة الس واذة 24 طيل لس  ينوفل  8

 ا خوي ئجزيج  25 ال  د اطذيكأ االقسو  9

 الفلذ فوافووا  26 الوفا للل وو 10

 الزذافب الل   27 الزذافب االودوب الرسووب  11

 السسوب يوسك  28 يو  الللفط  12

 اسوو ف  السسالف   29 ،س  الكلد اللق   13

 الكلد السلللس 30 طيل اصديق  14

 لونل الدنودة  31 ال فوب السسذيب 15

   الود ازهوة يبل  اللسس 16
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 اظد اياسدي البل، الا ف  اخاولذ الق ا لللبويلنج يو  يدة ن ل ذاإجواا لدض الادديالي يووهل   

ا يل ب الاوفوهوب لوديم النفس  اائجاسلي     لو  نوجد  ( ا ايواا   -

                                                                       www.unrwa.org 

    لو  يدوم ا ففل  الادلاا ( ائياسلا إلى  2017س جوجسب ننالد يكيس   كالوس فوبيل -

السرسكيب س إجقلا الاكاص  نة ا خوي  س اإل ذا  الحس  س السك ة س الاقكيم ال اج  س  اذ يالا  

 الدي ج

    لو  يدوم ا ففل  الادلاا ( الدداايوب اال بد س  2017س جوجسب فلجم لهنون   بيلكالوس فو -

جحقوا النرلح س زيل ة ا،اواح ال اي س الادلاا نة ا جواأ س ،  السللل  االلالفلي  س  اذ يالا  

 الدي  ج

    لو  يدوم ا ففل  الادلاا ( ائااوخلاس ،د   2018س جوجسب ف  الكل   كالوس فوبيل -

 لسدوفب س الاسلأ اللبوة س  الدلوة س  الاكافا س  اذ يالا الدي  جا

- books-childrens-of-https://www.friesenpress.com/blog/2017/9/20/benefits 

- https://sotor.com/ 

- https://www.belarabyapps.com/BelarabyStories/ 

 تصميم البرنامج:-4

لدد نو،وب جحديد السحاكد الدوس  لوبويلنج جأجى نو،وب ج لللسوم البويلنج ااةلللد  ف  صلللكذة ظللوب  

لوا بواس ط  ج لللسوم ال لللكذة السبد وب لوبويلنجس ان  طج  ذلك لرأي البل، الا إلى يد  ن  الس لللل ذ 

 للل ذج الللصللب لسنلهج افوق الادذيس لوح للك  يوى ال للكذة الالزنب لا للسوم البوانجس ان  ه   الس

 (ج 2008س ، وببس 2003 لهل ذ 

  - وقد تم مراعاة عدة اعتبارات عند تصميم البرنامج لتحقيق الهدف المرجو منه منها

طا يبنللللى البويلللللنج افقللللل لل للللل ا يسللللك ا ففللللل  الرسللللسوب االدقووللللب اائجاسليوللللب  -

 اائيفدللوبج

يوللى هلل   الفللواقس  نوايلللة الفللواق الفو يللب لللو  ا ففللل س  ا هللدف الادوللوم لللوس القبلللا -

 اإيسل الهدف هك جنسوب القدذاي الفو يب الساسوزةج

إا الودللد يرللد طا يوللكا جللكهو البويلللنجس ،وللث طيلل  هللك الكاللوط اللل   يللادوم نلل  خالللل   -

 ا ففل س اهك النللف ا الا  ف  ه   السو،وبج

إا الروسلللي السقاو،للب لللبويلللنج يرللد طا ج للسمس لحوللث جابللس  طهللدافل جدووسوللب جردلل   -

ا ففللل  يقبوللكا يووهللل اي وبللكا نسلذاللاهل نللواذاس انلل  ثللم يللاسو  ا ففللل  نلل  جللدذيد 

طيفسلللهم االاسللللأ السهللللذاي فللل  جلللك ننلالللدس الللاللللل  يازايلللد شلللدكذهم لللقلللدذة يولللى 

 الاحوم االوفلاة اال قب للل ايج

http://www.unrwa.org/
https://www.friesenpress.com/blog/2017/9/20/benefits-of-childrens-books
https://sotor.com/
https://www.belarabyapps.com/BelarabyStories/
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إجل،لللب فلللوص الارويلللد اائلالللللف االالسلللو  ااةلللة الفلللواظ اجرويبهللللس اذللللك  -

 هم اجكجوههم إلى اوك  ،  السلواليجئاا لذة جفووو

 طا جاسم نكاظ  البويلنج لدن و ا نلا االسحلفشب يوى االنب ا ففل ج  -

 نوايلة نساكد يسك  السدوف  اندد اااودلل  لوسدوكنلي الللصب لبويلنج البحثج  -

جنشللوم نحاللكد البويلللنج فلل  ةللكا طيللل ب جفدللوللب ظل سللب يوللى الق للب للفللض السللوك   -

 ل  الواةب لللسساسلي اإليكا وبجالددااي   فف

 ااالداح الا  يب الواجدب لا حوم طخ لا ا ففل ج -

 ااالداح نبدط الادزيز لالروة ا ففل  يوى ط اا ا يل بج -

ةللواذة طا جحاللكد جوسلللي البويلللنج يوللى طيللل ب جسللليد يوللى جنسوللب ،للد ائاللا الف  -

 اائلاللف لدد ا ففل ج 

 نوايلة فوق الاقكيم السنلاببج  -

ا فإا جوسلللللي البويلنج يرد طا يل ط لهل ل ويقب جسللللسم لو  فف  للئشللللاوا  فوهل افا نهلذاج   ل  

اظلدذاجل  اللللصللللب للداا ائذجبللف لكظل  نحلد س فلللسهم هك إشللللبللف ذغبلب ال فل  ف  الودلد االادوم ازيلل ة  

،وث جم جقسللوم  ( جوسللبس 40ظدذاج  انهلذاج  السلاوفبس اخفض السللوك  الدداايىس اجم جنفو  البويلنج ف   

ندة البويلنج إلى شلهواا  لكاظة ثسليوب طالللوةس اخسس جوسللي ف  ا البكفس ط  نل يسللاد يللواا يلللفل  

  ظوقب جقويبلج 45ف  اللهوس افى ل  يكح يسا وق النللف ،كال  

 والجدول التالى يوض  التخطيط العام لجلسات البرنامج :

 (  24جدول )

 البرنامجالتخطيط العام لجلسات 

رقم  

 الجلسة
 األنشطة  الفنيات المستخدمة الهدف عنوان الجلسة

يادوف يوى البل، بس انكايود  الادلذف 1

 زيلذجهلج 

الحكاذ االسنلظلبس  

 الوددج

طغنوبس لدبب الادوف يوى  

 ا اسلاج  

الاسهود  يل ب  2

 البويلنج

يالكق ا ففل  لوبويلنجس ايام  

 اإلجفلق يوى ظكايد ج بوا البويلنجج 

الحكاذ االسنلظلبس  

 الوددج

طغنووب ال بلحس جحوب 

 الوقلاج 

إزاد يكاجهب   3

 نلللونل 

يدوف طا الحولة نووئب لللسلواليس 

يلالذ ذ ة فد  ننلابب لوسكاظ   

الاى جكاجهبس يحد  ا شولا الاى 

 ئيحبهلج يحبهل اا شولا الاى 

  –الحكاذ االسنلظلب 

 لدد ا  ااذ  -النس جب 

 –لوبب  -ظ ب  ل لفل

ظهكة(ج لدبب نل ط،ب  انل ئ  

 ط،ب ج

ياحد  ي  السلوالي اال دكللي  إفالق البللذ 4

الاى جكاجه  طا  ظهكذهلس يلون 

 نلليو ال بد الا  لداخو  ج 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزس الانفوس  

 

ظ ب ،رو ص وو فى 

 الح اا ج 

 لدبب إفالق البللذج
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رقم  

 الجلسة
 األنشطة  الفنيات المستخدمة الهدف عنوان الجلسة

الالوا ن    5

 نلليو ال بد

يادوم الالوا ن  نلليو ال بد 

ي  فويا الوددس ياحوم فى 

 ايفدلئج ج

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس 

 الانفوس  

 

 ظ ب ال ديا الحقوقىج 

 لدبب الادافةج  

نسواذ  6

 اغلةد

ي   نلليو  يند السواذ  

اال بدس يفهم ا ثلذ الساوجبب يوى 

نلليو السواذ اال بدس جسليد 

 يوى الاأن  االالو ج 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

 ا  ااذس الادزيزج 

 

 ظ ب الوج  الحوومج

 لدبب نسواذ اغلةدج 

يقود نلليو ال بد االسواذس   جدبوواي الكج  7

يسوز جدبوواي الكج  السلاوفبس  

ياحد  ي  يفس  انلح ا خوي س 

 يوام صكذة ل اج ج 

الحكاذ االسنلظلبس  

الوددس الادزيزس 

 الانفوس  

 

 ظ ب جدبوواي الكج ج

 لدبب ن  طيلج 

ي نى طغنوب جدبوواي الكج  يوى  ال نلا االوام 8

ي سلي السكاوقىس يوام يسلذن  

 لادبوواي الكج  

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

 ا  ااذس الادزيزج

 ظ ب نلليويلج 

 طغنوب جدبوواي الكج  

يحد  نشلهو السوك  الددااي س   نشلهو الددااا  9

 ايد   طن وب يوو ج 

الحكاذ االسنلظلبس  

 النس جبس الادزيزج 

 ظ ب إهدط يلطيس  

يدوف ندنى لوسب السلويبس يس    ئ لوسلويب 10

ط،دا  الق بس يحد  السوك  

 الللفط لللق بج 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزج

ئفاب  ئجداد جججججججل   

 صديقل(س ظ ب طن   

يفهم طا السلويب شو  ن  طشول   طيل لس  ينوفل  11

السوك  الدداايىس يارند ا ائ   

السدادي  يوو س يوجد ط،دا  

 الق بج 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزج

 

 ظ ب طيل لس  ينوفل 

يدوف ا ثو الدسوا ال د جاول   ظ دب اإلافنج 12

السلويب فى طجسل يلس يفهم طا ل  

نلوكظلي ع لهل  اذ ف  ،ولجنلس  

يلاو  نة زنالا  فى يس  فن  

لاقديو ا خوي س يسانة ي  السلويب 

 يوى ا خوي ج  

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزج 

 

ف السسسلذ اظ دب  يلل

 اإلافنجج

ظ ب ال  د اطذيكأ   

 االقسو 

جسليد يوى اإلااوخلا فى الحلئي  اإلااوخلا   13

الاى يلدواا فوهل لللبواس يادذأ 

يوى الاأن  اااالداح اللول س  

 يسلذس لدض جسلذي  ائااوخلاج 

الحكاذ االسنلظلبس  

 الادزيزس الانفوس  

 يللف/ ذ،وب يوى السحلأ  

يللف / الرندد االدوااب  

 القسلشوب 

يدوف طا اإلالاة ااإلي اا لو وو ل    الوفا لللحوكاا  14

يقلأ يند عس يحد  الدذاس  

 السسافل ة ن  الق ب  

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

 ا  ااذس النس جبج  

 

يللف جسهود   ئفاب  

ئجبل ذللللرلذججججججصديا 

   طخك  

 ظ ب الوفا لللحوكاا 

اإليا اذ ي    15

 الل أ

يحد  ا شول  السلاوفب لإليا اذ  

لفشول انل يلس يادوم ند  اإليا اذ 

يند الل أس يلو  ن  ال و ل   

 يسلذن  شول  نلاوفب  

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

 ا  ااذس النس جبج  

 

ظ ب الزذافب االودوب  

 الرسووبج 

إصالح  16

 ا خ لا

يفهم نليرد طا يفدو  يندنل يل طس 

 الل أجيسليد غوو  إلصالح 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزج 

 ظ ب يوى الللفط  
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رقم  

 الجلسة
 األنشطة  الفنيات المستخدمة الهدف عنوان الجلسة

يادوم ن    17

 طخ لايل

يدوف طا جسوة ا شللص  

يل ئكاس يادوم يدح جوواذ 

 ا خ لاس يحد  ا خ لا فى الق بج

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزج 

 يللف جسهودد  لكأ السلا  

 ظ ب ،س  الكلد اللقىج 

يدوف ندنى الاسلنم لو  ا خوي س   الاسلنم 18

يادذأ يوى إيالا السلليو  

 اإليرللوب جرل  ا خوي 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس 

 الانفوسج  

 ظ ب طيل اصديقىج 

 لدبب الهدايلج

19 

 

يفهم طا الاسلنم ن  ال فلي  السسليدة 

الحسنب فى اإليسلاس يفهم طهسوب 

 نسليدة ا خوي  فى طاظلي اللدة 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزج 

ظ ب ال فوب السسذيب 

 اصديقاهلج 

يحد  النال ج الساوجبب يوى الاسوفس  الاأيى اال بو 20

 يادذأ يوى الاحوم فى ايفدلئج ج 

الحكاذ االسنلظلبس لدد  

ا  ااذس النس جبس  

 الادزيزس الانفوسج  

ظ ب الود ازهوة يبل   

 اللسسج

 البحك نسنكفج لدبب 

يدوف اهسوب النشلفبس يادذأ يوى  الببط 21

 الببط ال اجىج

الحكاذ االسنلظلبس  

 النس جبس الادزيزج 

 ظ ب لندق االساللم 

لدبب ذفة ا يددجججججججياووم  

 ندل 

ي نى نة زنالا  طغنوب ي  الادلااس   الادلاا 22

يفهم طهسوب نسليدة ا خوي س يلدو 

 ،ولجنلج لأهسوب الادلاا فى 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس 

 الانفوسج  

 طغنوب ي  الادلااج

ظ ب الادلاا لو  

 الحوكايليج

يدوف ندنى الانفوس ي  نلليو  الانفوس  23

البوا اال بدس يلاو  نة  

 زنالا  فى لدبب البللكيليج 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس 

 الانفوسج  

 لدبب البللكيليج

 ظ ب ال ف  ال لةدج 

ظ ا   24

 ال حللب 

يفهم جأثوو ال بد ظى يفكس  

ا خوي س يلاو  نة زنالا  فى  

الودببس يلاو  نة زنالا  فى 

 جسلذي  ائااوخلا  

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس 

 الانفوسج  

 يللف البوكيلي االسكاوقى  

ظ ا ال حللب ي   

 ال بد 

يدذ  يكاظد الل أ فى ،ا   ا،فل لسليك 25

لإليا اذ ا خوي س ي سم للذي 

 ايقدن  لس  طخ أ فى ،ق ج 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس لدد 

 ا  ااذج 

يللف جسهودد   الووسب 

 ال وبب صدظبج 

 ظ ب إي اا يسواج

شوو ع يوى  26

 يدس  

يلاو  نة زنالا  فى غنلا طغنوب 

الدا ة الحزينبس يلوو ع ابحلي  

 اجدللى يوى ل  الندمج

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس لدد 

 ا  ااذج 

 طغنوب الداة الحزينبج 

 ظ ب ،زا نويمج

يدوف طا لو  ننل نوزة خوقنل ع   السلوكظلي 27

لهلس يوام صكذة لندم ع السحو ب 

 لنلج 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس لدد ا  ااذس  

 الادزيزج 

 يللف جسهودد  

 السحالذظ ب ال واأ 

الادد ي    28

 ال واذ

يدوف ندنى لوسب ال واذس يوكا 

 صكذ الحوكايلي 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس لدد 

 ا  ااذج 

 يللف جسهودد  

 ظ ب الفأذة الس واذة

ئجزيج  29

 ا خوي 

يارند جهديد ا خوي  اجلكيفهمس 

يادوم ائاائ اا ن  ا خوي  يند 

ئفاب ي   فود طد شطس ي سم 

ال داظبس يلاو  نة زنالا  فى 

 ال نلاج

الحكاذ االسنلظلبس  

 النس جبس الادزيزج 

 طغنوب الل لح  

 ظ ب ئجزيج ا خوي  

ا،اواح نساوولي    30

 ا خوي 

يدوف ةواذة إ،اواح نساوولي  

ا خوي س يدزز نلليو اإل،اواح 

يحك نساوولي ا خوي س ي با نل  

لسساوولي  جدوس  ن  ا،اواح 

 ا خوي ج

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس 

 الانفوسج  

 نسللقب إلسل  الرس  

 ظ ب الفلذ فوافووا 
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رقم  

 الجلسة
 األنشطة  الفنيات المستخدمة الهدف عنوان الجلسة

ا،اواح   31

خ كصوب  

 ا خوي 

يدوف ةواذة ا،اواح خ كصوب 

ا خوي س يدوف طا الادخ  فى  

شئكاا ا خوي  ن  السوكلولي  

الللفئبس يدا ذ يندنل يقكح لسوك  

طاج  ائاافل ة ن  خلفطس ي لو 

 الق بج 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس لدد 

 ا  ااذج 

 يللف جسهودد  

 ظ ب الزذافب اللى  

انانة ي  يب    32

 ا خوي 

يدوف ندنى يب  ا خوي  ايزلهمس 

يساناج طهسوب جوكي  صداظلي فى 

،ولجنلس ي ى نة زنالا  طغنوب ي  

 الحد االد لاج

الحكاذ االسنلظلبس  

 النس جبس الادزيزج 

 يللف جسهودد  

 ظ ب السسوب يوسك  

 طغنوب الحد االد لا

يدوف النال ج الساوجبب يوى إي اا   ئ جسذد يفسك  33

النفسس يدوف طا ال بو ن   

ال قلي الاى يرد طا ياحوى لهل 

 اإليسلا 

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس لدد 

 ا  ااذج 

 يللف جسهودد  

 ظ ب اسوو فى السسالفى 

 ظ ب ال بو  

يقدح السسليدة لآلخوي س يدوف  الكلد السلللس 34

 طهسوب يدح اإلياداا يوى ا خوي ج

الحكاذ االسنلظلبس  

 النس جبس الادزيزج 

 يللف جسهودد  

 ظ ب الكلد السلللس 

يدوف طا الدنل  ن  ال فلي   الدنل  35

السوئبس يارند ااالداح البولا  

 لوح ك  يوى نل يويد  ج

الحكاذ االسنلظلبس  

النس جبس الادزيزس لدد 

 ا  ااذج 

 يللف جسهودد  

 ظ ب لونل الدنودة 

طيل ب ج بوقوب /  36

 ،ولوب

يدبو يسل يداذ فى خولل س يلدو  

 لللهدااج 

  –الحكاذ االسنلظلب 

 الودد 

يللف شروة فى نهد  

 الويم  

 يللف الاسوأ الب طج 

طيل ب ج بوقوب /   37

 ،ولوب

يللذ  زنالا  فى النللف البديىس 

يسلذس لدض ا يل ب لاسليدهم 

يوى الاولوزس يدبو ي  السلليو  

 للو  خالق ن  خال  الحولبج 

  –الحكاذ االسنلظلب 

 الانفوسج  –الودد 

 يللف خ ى الردة 

يللف الوظا السدبو ي   

 السلليو  

طيل ب ج بوقوب /  38

 ،ولوب

يولط لو  ا فدل  االسلليو 

السلاوفبس يفهم طا لدد ا خوي   

 نلليو نلاوفب ،ك  يفس الحد ج

  –الحكاذ االسنلظلب 

 الودد 

 يللف ااالداح الدنى  

 يللف نل اام ه ا اللدكذج

الحكاذ االسنلظلب   الا بوا البددد   ااي البحث   خالنوب  39

 االودد 

الا بوا البددد لسقولس  

 السوك  الدداايى  

 جكزية الهدايل يوى ا ففل  

الاحقا ن  اجك  طثو لوبويلنج لدد  ناللدب  40

 نواذ طابكيو  ن  الا بوا البددد 

الحكاذ االسنلظلب  

 االودد

الا بوا الاابدى لسقولس  

 السوك  الدداايى  

 جكزية الهدايل يوى ا ففل  

 التجربة االستطالعية للبرنامج: -5 

لدد ائياهلا ن  ج لسوم طيلل ب البويلنجس جم جرويبهل لواألد ن  فدللواهل اصلال،واهل لوا بوا يوى يونب  

( ففال اففوب ن  طففل  الواةلللب لللسسالللسللللي اإليكا وب اال ي   20البحث ائالللا اليوب االا  ظكانهل  

الهادف من التجرباة  ( اللللنكايس ان  غوو الدونلب ا الللللاللللولب لوبحلثس الللا  7- 5جاوااح طيسللذهم ن   

 االستطالعية ما يلي: 

 الادوف يوى ندد نال سب لويلنج البحث لسرسكيب البحثج •

 إنوليوب جنفو  البويلنج ف  السساسلي اإليكا وبج •
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 ندد نال سب ا  ااي السسالدنب ف  جنفو  البويلنجج •

 ( انكايج7 -5ندد نال سب ال ولغلي الو كيب لألففل  ن    •

الارولب ائاللا اليوب طاللبكف س اجكصللو  البل، الا ن  خال  الارولب ائاللا اليوب  اااللا وق ج بوا  

 -إلى نرسكيب ن  النال ج 

 نال سب لويلنج البحث لسرسكيب البحثج •

طلللدد ا ففللل  اللدل جهم لوسللللذلب فلل  طيللل ب البويلللنجس اللللا جرلللالهم نللة البل، الللا يازايللد  •

 يكنل لدد يكحج

 البويلنججنال سب ا  ااي السسالدنب ف   •

 جددي  لدض ال ولغلي الو كيب ف  البويلنجج •

 الللالل  للي  الارولب ائاا اليوب ن سئنب لوبل، الا إلجواا الدذااب ا الاوبج

 مرحلة تقويم الصورة المبدئية للبرنامج: -6

إللداا ظلن  البل، الا لدوظ لويلنج البحث يوى يد  ن  السلل ة السحوسو  السال ل لو  ف  السرل س 

 -آذا هم فوسل يو  

 ندد جحقوا نحاكد البويلنج لألهداف السوكلوبج ج1

 (انكاي لللسساسلي اإليكا وبج7-5ندد فدللوب البويلنج لوا بوا يوى ا ففل  ن    ج2

 ( انكايج7 -5ندد ننلابب ال ولغب الو كيب لألففل  ن    ج3

 البحثجندد نال سب ا يل ب السلالذة لوسو،وب الدسويب الا  او با يووهل  ج4

 جإةلفلي جديدة ن  اجهب يشو السحوسو  ج5

انرسكيب ن  ا ذاا االاكجوهلي الا  طخ ي ف  ائيابلذس  ه ا اظد طثسو الاحووم ي  صللدق السحاكدس  

اجم يوى ةلللك هل إجواا لدض الادديالي الالزنب إلى طا اصللل  البويلنج إلى صلللكذج  النهل وبس اهك نل 

 (   24يسو  جكةوح  ف  الردا   

 ( 25جدول )

 التعديالت التي تمت في برنامج البحث

 نوع التعديل   بعد التعديل   قبل التعديل   الجلسات  

 الروسب الوالدب  

  نسواذ اغلةد(  

يفهم ال ف  ا ثلذ الساوجبب يوى   

 نلليو السواذ اال بدج  

ي لو ال ف  ا ثلذ الساوجبب يوى 

 نلليو السواذ اال بدج  
 ، ف اجددي 

الروسب الالادب يلو  

  السسليدة(

يدوف ال ف  طا الاسلنم ن   

 اإليسلاجال فلي الحسنب فى  

يفهم ال ف  طا الاسلنم ن  

 ال فلي الحسنب فى اإليسلاج
 ، ف اجددي 

 وبذلك أصب  البرنامج في صورته النهائية صال  للتطبيق في البحث األساسي.
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 التطبيق القبلي: -

جم ج بوا نقولس السلللوك  الدداايى يوى جسوة طففل  يونب البحث ل لللكذة فو يب لو  فف  يوى ،د س 

 اااا وق الا بوا القبو  لوسقولس يوى طففل  السرسكياو  الارويبوب االبلل ب ااب طيلحج

  التطبيق الميداني لبرنامج البحث  -

لدطي البل، الا طيلل ب البويلنج لروسلب الادوف يوى ا ففل  اإزالب اللر  لوسلو الحلجز النفسل  لونهل  

ويلنجس اجنسوب ظدذة ال ف  يو  الدس  ف  نرسكيلي  الو  ا ففل س لسل جبللسن  ه   الروسلللي الاسهود لوب

 اه ا هك جكهو الدس  ف  لويلنج البحثس ثم جو  ذلك جوسلي لويلنج البحث 

( جوسلبس ،وث جم جقسلوم ندة البويلنج إلى شلهواا لكاظة ثسليوب طالللوة  40اللي  يد  جوسللي البويلنج  

يلوي  جوسب ف  اللهوس افى ل  يكح جسا وق الروسب س للسس نواي ف  ا ابكف س ط  نل يسلاد ،كال   

  ظوقبج 45

اجبللدط الروسلللي لللاهوئللب االاسهوللد لألففللل  لسللللذلاهم جسودللل فلل  ط اا طيللل ب البويلللنجس ثللم  ➢

يولل  ذلللك ا يللل ب الا بوقوللبس ثللم الاقللكيمس اجابللم طهسوللب السنلظلللب فلل  يهليللب للل  جوسللب 

لوادللوف يوللى نللدد فهللم ا ففللل   ،للدا  الق للب اجحوووهلللس اذل هللل لحولللة ا ففللل س لسللل 

نسلللوح  –كالللل   السلاوفلللب لدلللوظ الق لللب  ل لظللللي ن لللكذة االللالدن  البل، اللللا ال

ظ للللا الواوايوللللب(س لسللللل االلللالدن   –يللللوا س ظفلزيللللب  -طلبللللكح ال للللكذ  –الدللللوا س 

 -البل، الللا نرسكيللب نلل  ائاللاواجورولي االفنولللي فللى جوسلللي البويلللنج  الحللكاذ االسنلظلللب

 الانفوس(ج  –الادزيز  –لدد ا  ااذ  –النس جب 

بعض جلسات البرنامج القائم علي القصة لخفض السلوك العدوانى لدي أطفال  وفيما يلى نماذج ل

     الروضة بالمؤسسات اإليوائية

 الجلسة الرابعة

 عنوان الجلسة : ) إطالق البخار (

 -األهداف السلوكية :

 ياحد  ال ف  ي  السلوالي اال دكللي الاى جكاجه  طا  ظهكذهل ج ج1

 ى لداخو  جيلون ال ف  نلليو البوا اال بد الا ج2

 دقيقة. 45-الزمن:

 -التقنيات التربوية :

 يوا س ظفلزيب  -نسوح الدوا س

 .الانفوس -النس ج   -الادزيز –الحكاذ االسنلظلب  -الفنيات المستخدمة  :
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 -أسلوب األداء والتنفيذ :

جسلاسة جلندوسب إلى فى لدايب الروسلب جسلأ  البل، ب  ا ففل  نلذا يحد  يندنل جكاج  نللووب فى ،ولجك س  -

 إجلللي ا ففل  ثم جبدط فى ،وليب الق ب ج

 ملخص القصة ) حجر صغير فى الحذاء ( -

للا يلنلللا للا فو  فف  االس  آ ح للا خلذن نة نلناك س الددي   خ  فى ، ا   ،رو صل وو س 

نسلاحس   اآ ح فبل  نلشلى ا،لالس لو  اندايقك لو  نقلل  لسلناك إا فو  ،لجب ندايقل  س افبل  

ا لم لحد لسل ذاح البو  ج جليى يكح صلللحى ال ف  اخون نة نلناك افبلللو  الحروة فى الح اا  

لاليك اجحكل  إلى صلللللوة ندد  ظل ذ ياحسوهل لسل نلللللى س فقوذ إي  يقك  لسلناك اا فو  ،لجب  

 ندايقل  فى الح اا ايلاز يلووهل ج

 لق ب جلدد ذلك جسأ  البل، ب  ا ففل  اي  الى ااافديل  ن  ا -

جسلللاسة البل، ب  إلى إجلللي ا ففل  ثم جلبوهم طا الحرو ال للل وو فى البدايب للا ن  السسو  جحسو    -

لو  نة نواذ الكظ  جحكل  إلى صللللوة جفللسللللووب يند الاحد  ينهل نبلشلللوة ئجوبو س لونسل جولهل  

فى الق للب ،وث طخون  لداا الاحد  ينهل يردوهل جوبو اجافلظم ايسو  طا يس د إلى يدااا اإي اا لسل

 ال ف  الحرو لدد طا طصوب  ظدن  ج

) وفى النهاية تتفق الباحتة  مع األطفال ايه رأيكو لما حد فينا يكون مدايق من حاجة نقولها بساارعة  

 ومنأجلش إلى جوانا ( 

 التطبيق التربوى :

 ج ود السدوسب ن  ا ففل  جحديد السلووب السكجك ة لللق بج -

 ) لعبة إطالق البخار ( 

ج ود البل، ب  ن  ا ففل  اا يروسلللكا فى  ا وة س اجكةلللم لهم لدبب   إفالق البللذ ( اا لإنولا ل   -

اا،د ننوم طا يقك  لزنووب نل يبللللليق  ايزير  ن  غوو  س اطا الداذ اللللو لللل  إلوك اجقك  ل  نل 

 لداخوك ج

 اا طفوا البللذ " س اهو اججججججججججججججججججاإذا لم يو  لداخوك طد شوكد فاقك  " لس  لحلجب إلى  -

 جسأ  البل، ب  ال ف  نلذا جفد  إذا لن  نابليا طا لديك نلووب ؟  -

 ااجها  س الو  جدلن  ندهل جج ود البل، ب ن  ل  فف  طا ياحد  اد نلووب  -

 الجلسة السادسة والتالثون

 ( أنشطة ترفيهية / تطبيقيةعنوان الجلسة : )

 السلوكية:األهداف 

 يدبو ال ف  يسل يداذ فى خولل ج ج1

 يلدو ال ف  لللهدااج ج2

 دقيقة. 45-الزمن:

 طلدلأ ،ولوبج –الحكاذ االسنلظلب  -الفنيات المستخدمة :
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 -أسلوب األداء والتنفيذ :

 جقكح البل، ب لسسلذاب لدض الاسلذي  نة ا ففل  لاسليدهم يوى الهدااج -

 نشاط " شجرة فى مهب الري  " 

 الخطوات :

 طفود ن  ا ففل  الكظكف نة ند ال ذايو  االابليد لو  القدنو س اثنى الولباو  ظووال -1

 

البل، للب " جهللد الللويم " يوللووم لللللاحو  لهللداا لسللل لللك لليلل  الللويم جهللد يبللو ينللدنل جقللك   -2

اللولل  ن لل  شللروة جهللد  ا شللرلذ االاوللكيم للل ذايوك نلل  جليللد إلللى اخللو اإلللى ا نلللح اإلللى

 يووهل الويمج

 ج ود البل، ب ن  ا ففل  إغالق يوكيهم اطخ  يفس يفس يسوا يدة نوايج -3

ثللم ج وللد البل، للب نلل  ا ففللل  طخلل  الاللنفس لدسللا لبللة نللوايس االكظللكف فللى صللس س ثللم  -4

 ج ود ننهم طا يفاحكا طيونهم اينزلكا طيديهمج

ا ففللل  يلل  شللدكذهمس اهلل  شللدكذهم اخاولل  يسللل لدللد ائياهلللا نلل  ا يللل ب جسللأ  البل، للب  -

 للا يوو  يندنل لدطيل النللف ؟

 ه  جداقد طا طيل ب ائااوخلا ه   نفودة لللنسبب لوم ؟ -

 نشاط " التسرب البطئ "

ج وللد البل، للب نلل  ا ففللل  الكظللكف لرليللد نقليللدهم طا فللى ،وقللب  ا ويللبس ايرللد طا جاللكفو  -1

 ا ذظ  اا إي اا طيفسهمجلهم نسل،ب للفوب لالااوقلا يوى 

 اناشلهو لأينل لللكيلي يل سب فى الهكااج -2

فللى لدايللب هلل ا الاسللوي  جاكاللة البللكيلللي فللى للل  نللوة جاللنفس فوهللل لا للبم جسووللب البوللوةس  -3

 ايقكح لاسديد طيدينل لالوو   ا وة لبووة فكق ذؤاانلج
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الهللكااس الونهللل جبللدط ينللدنل طظللك  " جسللوأ ل للط "جاكظلل  البللكيلللي يلل  الاكاللة ينللدنل يسانلللا  -

 لاسويد الهكاا لبطا لبطا لبطا فى ل  نوة يقكح فوهل لللزفووج

يكاصللل  الاسلللويد ،الللى ج لللبم البللكيللللي فلذغلللب جسلنلللل نللل  الهلللكاا ايحللل  نسلللاوقكا يولللى  -

 ا ذظج

 ج ود البل، ب ن  ا ففل  فكا  النللف الاولوز يوى طجسلنهم انلليوهمج -

طيولللنهمس اجقلللكح لاللل لووهم لدلللدح الولللالح خلللال   ج ولللد البل، لللب نللل  ا ففلللل  طا ي سبلللكا -4

 الاسوي ج

 جوسو الاسوي  لوهرب هل  بج -5

ينللدنل جفللوغ لللكيلللي ا ففللل  نلل  الهللكااس ينب للى طا يشلل  ا ففللل  يوللى ا ذظ لببللة  -6

 ثكااج

لدللد ائياهلللا نلل  الاسللوي  جسللأ  البل، للب ا ففللل  لولل  للللا شللدكذ  اطيلل  لس ليللب لللللكا لبوللو ؟  -

 الهكاا ؟لللكا نفوغ ن  

 لو  جداقد طا طيل ب ائااوخلا ه   نفودة لللنسبب لك ؟  -

 التطبيق البعدى:

االلاهدف الا بوللا البدللدد إيللل ة ج بوللا نقولللس السللوك  الدللداايى الس للكذ يوللى طففللل  

السرسكيللب الارويبوللب لوادللوف يوللى ياللل ج نسلذاللب لويلللنج البحللث القللل م يوللى الق للبس اظولللس  اذ  

الدللداايى لللديهمس اإيللل ة ج بوللا نقولللس السللوك  الدللداايى الس للكذ يوللى فللى خفللض طلدللل  السللوك  
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طففللل  السرسكيللب البلللل ب االالل  جدوةلل  لوبويلللنج الوللكن  فلل  الواةللب لقولللس طلدللل  السللوك  

 الدداايى لديهمس ثم ذصد الدذجلي الللح لسدللراهل إ، ل ولج

  التطبيق التتبعى :-

لس السلللوك  الدللدااي  الس لللكذ لدللد ،لللكال  االلاهدف الا بوللا الاابدلللى إيللل ة ج بولللا نقولل

طاللبكيو  نلل  ج بوللا لويلللنج البحللث القللل م يوللى ن للل ذ جدووسوللب نانكيللب يوللى طففللل  السرسكيللب 

الارويبوللب لوادللوف يوللى نللدد االلاسواذ طثللو جدوللم لويلللنج البحللثس اندوفللب نللل إذا للللا هنللل  اخللاالف 

وللبس ثللم ذصللد الللدذجلي الللللح لسدللراهللل لللو  الا بوقللو  البدللدد االاابدللى  ففللل  السرسكيللب الارويب

 إ، ل ولج

 النتائج

 نتائج الفرض األول:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة        

 فى السلوك العدواني في القياس البعدى لصال  المجموعة التجريبية.

اإلخابلذ صلحب الفوظ االالدن  البل، الا اخابلذ "نلا ايان  " لوسرسكيلي غوو السوجب ب لواحقا        

ن  اجك  فواق لو  ناكال   ذجد  ذجلي السرسكياو  الارويبوب االبللل ب ف  القولس البددد  

 (   26يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذ لسل يابم ف  جدا    

 ( 26جدول )

  والضابطة التجريبية سطي رتب درجات المجموعتينالفرق بين متو

 فى مقياس السلوك العدواني المصور 

 ن المجموعة  األبعاد
المتوسط 

 الحسابى 

االنحراف 

 المعيارى 

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
z 

مستوى 

 الداللة

 الددااا الوفش  
 210,00 10,50 0,88 10,40 20 الارويبوب

5,476 0,01 
 610,00 30,50 1,12 15,90 20 البلل ب 

 الددااا الرسد  
 210,00 10,50 1,32 11,20 20 الارويبوب

5,451 0,01 
 610,00 30,50 1,64 18,40 20 البلل ب 

الددااا السكج  يحك 

 السساوولي 

 219,00 10,95 0,95 9,80 20 الارويبوب
5,256 0,01 

 601,00 30,05 1,34 14,00 20 البلل ب 

الددااا السكج  يحك 

 ال اي 

 232,00 11,60 1,02 8,90 20 الارويبوب
4,893 0,01 

 588,00 29,40 1,74 12,10 20 البلل ب 

 الدرجة الكلية 
 210,00 10,50 1,38 40,30 20 التجريبية 

5,435 0,01 
 610,00 30,50 3,56 60,40 20 الضابطة 

( لو  ناكالل    0.01( اجك  فواق ذاي  ئلب إ، للل وب يند نسللاك   ئلب  26يابللم ن  الردا   

ذجد  ذجلي طففل  السرسكياو  الارويبوب االبللللل ب فى القولس البدد   لدل  نقولس السلللوك  الددااي   

رويبوب  ل للم ناكاط ذجد  ذجلي السرسكيب الارويبوبس ط  طا ناكاط ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الا
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فى السلللوك  الددااي  طظ  لدئلب إ، لللل وب ن  يشوو  لللسرسكيب البللللل بس اه ا يحقا صلللحب الفوظ 

 ا ا ج

 -( ما يلي : 26حيث أوضحت  النتائج في جدول ) 

 (    بالنسبة للبعد األول : ) العدوان اللفظى

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب اناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب البللللل ب ف  القولس البددد لللنسلللبب لبدد الددااا  

 الوفش  يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذ ل للم السرسكيب الارويبوب ج

 انى : ) العدوان الجسدي ( :بالنسبة للبعد الت

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب اناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب البللللل ب ف  القولس البددد لللنسلللبب لبدد الددااا  

 ارويبوب جالرسد  يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذ ل للم السرسكيب ال

 بالنسبة للبعد التالث : ) العدوان الموجه نحو األشياء ) الممتلكات ( :

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب اناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب البللللل ب ف  القولس البددد لللنسلللبب لبدد الددااا  

 يحك ا شولا   السساوولي ( يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذ ل للم السرسكيب الارويبوب ج السكج 

   بالنسبة للبعد الرابع : ) العدوان الموجه نحو الذات (

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

ل  السرسكيب البللللل ب ف  القولس البددد لللنسلللبب لبدد الددااا  الارويبوب اناكاللل   ذجد  ذجلي طفف

 السكج  يحك ال اي يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذ ل للم السرسكيب الارويبوب ج

 بالنسبة للدرجة الكلية  :

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

كاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب البللللل ب ف  القولس البددد لللنسلللبب لودذجب الوووب  الارويبوب انا

 يوى طلدل  نقولس السوك  الددااي  الس كذ ل للم السرسكيب الارويبوب ج

( الاس و  البولي  لقوم ناكاللل لي ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  1ايكةلللم الللللو  الالل  ذظم   

فل  السرسكيب البللللل ب ف  القولس البدد  يو  نقولس السلللوك  الارويبوب اناكاللل لي ذجد  ذجلي طف

 الددااي  الس كذج
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 ( 1شكل )

  والضابطة التجريبية التمتيل البياني لمتوسطي درجات المجموعتين

 علي مقياس السلوك العدواني المصور 

السرسكيب الارويبوب  ( ايلفلظ  ذجلي السللللوك  الددااي  لدد طففل  1يابللللم ن  اللللللو  البولي   

 لللسقلذيب لدذجلي طففل  السرسكيب البلل ب فى ظولس السوك  الددااي  لدد ج بوا البويلنجج

 تفسير الفرض األول 

( صلحب الفوظ ائا  س ااجك  فواق  الب إ، لل ول يند    26نسل البا يابلم ن  خال  الردا  ذظم  

السرسكيب الارويبوب اناكال   ذجد  ذجلي طففل   ( لو  ناكال   ذجد  ذجلي طففل  0.01نسلاكد   

السرسكيب البللل ب ف  القولس البددد يوى نقولس السلوك  الددااي  الس لكذ ل لللم السرسكيب الارويبوب  

س اهل ا يلد  يوى فدلللولب البويللنج القلل م يو  الق لللللب للفض السللللوك  الدلدااي  للدد طففلل  السرسكيلب  

سرسكيب البللللل ب ال ي  جدوةلللكا لوبويلنج الوكن  ف  الواةلللب الم  الارويبوب س اذلك نقلذيب لأففل  ال

 يادوةكا لبويلنج البحث ج

اه ا يوجة إل  ايابلذ الق لب ن  الكالل   الهلنب ل وس القوم لدد ا ففل  س فهى ن  طظكد طيكاف         

ب اجواوخ القوم س اذلك ا  أ جلذلوب انادب لللنسبب لألففل  س لسل طيهل ظل ذة يوى جألود ائجرلهلي السوغكل

ي  فويا االلللا للذة نللللللذللب ال فل  لنسللذن السللللوك  الاى جقلدنهلل الق للللب للللسكاظ  الاى ج للللكذهلل  

 Carter,2009 :   42 ج ) 

ايافا هل ا نة فوسللللفلب لويللنج البحلث الل   اياسلد يو  الادوم للللنسل جلب للليابللذهلل طيسللللد ال وق       

لاحقوا هدف البحث افا طاس ندذااب لسل يابسن  ن  اااواجورولي ذاي طاللود جولكيب نبلشوة س فدسووب  

لح يوى الس وواي البوئوب  الاقوود جودد  اذا هلنل فى جددي  السللوك  الدداايىس إةلللفب إلى طيهل ج للد ائهاس

اجلدذس الدكانل  السسثوة فى يسوولب اإل ذا  لاحلديلد نلل يسثو يوى ائيابلل  لونسكذن ان  ثم نال،شال  س 

ااياسلدي جوسلللللي البويللنج يو  النسل جلب للأيكايهلل  النسل جلب السبللشللللوة   ي  فويا الودلد االلدن  ( س 

للب اال فل  ف  ،للللب االلللاوخللا( س ا  النسل جلب  االنسل جلب البللللسنولب   االا  يقلدح فوهلل السللللوكلوللي السوغك

لللسللللذلب اجلللاس  يوى يوظ السللوك  لكاالل ب يسكذن س ال لك ط اا ه ا السللوك  ن  جليد ال ف  نة  

 جكجوهلي جقكيسو  ن  جليد البل، ب ل (ج



 
 فعالية برنامج قائم علي القصة لخفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 

         
 2021  الحادي عشرالعدد  22المجلد                                                                  البحث العلمي في التربيةمجلة 

- 288 - 

لسل يوجة ا خاالف لو  طففل  السرسكيب الارويبوب االبللللل ب إلى االللالداح االللل   نلاوفب ف       

ظ للا  –يوا س ظفلزيب   -طلبكح ال للكذ  –نسللوح الدوا س   –الق للب ن     ل لظلي ن للكذة يوظ 

 الواوايوب س للإلةلفب إل  ذلط الق ب لحولة ا ففل  ج

توجد فروق ذات داللة إحصااااائياة بين متوسااااطي رتب درجات القيااسااااين القبلي  نتاائج الفرض التااني:

 التجريبية لصال  القياس البعدي. والبعدي في السلوك العدواني لدى أفراد المجموعة

ائخابلذ صحب الفوظ ظلن  البل، الا للاالداح اخابلذ "ايوووسكا" لوسرسكيلي السوجب ب لواحقا ن  

القبو  االبددد يوى نقولس   القولاو   الارويبوب ف   السرسكيب  لو  ناكا    ذجلي طففل   اجك  فواق 

     (27السوك  الددااي  الس كذ لسل يابم ف  جدا     

 ( 27جدول )

الفرق بين متوسطات رتب درجات القياسيين القبلى والبعدي لدى المجموعة التجريبية على مقياس 

 السلوك العدواني المصور 

 القياس  ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

القياس القبلي/  

 البعدي 
 العدد 

 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة 

الدالل

 ة

الددااا  

 الوفش  

 الوجد السللبب  1,29 15,90 القبو  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

20 

 صفو

 صفو

20 

10,5

0 

0,00 

210,00 

0,00 
3,957 

0,0

1 
 0,88 10,40 البدد  20

الددااا  

 الرسد  

 الوجد السللبب  1,67 18,60 القبو  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

20 

 صفو

 صفو

20 

10,5

0 

0,00 

210,00 

0,00 
3,945 

0,0

1 
 1,32 11,20 البدد  20

الددااا  

السكج  

يحك  

السساوول 

 ي

 الوجد السللبب  1,36 13,95 القبو  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

19 

 صفو

1 

20 

10,0

0 

0,00 

190,00 

0,00 

3,849 
0,0

1 
 0,95 9,80 البدد  20

الددااا  

السكج  

يحك  

 ال اي 

 الوجد السللبب  1,92 11,90 القبو  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

19 

1 

 صفو

20 

10,7

6 

5,50 

204,50 

5,50 
3,734 

0,0

1 
 1,02 8,90 البدد  20

الدرجة  

 الكلية

 الرتب السالبة  3,98 60,35 القبلي  20

 الرتب الموجبة

 التساوى 

 اإلجمالي

20 

 صفر 

 صفر 

20 

10,5

0 

0,00 

210,0

0 

0,00 3,927 
0,0

1 
 1,38 40,30 البعدي  20

( لو  ناكالل    0.01( اجك  فواق ذاي  ئلب إ، للل وب يند نسللاك   ئلب  27يابللم ن  الردا   

ذجلد  ذجللي طففلل  السرسكيلب الارويبولب فى القوللاللللو  القبو  االبدلد   لدلل  نقوللس السللللوك  الدلدااي   

فى   ل للللم ناكاللط ذجد  ذجلي القولس البدد س ط  طا ناكاللط ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب
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القوللس البدلد  ف  السللللوك  الدلدااي  طظ  لدئلب إ، للللل ولب ن  يشوو  لللقوللس القبو  اه ا يحقا صللللحب  

 الفوظ ال لي ج 

 -( ما يلي :27حيث أوضحت النتائج في جدول )

   بالنسبة للبعد األول : ) العدوان اللفظى (

ذجلي طففل  السرسكيب  ( لو  ناكاللل   ذجد   0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب ف  القولالو  القبو  ا البدد  لللنسلبب لبدد الددااا الوفشى يوى نقولس السلوك  الددااي  الس لكذ 

 ل للم القولس البددد ج

   بالنسبة للبعد التانى : ) العدوان الجسدي (

ل  السرسكيب  ( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طفف0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب ف  القولالو  القبو  االبدد  لللنسلبب لبدد الددااا الرسلد  يوى نقولس السلوك  الددااي  الس لكذ  

 ل للم القولس البدد  ج

 بالنسبة للبعد التالث : ) العدوان الموجه نحو األشياء ) الممتلكات ( :

  ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  ( لو  ناكاللل 0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب ف  القولالللو  القبو  االبددد لللنسلللبب لبدد الددااا السكج  يحك السساوولي يوى نقولس السلللوك   

 الددااي  الس كذ ل للم القولس البدد  ج

 بالنسبة للبعد الرابع : ) العدوان الموجه نحو الذات ( :

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01جكجد فواق  الب إ، لللل ول يند نسلللاكد         

الارويبوب ف  القولاو  القبو  االبددد لللنسبب لبدد الددااا السكج  يحك ال اي يوى نقولس السوك  الددااي   

 الس كذ ل للم القولس البددد ج

 بالنسبة للدرجة الكلية  :

( لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب  0.01لب إ، لللل ول يند نسلللاكد   جكجد فواق  ا      

الارويبوب ف  القولاللو  القبو  االبدد  لللنسللبب لودذجب الوووب يوى طلدل  نقولس السللوك  الددااي  الس للكذ  

 ل للم القولس البدد  ج

لي والبعدي لدى  ( التمتيل البيانى لمتوسطي رتب درجات القياسين القب2ويوض  الشكل التالي ) 

 المجموعة التجريبية علي مقياس السلوك العدوانى المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 
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 ( 2شكل )

متوسطي درجات القياسيين القبلى والبعدي لدى المجموعة التجريبية على مقياس السلوك العدواني 

 المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

( ايلفلظ  ذجلي السللوك  الددااي  لدد طففل  السرسكيب الارويبوب فى 2ولي   يابللم ن  اللللو  الب

 القولس البدد  لللسقلذيب لدذجلجهم فى القولس القبو ج

 تفسير الفرض التاني 

( صللحب الفوظ ال ليى س ااجك  فواق  الب إ، للل ول يند    27نسل اللبا يابللم ن  خال  الردا    

لي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولالللو  القبو  االبددد  ( لو  ناكاللل لي ذجد  ذج0.01نسلللاكد   

يوى نقولس السلللوك  الددااي  الس لللكذ ل لللللم القولس البدد س اجوجة البل، الا ه   الناورب إل  فبودب  

لويلنج البحث القل م يو  الق لللب لإيابلذهل ط،د طلكاا ا  أ اطظولهل إل  يفكس ا ففل  س فووق لللب  اذا 

ب ال ف  اجاسليول ل لكذة الكيب س فلل ف  ،و  ياقسا شلل لوب ل   الق لب الا  السدهل  طاللالول ف  جنللئ

ي  فويا الاقوود يسو  طا جديم لدد ال ف  شلللل لللوب ل   الق لللب لوسلللوك  السقبك  س اجز ا  خبوج  س 

اي للبم طل و ظدذة يو  الافلي  نة ا خوي   االاكاصلل  ندهم س ا،سلل  الا للوف ف  السكاظ  السلاوفب  

     2017اجه  س السل لهل ن  ظدذة يو  ج أ ايابل  ال ف  اائالللاحكاذ يو  جولوز     يبد الشلهو  الا  جك

( س لل ا جدابو الق للللب ن  طفبلللل  الكاللللل ل  الادووسولب الاى جقلدح لألففلل  س ان  خاللهلل يام جقلديم    50ص  

نل طشللذي إلو  لال ن     الاكجوهلي السلوكلوب فوواسلبكيهل ن  خال  نكاظفهل اجس و  ط،داثهل س اه ا يافا نة 

( االا  جكصللللو  إل  فدللوب البويلنج الق لللل للللى اإللواوايى فى جنسوب السفلهوم  2011   ذااللللب ،نل   

( االا  اشلللذي إل  يرلح البويلنج  2012االسللوكلولي ال للحوب لد  فف  الواةللب س ا   ذااللب يالح   

 ففل  الساأخوي  ل كيل ف  نو،وب الق ل ل  ف  جنسوب لدض نهلذاي الاكاصل  الوفش  اغوو الوفش  لد  ا

( االا  طظهوي يرلح لويلنج ظ للا خول  يوس  لانسوب    2012نلظب  السدذاللب س ا   ذااللب الداللكظ    

( االاى جكصلللو  إلى فدللوب    2016اي  فف  الواةلللب لبدض الشكاهو الفوووب س ا    ذاالللب إلواهوم    

 لو ف  الوفو  ج البويلنج الق    السقاوح ف  جنسوب جقب  ال ف  الدل  

فللق لب جسثو يو  الوك  ال ف  س اجللوو  شلل لوا  س فف  الق لب يوكا الب   هك ال   يكصل  صلكذة   

ندونب ل ه  ال ف  س ايوام ل  الافووو الكاظد  ا،  السلوالي ف  طفولذ  انلليو  ااوكلولج  س لسل جدابو  
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للل لوب الساولنوب س اذلك يوس  فى اإليدا  االووب فدللب لاحقوا ا هداف الاولكيب الاى جسلليد يوى لنلا ال

( س فوالو  ال ف  يفسلل  نولا طل للهل س ايدو  ط،داثهل س ايحلا     77  ص   2007الرود لوق للب   ،سللو   

جقوودهل فاشهو آثلذهل يو  الللوكل  ال   يبدط ف  الا وو ،ا  ي لللبم ال ف  شلللل لللل نحبكلل ن   النسكذن  

 السكجك  لللق ب ج

(  االا  جكصللو  إل  طا الق للب Torres &Vargas, 2017ذي إلو   ذااللب  اه ا يافا نة نل طشللل

الحولوب ظد طاللهس  ف  جقوو   ذجب الدداايوب للللو  نوحكظ لد  السرسكيب الارويبوب ينهل فى السرسكيب  

( االا  الدي يو  طا االالداح الق لا الحولوب اا لدلأ ال ل ووة   2020البللل ب س ا ذاالب   ناكلىس

 لل  يو  خفض السوك  الددااي  اجنسوب لدض ال فلي البديوبجل  جأثوو إير

لسل جوجة البل، الا طيبلل السلبد ف  جحسل  طففل  السرسكيب الارويبوب إلى طيلل ب الاسهود االاهوئب      

الا  البق  جوسللي البويلنج س فال لد ن  جهوئب ننل  ننلالد لألففل  يدفدهم إلى ائيدنلن نة ا يلل ب الا   

س اغللبل نل جوكا الاهوئب ي  فويا السنلظللب افوح ا الئوب ذاي ال لوب لسكةلكف الروسلب س طاي   جقدح لهم 

 فويا ا غلي  اا يلشود السنلابب لسكةكف الروسب للإلةلفب إل  لدض جسلذي  ا ااوخلا االانفوس ج

ال توجد فروق ذات داللة إحصاااائية بين متوساااطي رتب درجات القياساااين البعدي   نتائج الفرض التالث:

 والتتبعي في السلوك العدواني لدى المجموعة التجريبية. 

ائخابلذ صلحب الفوظ ظلن  البل، الا للالالداح اخابلذ "ايوووسلكا" لوسرسكيلي السوجب ب لواحقا ن     

يب الارويبوب ف  القولالو  البددد االاابد   اجك  فواق لو  ناكال   ذجد  ذجلي طففل  السرسك

 (28يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذ لسل يابم ف  جدا    
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( 28جدول )  

لمؤسسات  الفرق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لدى المجموعة التجريبية على مقياس السلوك العدواني المصور ألطفال الروضة با

 االيوائية 

 القياس  ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف المعياري 

القياس البعدي/  

 التتبعي
 العدد 

 متوسط

 الرتب
 الداللة zقيمة  مجموع الرتب

الددااا  

 الوفش  

 الوجد السللبب  0,88 10,40 البدد  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

11 

9 

 صفو

20 

10,50 

10,50 

115,50 

94,50 
0,447 

غوو 

  الب 
 1,22 10,30 الاابد   20

الددااا  

 الرسد  

 الوجد السللبب  1,32 11,20 البدد  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

11 

9 

 صفو

20 

10,50 

10,50 

115,50 

94,50 
0,447 

غوو 

  الب 
 1,48 11,10 الاابد   20

الددااا  

السكج  يحك 

 السساوولي 

 الوجد السللبب  0,95 9,80 البدد  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

10 

9 

1 

20 

10,00 

10,00 

100,00 

90,00 
0,229 

غوو 

  الب 
 1,37 9,75 الاابد   20

الددااا  

السكج  يحك 

 ال اي 

 الوجد السللبب  1,02 8,90 البدد  20

 الوجد السكجبب

 الاسلاد

 اإلجسلل 

10 

8 

2 

20 

9,50 

9,50 

95,00 

76,00 
0,471 

غوو 

  الب 
 1,54 8,80 الاابد   20

 الدرجة الكلية 

 الرتب السالبة  1,38 40,30 البعدي  20

 الرتب الموجبة

 التساوى 

 اإلجمالي

10 

9 

1 

20 

11,50 

8,33 

115,00 

75,00 
0,867 

غير  

 دالة
 3,98 39,95 التتبعي 20
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ناكا   ذجد  ذجلي طفوا   ( طي  ئ جكجد فواق ذاي  ئلب إ، ل وب لو  28يابم ن  الردا    

 السرسكيب الارويبوب فى القولاو  البدد  االاابد  يوى نقولس 

السوك  الددااي  لدد ا ففل أ ط  طي  يكجد جقلذأ لو  ناكا   ذجد  ذجلي طفوا  السرسكيب الارويبوب  

 ال للثجفى القولاو  البدد  االاابد  يوى نقولس السوك  الددااي  اه ا يحقا صحب الفوظ 

  -( ما يلي :28حيث أوضحت النتائج في جدول ) 

 بالنسبة للبعد األول : ) العدوان اللفظى ( :

ئ جكجد فواق  الب إ، للل ول لو  ناكالل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولاللو         

 س كذجالبدد  االاابد  لللنسبب لبدد الددااا الوفشى يوى نقولس السوك  الددااي  ال

 بالنسبة للبعد التانى : ) العدوان الجسدي ( :

ئ جكجد فواق  الب إ، لللل ول لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولالللو     

 البدد  االاابد  لللنسبب لبدد الددااا الرسد  يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذج

 و األشياء) الممتلكات ( :بالنسبة للبعد التالث : ) العدوان الموجه نح

ئ جكجد فواق  الب إ، للل ول لو  ناكالل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولاللو         

البددد االاابد  لللنسلللبب لبدد الددااا السكج  يحك ا شلللولا   السساوولي (يوى نقولس السلللوك  الددااي  

 الس كذج

 ه نحو الذات ( :بالنسبة للبعد الرابع : ) العدوان الموج

ئ جكجد فواق  الب إ، لللل ول لو  ناكاللل   ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولالللو     

 البددد االاابد  لللنسبب لبدد الددااا السكج  يحك ال اي يوى نقولس السوك  الددااي  الس كذج

  بالنسبة للدرجة الكلية  

د  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولالللو   ئ جكجد فواق  الب إ، لللل ول لو  ناكاللل   ذج  

 البدد  االاابد  لللنسبب لودذجب الوووب يوى طلدل  نقولس السوك  الددااي  الس كذ ج

( التمتيل البيانى لمتوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لدى 3ويوض  الشكل التالي ) 

 المصور ألطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية المجموعة التجريبية علي مقياس السلوك العدوانى 

 

 

 



 
 فعالية برنامج قائم علي القصة لخفض السلوك العدواني لدى أطفال الروضة بالمؤسسات االيوائية 

 

         
 2021  الحادي عشرالعدد  22المجلد                                                                  البحث العلمي في التربيةمجلة 

- 294 - 

 

 ( 3شكل )

 متوسطي درجات القياسين البعدي والتتبعي لدى المجموعة التجريبية على مقياس السلوك العدواني

( طي  ئ جكجد فواق ذاي  ئلب إ، لللل وب فى  ذجلي السلللوك  الددااي  3يابلللم ن  الللللو  البولي   

 الارويبوبس نسل يد  يوى لقلا طثو البويلنج لدد السرسكيب الارويببجلللسرسكيب 

 تفسير الفرض التالث :

( صللللحلب الفوظ ال للللث س ا طيل  ئ جكجلد فواق  اللب  28نسلل اللللبا يابللللم ن  خال  الرلدا  ذظم    

ولس  إ، ل ول لو  ناكا لي ذجد  ذجلي طففل  السرسكيب الارويبوب ف  القولاو  البددد االاابد  يوى نق

السلللوك  الددااي  الس لللكذس اه ا يد  يوى االللاسواذ طثو جدوم البويلنج القل م يو  الق لللب لدد طففل  

السرسكيب الارويبوب ،اى لدد فاوة ن  اياهلا جوسللي البويلنج س اه ا يوجة إل  يرلح البويلنج ف  خفض 

الدد اإلياهلا نن  ف  فاوة   السللوك  الددااي  ل ف  الواةللب لللسساللسلللي اإليكا وب اظ  ج بوا البويلنج س

ئ،قب س اااللاسواذ فليووا  س اه ا يوجة إلى الفنولي اائاللاواجورولي السسللالدنب فى جوسلللي البويلنج   

لدد ا  ااذ ( س اه ا نل يشهو ف  جوسلللي البويلنج    –الانفوس    –النس جب  –الادزيز   –الحكاذ االسنلظلللب  

ة جوسللللي البويلنج ظب  جقديم الق لللب اطثنلا جقديسهل الدد ن  خال  االللالداح الحكاذ االسنلظللللب ف  جسو

نسلوح   –ائياهلا ن  ذااياهل للالالداح ال وق السلاوفب لواايب الق لب   ل لظلي ن لكذة  ،دا  الق لب  

الوك،ب الكلويب ( س اذلك للإلةلللفب إلى ا يللل ب اا لدلأ الاى االلالدن   –الدوا س القفلزيب    –الدوا س 

ى ط،دا  الق للللب لسل فى الروسللللب الوالدب   إفالق البللذ ( ف  يللللللف إفالق البللذ لا بوا جولكد يو

لا بوا لدد الق لب لولبو ل  فف  زنوو  لسل يبلليق  ايزير  ن  ا خوي  س االروسلب الللنسلب   الالوا 

ن  نللللليو ال بلللد ( ف  لدبب الادافة لا بوا لق لللب ال لللديا الحقوقى لوادذأ ال ف  يو  الاحوم ف  

دلئج  س االروسلب السلللدب   جدبوواي الكج  ( فى لدبب ن  طيل لا بوا لق لب جدبوواي الكج  ،وث ياحد  ايف

ال ف  ي  يفسل  طنلح ا خوي  س االروسلب ال ليوب يللو   ظ دب اإلالفنج( ف  لدبب السسلسلذ اظ دب اإلالفنج  

خوي  لسلل يحلد  نة ظ دلب لاسهولد لوق للللب لودوف ال فل  طثو السلللللويب   الدلدااا الوفش  ( ف  يفكس ا 

اإلالفنج يندنل يبلة لهل نسلسلذا س االروسلب ال لل ب يللو   اإلالاوخلا( لنلللف ذ،وب يو  السلحلأ لا بوا  

لو ف  يوى نسلذالللب جسلذي  ائالللاوخلا ف  الحلئي الا  يللللدواا فوهل لللبلللوا س االروسلللب الكا،د 

لا بوا يو  الق للللب لوادذأ ال ف  يو   االدلللللواا   البللللبط ( ف  لدبب ذفة ا يد  جججججج لناووم ندل
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البلللبط ال اج  س االروسلللب ال لل ب االدللللواا   الانفوس ( ف  يلللللف البللكيلي ،وث يفهم ال ف  طينل ن   

البللكيب يندنل ي بلد يوبو لس  ينفخ ف  البللكيب س االروسلب السلل الب اال الثكا   طيلل ب ج بوقوب ( لسل فى 

اسللوأ الب ط لا بوا لو ف  ي  الروسلللي السللللقب س االروسللب السللللدب يللللف ف  نهد الويم س ايللللف ال

اال الثكا   طيللل ب ج بوقوب ( لنللللف خ   الردة س ايللللف الوظا السدبو ي  السلللليو س اذلك لالللروة  

 ال ف  يو  الادبوو ي  نلليو  للو  خالق ن  خال  الحولبج

ا، ل وب لو  ناكاط ذجد  ذجلي طففل  السساسلي ائيكا وب  جكجد فواق ذاي  ئلب  نتائج الفرض الرابع :  

الددااا   لدد  ل للم  ائيكا وب  لللسساسلي  الواةب  الس كذ  ففل   الددااي   السوك   نقولس  طلدل   يوى 

 الرسد ج

 ( 29جدول )

 ( 40للسلوك العدواني )ن =  2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة كا

 البعد  م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الترتيب  2كا

 2 13,00 1,26 15,95 الددااا الوفش   1

 1 33,85 1,66 18,55 الددااا الرسد   2

 3 31,70 1,37 14,02 الددااا السكج  يحك السساوولي  3

 4 7,70 1,87 11,95 الددااا السكج  يحك ال اي  4

السوك  الددااي  اللا الددااا الرسد  ف  السوجبب ( طيَّ  جكجد فواق ف  طلدل   29يابم ن  جدا   

 (س اه ا يحقا صحب الفوظ الوالةج 18.55ا الى اذلك لساكاط ،سلل  ظدذ   

 ( يكةم  5االلو  البولي  الالل    

 

 ( 5شكل )

 فى مقياس السلوك العدواني المصور  متوسطي األطفال

الرسلد  لدد طففل  الواةلب لللسسالسللي  ( اذجفلف  ذجلي الددااا  5يابلم ن  الللو  البولي   

ائيكا ولب س ايو  ذللك الدلدااا الوفش س ثم الدلدااا السكجل  يحك السساوولليس اف  الوجبلب ا خووة الدلدااا 

 السكج  يحك ال ايج
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 -الللالل  فلا جوجود طلدل  السوك  الددااي  الس كذ  ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب  لل ج   

 الجسدي .العدوان   -1

 العدوان اللفظي . -2

 العدوان الموجه نحو الممتلكات . -3

 العدوان الموجه نحو الذات . -4

( في ترتيب أبعاد  2009وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسااااة أبو مصااااطفى )

 العدوان .

 توصيات البحث 

يرلللد طا جسلللادو  إ اذة السساسللللي لللبويللللنج الق  للل  للفلللض السلللوك  الدلللدااي   ففلللل   -

 الواةب لللسساسلي ائيكا وب ج

ائهاسللللح لللسوابلللب  اخللل  السساسللللي ائيكا ولللب اجفدووهلللل اجزايلللدهل لللق لللا ذاي ا هسولللب  -

 الاولكيب االا  جدللج السوك  الددااي   ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ج

دللدااي  جأهولل  ا خ للل وو  االسلللوفو  لسللل للل  نلل   اذ فلل  الالفولل  نلل  ،للدة إياللللذ السللوك  ال -

  ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ج

إجلللواا السزيلللد نللل  الدذااللللي االبحلللك  الدوسولللب الاللل  جانللللا  السللللوالي السلللوكلوب االنفسلللوب  -

 ا خود االا  لم يانلالهل البحث الحلل   ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ج

للود جولكيب نحببب لألففل  جدذيد السللللوفلي االسدوسلي لللسسالللسللللي اإليكا وب يو  االللالداح طاللل -

 لللق ب للفض السلوالي السوكلوب الا  جكاج  ا ففل  ف  ه   السساسلي ج

 البحوث المقترحة 

 ف  ةكا يال ج البحث جقاوح البل، الا البحك  الاللوب ج

البلل كف النفسللوب لألنهلللي البديوللب ايالظالل   لللسللوك  الدللدااي    ففللل  الواةللب لللسساسلللي  -

 ائيكا وب  ج

 الددااا ايالظا  لللقدذاي ائلاولذيب  ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ج -

 نفهكح السدل ة ايالظا  لللسوك  الددااي   ففل  الواةب لللسساسلي ائيكا وب ج -

  ذااب ي   اذ ا لدلأ الاولكيب ف  خفض السوك  الددااي  ل ف  الواةب لللسساسلي اإليكا وب ج -

  ذااب ي   اذ الق ب ف  جنسوب نهلذة إ اذة الحولة ل ف  الواةب لللسساسلي اإليكا وب  -
 

 المراجع 

س القلهوة   الدالن السلللوكل  لو ف  االسواها(ج  2009إلواهومس يبدالسلللالذ ا إلواهومس ذةلللكد   -1

 الهوئب الدلنب لووالأج

س  ذالللب نلجسلاوو(ج جلندب الوفو لويلنج ظ ل ل  لاقب  ال ف  ج  (2016إلواهومس نويم ،سل    -2

 القلهوة  لووب الاولوب لو فكلب السبووةس ظسم الدوكح ا الاوبج
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(ج ندد فدللوب لويلنج إذشللل   ف  جلفو  ،دة السللوك  الددااي  لدد 2000طلك السولذحس فاولي    -3

ذااللي جالنو  السو،وب ائلادا وبس   ذالللب نلجسلاوو غوو ننللكذة(ج جلندب يو  شلسس  ندهد الد 

 الدوول لو فكلبج

نروب نشلهو السلوك  الددااي  الللل دب لدد ا ففل  الفوسل ونوو ج  (ج  2009طلك ن ل فىس يشس    -4

 ج528 -487(س ص ص 17  1الرلندب ائاالنوبس 

يسلا   اذ   ظ للللا ا،وليلي ا ففل  اج بوقلجهل الدسووبس(ج   2004ط،سدس اللللسوو يبد الكهلأ   -5

 السسووة 

 ائاوندذيب  نولز ائاونديب لووالأج يشويلي اللل وبس(ج 2007ط،سدس اهوو للن    -6

 س القلهوة   اذ الفوو الدولىجالسوجة فى ط أ ا ففل (ج  2004إاسليو س نحسك  ،س    -7

 (ج الاووفزيكا االاسلأ السوك  الدداايىس نروب ال فكلب االانسوب  2001ا نووس ايد    -8

 القلهوة  نوابب ائيروك الس ويبج نقولس السوك  الددااي  لدد ال مس(ج 2001الببالا س إيهلأ   -9

ج 2س السواد الرلند  الحديث فالداذ الاولك  لوسساللللسلللللي ائيكا وب(ج  2005الرولذس اللللهوو   -10

 (ج4  1الروزة ن و  ائاوندذيبج

 يسلا   اذ الفووج ا،وليلي ا ففل سالاولوب (ج2009الحويو س ذافدةس الحويو  لوقوس   -11

س يسلا   الشكاهو السلللوكلوب غوو السوغكلب لدد ا ففل (ج   2010الحسداي س ننل  نحسد ذشلللود   -12

  اذ صفلا لونلو االاكزيةج 

س يسلا   اذ السسووة لونلو ال حب النفسوب لو ف (ج  2001الل ودس هلللح ا الزلل   ط،سد نحسد   -13

 االاكزيةج

فدللوب لويلنج ظ للا خول  يوس  لانسوب اي  ال ف  فف  الواةللب  ج(2012الداللكظ س اللسو   -14

 ذالللللب نلجسلللاوو(ج جلندب القلهوة  لووب ذيلظ ا ففل س ظسلللم الدوكح   لبدض الشكاهو الفوووبس

 ا الاوبج

( ج الووكلكجوب الدداايوب اجوايبلهل س ننحى يالج  ندوف  2001الدقل  س ي للح يبدالو و     -15

 غويد ججديد س القلهوة    اذ 

    لو  السدوم ف  الادووم االادوم الرزا ا ا س السهلح االسسلللئكلولي (   2002الويلاس نحسد هلشلللم   -16

 يسلا  اذ الواز ج

 س يسلا   اذ الفووجفى يوم يفس ال ف (ج  2003الويسلا س نحسد يك ة    -17

  www.basracity.net.، الددااا يند ا ففل  طابلل  ايالج (ج 2006الباك  لنل   ، الزلود  -18

http://www.basracity.net/
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س يسلا   اذ الللواق لونللو 5ج فنبل ئ يوم النفس الاولك (ج  2014الزغوك س يسل  يبد الو،وم   -19

 االاكزيةج

لويلنج اذشلل   لاحسلو  الاكافا السهن  لسللوف  السسالسللي (ج  2013السلبدون س ننى ن ل فى   -20

س   ذاللللب  لاكذا  (ججلندب القلهوة  لووب ،دة السللوك  السلللو  لألففل   ائيكا وب ايالظا  للفض 

 ذيلظ ا ففل  ظسم الدوكح النفسوبج

جنللئب ال ف  االب  الكالدي  فى ندلنوا  انكاجه   (ج  2003الللولون س زلويل ا صلل ق سيسلويب   -21

 س ن و   اذ الفوو الدولىجنلوالج 

 س القلهوةس  اذ الفوو الدول جالسلوالي النفسوب يند ا ففل (ج 2001اللولون س زلويل   -22

ج  يوم النفس الاولك  لو  السفهكح االنشويب (ج  2011اللللوخس جلن السللوس يبدالو،س س يل   نحسد   -23

 س الويلظ  نوابب الوشدسج2ف

 لببج س لوواي   اذ الن2ج فلو  يحوى ،وليب لألففل  (ج2011اللوخس غويد    -24

 ننشكذ جولكد إالالنى(ج   ط أ ا ففل  النلا الللل لوب(ج   1997الللوخس نحسد يبد الوؤاف    -25

 س  ل    اذ الدومج 2ف

 س جدة  السحسددجا أ ال ف  ن  ننشكذ إاالنى(ج 2003الشهلذس يرلح ط،سد يبد الوويم   -26

الظاهل  لدض ائةللل واللي السلللوكلوب اائيفدللوب اي(ج  2017الدبودايس لللللود نحسد ،سللل    -27

ج نروب البحك  الاولكيب  للئالادسل  السفوف لأللدلأ ائلواوايوب لدد الاالنو  ف  السو،وب ائلادا وب

 (ج53االنفسوبس الدد   

الحلجلي النفسوب اندد اشبليهل لدد ا ففل  ا يالح ف  الداذ (ج  2009الدوينىس صللم ل  نحسد   -28

لندلب الزظللزيا  لوولب ا  اأ نولز البحك  س  ذاللللللللب  لاكذا (ج جلائيكا ولب اا اللللو السسالدة

 االدذاالي النفسوبسج

   2ف  الدلو  ائذشللل   لسكاجهب السللوك  الددااي  لدد فوبب السداذسج(ج2006الفسللفكسس ط،سد   -29

 السوابب ائلواوايوبج

ائةلللل والللي السللللوكلولب  (ج2007القس س ن لللل فى يكذ  االسدللي لبس خوول  يبلدالو،س    -30

 يسلا   اذ السسووة لونلو االاكزية اال بليبجس اائيفدللوب

ا ذ ا     ط أ ال فكلب ااظة اج ودلي   ذااللب يشويب ج بوقوب(س(ج   2001الوبد س يزاذ اصللفى    -31

  اذ الوالأ الرلندىج 

السلللللوالي ال للللفوبس السللللوكلوبس الادووسوبس ا لل يسوبس  (ج   2002السدسليوة  س نحسد ،سلللل     -32

  اذ اا   يسلاجس نشلهوهلس طابللهلس يالجهل
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س القللهوة  نوابلب ائيروك  نقوللس السللللوك  الدلدااي (ج  1996لللظلبس طنلل  يبلدالسللللسوة نوور    -33

 الس ويبج

س القلهوة   الللل لوب اائةل واللي السلوكلوب االكجدايوب(ج1997للظبس طنل  يبدالسلسوة نوور    -34

 نوابب ائيروك الس ويبج

س يسلا   اذ السسللووة نلللوالي فف  الواةللب اطاللللود ندللراهل(س  2007لديوس لويسلا نحسد   -35

 لونلو االاكزية اال بليبج

س يسلا   اذ  6جفنلللللوالي فف  الواةللللب اطاللللللود ندللراهل(ج   2016لديوس لويسلا نحسد   -36

 السسووة لونلو االاكزية اال بليبج

 ا   اذ يالا الدي ج نل نوابلي ائففل (ج  2000لقلي  س إيسلا    -37

ندد فدللوب لويلنج لاددي  السلوك  الددااي  لدد ا ففل  ن  (ج  2006،سلليو س ا،سد يبدالركا    -38

 ج  ذاللب نلجساوو(ج جلندب الزظلزيا  لووب ا  اأس ظسم يوم النفسجيزئا السساسلي 

(ج ائة واللي النفسوب فى ال فكلب االسواهقبس القلهوة  نوابب القلهوة 2002،س س يبد السد ى   -39

 لووالأج 

س اااواجورولي جددي  السوك  لودل يو  اذا  ائ،اولجلي الللصب(   2008،سو س ف  يبدالدشوم   -40

 اإلاوندذيب   اذ الرلندب الرديدةج

س القلهوة  الداذ الس لويب 2ج فاظوااجهل لألففل  ف  ذاايب الق لب(ج    2002،سلو س لسل  الدي     -41

 الوبنليوبج

س ائاللوندذيب  نولز ائاللوندذيب 4ج فندخ  لف  ظ للا ا ففل (ج  2007،سللو س لسل  الدي     -42

 لووالأج 

س القلهوة  لووب ذيلظ 7ج فندخ  فى ،وليلي اظ للللا ا ففل (ج  2005،سللللو س لسل  الدي    -43

 ا ففل ج 

 القلهوة  الداذ الس ويب الوبنليوبج ندخ  فى ط أ ال ف جس(ج  2000،سو س لسل  الدي    -44

 س يسلا   اذ السسووةجننهج ا يل ب فى ذيلظ ا ففل (ج 2005، وببس يلهد فهسى   -45

ج القلهوة   اذ النلللللو نلللللوالي ا ففل  السللللوكلوب ف  البو  اا اللللوة(ج  2009،وس  الحوك   -46

 لورلندليج

دااي  انشلهو  ل ف  نل ظب  السدذالب ف  ةلكا نا وو   السلوك  الد(ج  2000،سلحس فل يب للن    -47

( ص ص 8   1نولز ندكظلي ال فكلبس جلندب ا زهوس لووب الدذااللي ائيسلليوبس  السل  االرنسج

 ج111-178
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فدللوب لويلنج ظ ل ل  الواواي  لانسوب الكي  ال لح  لدد فف  (ج2011،نلس ذايول اجو  ،وس    -48

س  ذاللللب نلجسللاوو(ج جلندب القلهوة  لووب ظ ا ففل الواةللب ف  ةللكا ندليوو الرك ة ف  ذيل

 ذيلظ ا ففل س ظسم الدوكح ا الاوب 

 س يسلا   اذ الفووج4جفط أ ا ففل (ج  1999الدنلي  س ،نلا يبد الحسود    -49

الدالظب لو  نللللهدة لدض لوانج الاوفلز االسللوك  الددااي  لدد ا ففل  (ج  2003 ،الاس ط،سد   -50

  ذاللب نلجساوو(ج الرلندب ائاالنوب  لووب الاولوبجس لسحلفشلي غزة

نولز البلبط ايالظا  لللسلوك  الدداايى (ج   2002ذشلودس يلف  يدقكأ ا جسدولاس إلواهوم فللم    -51

 (ج 31  1نروب لووب الاولوب فن ل  لدد فوب  ال   الدلشو ا الاى فى ندينب طذلد فى ا ذ اج

س   ذاللللللب ئجاسليوب السسللللئكلب ي  إالللللاة ا ففل السا وواي ا(ج  2009يبدال ن  س اللللحو   -52

  لاكذا (س جلندب يو  شسسج

طثو لويلنج إذشللل   يسللاند يوى الودد االف  ف  خفض السللوك  (ج2017صللبًلحس اللسو يوسللى   -53

جلللللنللللدللللب  س  ذاللب  لاكذا (جف  نحلفشب لو  لحم SOSالددااي  لدد طففل  ظويب ا ففل  

 القدس  لووب الدذاالي الدوولج

فدللوب لويلنج ظ لل لل  لدذااللب االلارلللي فف  الواةللب يحك  ج  (2015لدس إينلس صللللم  يل -54

س  ذاللللب نلجسللاوو(ج جلندب القلهوة  لووب الاولوب  السكاظ  ائيفدللوب ف  الق للب ن  خال  الواللم

 لو فكلب السبووةس ظسم الدوكح ا الاوبج

(س ن لو  البلأ افوق الدالننللوالي ا ففل   ا (ج   2013يبد الكهلأس طنليى يبد السق لك     -55

 نوابب ا يروك الس ويبج

لويلنج إذشلل   ظل م يوى االاواجورولي الافووو اإليرلل  للفض (ج  2012يبدالحسودس إيسلا الدود   -56

ج نروب ال فكلب االاولوبس لووب ذيلظ لدض السلللوالي السللوكلوب لدد طففل  السساللسلللي اإليكا وب

 ج293 -247( ص ص 12 4ا ففل س جلندب اإلاوندذيب 

 س القلهوة  نوابب ا يروك الس ويبج يشويلي اللل وب(ج  1998يبدالو،س س نحسد السود     -57

جأثوو لويلنج للللف  نقاوح يوى لدض الركايد النفسللوب   (ج2009يبدالدل  س ذنبلللا نحسك     -58

س لووب ج نروب طاللوكف لودوكح افنكا الاولوب الويلةللوبلدد طففل  السساللسلللي ائيكا وب لسدينب السنول

 ج250-214( ص 28  3الاولوب الويلةوبس جلندب طاوكفسس 

لويلنج لاددي  السللللوك  الالجكافق  لدد طففل  السساللللسلللللي (ج  2020يبدال ن س شللللوسلا ط،سد   -59

س جلندب يو  شلسسس لووب الاولوبس  ائيكا وب ف  لوئلي نلاوفبس نروب لووب الاولوب ف  الدوكح النفسلوب

 ج184-133( ص 44 1

 س القلهوة   اذ طجكا لو بليب االنلوجيوم النفس ائجاسلي (ج 2006يبدالفالحس نحسد اسوو   -60
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 الدولوبج
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Abstract  

The research aims,to reduce aggressive behavior among kindergarten children 

in residential institutions. The research used the quasi-experimental method, the 

study sample consisted of (40) boys and girls divided into two groups, a control 

group (20), and an experimental group (20) aged (5-7) years at "Awlady" 

Institution ,The research used Raven's intelligence test, the scale of depicted 

aggressive behavior of the kindergarten child in the residential institutions, the 

supervisors' note card for the aggressive behavior of the kindergarten children in 

the residential institutions, a story-based program. The results of the research 

revealed that there were statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental and control groups in aggressive behavior after 

applying the program in favor of the experimental group, there are statistically 

significant differences between the mean scores of the two measurements, the pre 

and post measures, in the aggressive behavior of the experimental group members 

in favor of the post-measurement, there are no statistically significant differences 

between the mean scores of the post and follow-up measurements in the 

aggressive behavior of the experimental group.  

 

Key words:Story-based program, Aggressive Behavior, Kindergarten Child, 

Residential Institutions. 
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