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 فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة

 
Effectiveness Story in Modifying Behavior of the Preschool Child  

 

 الممخص
فاعمية  في الفروق عن الكشف وأيضاً  ،فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة عن الكشف الدراسة ىدفت

 قبل ما مرحمة في وطفمة طفل (16) من الدراسة عينة تكونت الطفل، لجنس تبعاً   مدرسةالقصة في تعديل سموك طفل ما قبل ال

 مقياس استخدام في الباحثة وقامت تجريبي، شبو منيج الدراسة استخدمت البسيطة، العشوائية بالطريقة اختيارىم تم المدرسة

فاعمية القصة في تعديل سموك ل إيجابي أثر وجدي أنو الدراسة نتائج وأشارت ،(Taha ,2017)  صممو  الذي الخاطئ السموك

 في الطفل، لجنس تبعاً  فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة في اختالف يوجد ال وانو ،طفل ما قبل المدرسة

 عمى أكيدوالت القصص، سرد في أسموبيم لتطوير تدريبية دورات األطفال رياض مدارس تقيم أن الدراسة أوصت النتائج ىذه ضوء

  .الحساسة العمرية المرحمة ىذه في خاصة خيال ىو وما واقع ىو ما بين لمتمييز األطفال ورياض األسرة دور

 .المدرسة قبل ما طفل السموك، تعديل القصة،فاعمية  :المفتاحية الكممات

Abstract 

The study aimed to reveal the effectiveness  story in modifying the behavior of the pre-

school child, also to reveal the differences in effectiveness story to modify the behavior of the 

pre-school child according to the gender of the child. The study sample consisted of 16 pre-

school boys and girls who were randomly selected, the study used the A semi-empirical 

approach , the researcher used the wrong behavior measure prepared by Taha (Taha, 2017), The 

results of the study showed that there is a positive impact of effectiveness of the story in 

modifying the behavior of a child before, and that there is no difference in effectiveness of the 

story in modifying the behavior of pre-school children according to the gender of the child, in 

light of these results, the study recommended that the kindergarten schools should develop 

training courses in Storytelling, emphasizing effectiveness of the family and kindergarten to 

distinguish between what is reality and what is Fiction specially at this sensitive age. 

Key words: -effectiveness. story, Behavior Modification, pre-school child 
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  :المقدمة
 دون فرد عمى تقتصر وال ،جميعاً  عاتقنا عمى تقع ودينية وطنية ومسؤولية عظيمة ميمة األطفال تربية 

 األدب شذا من عوالميم إلى والدخول الالئق ىتماماإل يالئيمإ من البد فكان أخرى، دون مؤسسة أو آخر

 ع.واإلبدا
 لمتوجيو قابالً  ويكون بالنمو الطفل قدرات تبدأ ففييا اإلنسان، حياة مراحل ىمأ من الطفولة مرحمة         

 اإلطالق، عمى أىميا تكن لم أن الميمة التعميمية المراحل من المدرسة قبل ما مرحمة وتعد والتشكيل، والتعديل

 في تربيتو عمييا ترتكز التي والقاعدة المستقبل في الطفل شخصية عميو تبنى التي األساس تعد المرحمة ىذه ألن

 سموك في عميق تأثير من ليا لما األخيرة السنوات في المدرسة قبل ما بالطفولة ىتماماإل زاد وقد نموه، راحلم

 في سموكو عمى انطباعاتيا تترك المرحمة ىذه خالل سموك من الطفل لو يتعرض ما فإن وليذا المستقبمي، الطفل

 .(2010،التواب عبد) المستقبل
 وانفعاليات سموكيات يمتمكون األطفال بأن (Daley & Sallowm, 2001) مسالو  دالي ذلك وأكدت         

نجازاتيم، تكيفيم في تؤثر  .الكبار مثل النفسية والمشكالت الضغوط من يعانون أنيم وأيضاً  وا 

 إذ المدرسة، قبل ما طفل لدى واإلبداع الخيال ممكة عمى تأثيراً  لو لما القصص نحو النفس عمماء أتجو 

 سموك عمى كبير بشكل يؤثر وىذا ومسموعًا، ومصوراً  مرسوماً  جاىزاً  شيء كل المدرسة قبل ما لطفل القصة تقدم

 أطفال لدى السموكية األنماط لتعديل القصص إلى الحاجة كانت ىنا ومن اإلبداع، عمى بعد فيما ويساعد الطفل

 رواية فن وأىميا وخبرات فنيات من واكتسبتو تمتمكو بما األطفال رياض معممة عمى وجب لذا المدرسة، قبل ما

 من والتخمص تعديل عمى والعمل اإلبداعية قدراتيم وتظير األطفال خيال تثير أنشطة من يتبعيا وما القصة

 الدينية القيم عمى األطفال لتربية وسيمة أفضل ىو القصصي األسموب نا  .مرغوبة الغير السموكية األنماط

 .(Taha, 2017) االجتماعيةو  السموكية والتوجييات والخمقية،

 ويندمجون إلييا، يصغون فيم بيا، التعمق شديدو فاألطفال األطفال، أدب أنواع أبرز من القصة تعتبرو  

 لم عوالم وارتياد الخيال، أجنحة عمى الطواف ليم يميد ما وىذا الزمان، أبعاد قصة كل مع ويتخطون أبطاليا، مع

 (.8004ر، نجا (قبل من يعرفوىا
 تتعمق حوادث مجموعة أو حادثة يتناول أدبي فن :بأنيا القصة (2006:99) والسعدي زايد رفويع  

 من بنيت ىدف أو غاية إلى تنتيي ما، ومكانية زمانية بيئة في اإلنسانية، الشخصيات من مجموعة أو بشخصية

  .ممتع أدبي بأسموب جموأ
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  :إلى الفنية الحبكة او لفنيا البناء حيث من تقسم القصة ان (2014) الحوامدة ويشير

 ال بينما الحركة عنصر إلى األكبر اىتماميا وتوجو الحادثة بسرد تعنى التي وىي  :السردية القصة 
 .االىتمام بنفس الشخصيات رسم منيا يحظى

 ومن مواقف، من لو تتعرض وما القصة في معينة لشخصية اىتماميا توجو التي وىي  :الشخصية قصة 

 إلى اىتماميا تركز التي ىي :الفكرة قصة -.وأحداث ووقائع أفكار من يريد ما المؤلف يقدم ىذا خالل

 .الثانية الدرجة في الشخصيات ورسم السرد دور ويأتي الفكرة،

 المجتمع وقدرة اإلنسانية والحياة الفرد في المجتمع أثر إبراز عمى اىتماميا توجو التي ىي :البيئة قصة 

 .تغييرىا عمى

 نذكر حصرىا، أحيانا يصعب درجة إلى المحتوى أو المضمون حيث من األطفال قصص عأنوا وتتعدد

  :منيا

 من وشخصياتيا حوادثيا تشتق فيي التاريخية والوقائع األحداث عمى وتعتمد  :التاريخية القصص 

 عمى التاريخية القصة تحرص أن والبد سيرتو، خالل من الحوادث تأتي بطل حول تدور وقد التاريخ

 باإلضافة التاريخية والحوادث الوقائع عرض في الدقة تراعي نأو  تاريخياً  المنقولة المادة اقيةمصد

 . (2014، إسماعيل) المطموبة األدبية ونكيتيا صبغتيا القصص ىذه عمى يضفي الذي الخيال لبعض

  من يةشخص حول األحداث وتدور الدينية، الكتب من وشخصياتيا أحداثيا وتستمد  :الدينية القصص 

 الطفل تنشئة في فعال بدور وتسيم والصالحين، والصحابة األنبياء قصص مثل الدينية الشخصيات

كسابو الدينية  .( 2014الحوامدة، ( الصحيحة الدينية المفاىيم وا 

 سائر تراث من ميماً  جزءاً  وتشكل التاريخ أعماق في ضاربة قديمة قصص ىي : الشعبية القصص 

 من ميم مصدر الشعبية القصص نأ التربويون ويرى، القصص من الشعبي تراثيا مةأ فمكل الشعوب

 . 2001)المبدي،(  الخيال عنصر من فييا يتوفر لما األطفال أدب مصادر

 جذور ليا تاريخية شخصيات وتتناول الضحك تستثير أحداثاً  تروي قصص وىي  :الفكاىة القصص 

 . 2001)مية،طع(  جحا قصص مثل بالنوادر القصص ىذه وتعرف شعبية

 الواقع، في ليا وجود ال خارقة وأعمال شخصيات افتراض عمى تقوم قصص ىي :الخيالية القصص 

 حوامدة،ال (المؤلف يتخيميا افتراضات من وجودىا تستمد حقيقية غير وأحداث خوارق حول وتدور

2014) 

 ىذا مع ونويتفاعم ما مجتمع في يعيشون أنيم حيث لألطفال ميمة وىي : االجتماعية القصص 

 2011). ، الغامدي ( المختمفة والمناسبات األسرية والروابط األسرة تتناول فيي المجتمع
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  :الدراسة مشكمة

 

 لكن مستمر، بشكل سموكيم تعديل ونحاول المثالية، إلى بأبنائيم الوصول اآلباء من العديد يحاول كما

 دون المقبول غير السموك ردع في األولى الوىمة في تنجح إذ السموك، لتعديل كأداة العقاب إلى يمجأ ما الكثير

 الدراسات من العديد الجزء ىذا في الباحثة استعرضت حيث ،بعيدال المدى عمى طويل أثر لو العقاب أن التنبو

 أن أشارت التي  (Mortada & Hamerh, 2001) دراسة مثل الطفولة بمشكالت اىتمت التي والبحوث

 األكثر الجانب يشكل أنو حيث األطفال، لدى شيوعاً  السموكية المشكالت أكثر من ىو العدواني السموك تعديل

 التكييف كسوء نفسية وصراعات شخصية اضطرابات إلى يؤدي عميو السيطرة وعدم الطفل، انفعاالت في تحكماً 

 كما دينالوال كضغوط وزيادتو العدواني السموك ظيور إلى تؤدي التي العوامل بعض وىناك األحداث، وجنوح

 (2016) حميدة ابن وأشارت ، (Horowitz, 2007) دراسة المغوي واضطراب (Fit, 2008) دراسة أوضحتيا

 بالواقعية المدرسة، قبل ما طفل تمثل التي العمرية المرحمة وىي سنوات (5-2) من الممتدة الفترة خصائص أن

 ىذه في الطفل ويمل الكبار، واقعية عن بدورىا تختمف والتي نوعيا من خاصة بواقعية يعيش أنو الطفل عند

سقاط بالواقع األحالم مزج إلى المرحمة  االستطالع حب خالل من وأنو حولو، يراه ما كل في وأحاسيسو مشاعره وا 

 ببعضيا وربطيا الحواس استعمال طريق عن الخارجي العالم عن ومعمومات خبرات فيكتسب الطفل مدارك تتسع

 بين الفردية الفروق وأن والتركيب، التفكيك إلى والميل الخيال وخصوبة اإليحائية وأن والسمع، والنظر الممس مثل

 غير بطريقة األطفال عمى تعرض التي القصص وأن كبيرًا، اختالفاً  بينيم فيما مختمفاً  نموىم يجعل ممل األطفال

 لدييم، المعتقدات عمى ثريؤ  مما كبير بشكل فييا الخيال إقحام بسبب الواقع عن بعيدة أصبحت التي مدروسة

 التي الخصائص ىذه كل أن الدراسة مشكمة تنبع ىنا جتماعية،اإل والقيم اليومية الحياة في سموكياتيم عمى ويؤثر

فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل  عمى لمتعرف بدراسة القيام الباحثة وجية المرحمة ىذه تميز
 .المدرسة

 

 :الدراسة أهداف

 :إلى دراسةال ىذه ىدفت
  فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسةاختبار. 

 الطفل لجنس تبعاً  فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة في االختالف قياس. 
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  :الدراسة فرضيات

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو إيجابي دور يوجد :األولى الفرضية (α≥0.05) تعديل في لمقصة 

 المدرسة؟ قبل ما طفل سموك

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد :الثاني الفرضية (α≥0.05) فاعمية القصة في  في
 الطفل؟ لجنس تبعاً  تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة

 

 :الدراسة أهمية

 :الدراسة أىمية تتمخص

 ديل سموك طفل ما قبل المدرسةفاعمية القصة في تع عن معمومات تقديم :النظرية الناحية من، 
 .أىميتيا عمى والباحثين العمماء من العديد أكد وعمرية بشرية فئة الحالية الدراسة تتناول حيث

  نتائج من عمييا يترتب وما السموك لتعديل كأسموب القصة أن عمى التركيز :العممية الناحية من 

 .األطفال برياض العمل عمى القائمين يفيد أن يمكن

 
 :الدراسة ودحد

 :التالية بالحدود الدراسة تحددت

 عبيد بني لواء في األطفال رياض عمى الدراسة طبقت : المكانية الحدود. 

 (2019-2018) الثاني الدراسي الفصل في الدراسة طبقت  :الزمانية الحدود.. 

 سنوات، (5-4) من أعمارىم تتراوح والتي أطفال رياض عمى الدراسة تطبيق تم: البشرية الحدود 

 (.الجسور تقارب، الدولية، عرار، أديسون، الدولية، العربية القمةس )مدار  واشتممت

 

 :الدراسة مصطمحات

 :التالية بالمصطمحات التعريف الدراسة تستدعي

 من يتعمم والتي والخصائص، العناصر من مجموعة عمى يقوم الذي األدب فنون إحدى ىي :القصة 

 2003 : 35) ،يقناو ) اةالحي فن الطفل خالليا

  من قبل المعمم أو المعممة سموكو لتعديل الطفل يتمقاىا التي القصص :إجرائية الباحثة وتعرفيا. 

 السموكية القوانين عن انبثقت التي لألساليب المنظم التطبيق عمى يشمل الذي العمم ىو :السموك تعديل 

  .(Bader, 2008: 330) ومفيد جوىري تغيير إحداث بغية وذلك
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 الطفل سموك عمى القصص من الناتج األثر بأنو  :إجرائياً  الباحثة رفياوتع. 

 يطمبيا التي الرعاية الطفل ويحتاج سنوات، (5-4) من العمرية المرحمة وىي : المدرسة قبل ما طفل 

 (Naseh, 2009 :28)المناسب التربوي واإلرشاد التوجيو ويتمقى واالجتماعي، واالنفعالي الجسمي نموه

 
 ر النظرياإلطا 

عرف اإلنسان منذ القدم أساليب كثيرة في تعديل السموك واستخداميا في حياة البشر، وقد أشار   
القرآن الكريم إلى مجموعة من األساليب العالجية التي يمكن استخداميا في تعديل السموك وتقويمو، ومن ذلك 

فون نشوزىن فعظوىن واىجروىن في ما ورد بشأن عالج نشوز المرأة، حيث قال اهلل تعالى ) والتي تخا
(، وقد اشتممت اآلية عمى 43( )النساء:كبيراً  المضاجع فإن أطعنكم فال تبغوا عميين سبيال إن اهلل كان عمياً 

أسموبين من أساليب تعديل السموك ىما: أسموب العقاب السمبي )اليجر( وأسموب العقاب اإليجابي )الضرب( 
 (.8002الوعظ(. )الفسفوس، ويسبقيما أسموب عقمي معرفي ىو )

( تعديل السموك عمى أنو العمم الذي يشتمل عمى التطبيق المنظم 24، ص8002ويعرف الخطيب )
لألساليب التي انبثقت عن القوانين السموكية، وذلك بغية إحداث تغير جوىري ومفيد في السموك األكاديمي 

تجريبية التي توضح مسؤولية األساليب التي تم واالجتماعي. وىذا العمم الذي يشتمل عمى تقديم األدلة ال
 استخداميا عند التغير الذي حدث في السموك.

 ( األىداف العامة لتعديل السموك بما يمي:8002كما يمخص الخطيب )
 .مساعدة الطفل عمى تعمم سموكيات جديدة غير موجودة لديو 

 سعى الطفل إلى تحقيقيا.مساعدة الطفل عمى زيادة السموكيات المقبولة اجتماعيا والتي ي 

 .مساعدة الطفل عمى تقميل السموكيات غير المقبولة اجتماعيا 

 .تعميم األطفال أسموب حل المشكالت 

 .مساعدة الطفل عمى أن يتكيف مع محيطو المدرسي وبيئتو االجتماعية 

 

 (8002(. )الخطيب، 8004)أبو حميدان، أساليب تعديل السموك: 
 توفير أحداث أو أشياء إيجابية تمبي حاجات الطفل  التعزيز االيجابي: من خالل 

 .لتعزيز السمبي: من خالل إزالة مثيرات منفرة ال يحبيا الطفل بعد قيامو بالسموك 

  .العقاب: إخضاع الطفل لنوع من العقاب بعد اإلتيان باستجابة غير مرغوب فييا 

 ة.التغذية الراجعة: تزويد الطفل بمعمومات تصحيحية بطريقة إيجابي 
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  التسمسل: تحميل السموك المراد ضبطو إلى االستجابات التي يتكون منيا ومن ثم تدريب الطفل عمى
 تأدية االستجابات بالتدرج من السيل إلى الصعب.

 .التشكيل: تعزيز االستجابات التي تقود إلى السموك المراد تحقيقو 

 .النمذجة: استخدام أسموب التقميد والتعمم بالمالحظة 

 :اإللغاء التدريجي لمتعميمات والتوجييات التي تم استخداميا لتمقين الطفل االستجابات  اإلخفاء
 الصحيحة.

 

 القصة
ىي سمسمة من األحداث تحكي عن شخصية أو أكثر، يروييا راو وفق ترتيب زمني وترابط سببي 

ىي أكثر األنواع والقصة القصيرة (، 8021بصورة مشوقة، مستعمال السرد والحوار أو السرد وحده )حسين، 
األدبية انتشارا وقربا لمقراء، وذلك ألنيا تعالج مواضيع واقعية من أرض الحياة وأيضا مواضيع خيالية بطرقة 

 مشوقة.
كما تشكل القصة في الوقت الحاضر وسيمة تعميمية ميمة في عممية إعداد الطفل وخاصة في 

بناء اإلنسان بمحمل المتغيرات المطموب أحداثيا في البمدان النامية وذلك الرتباط عممية التصحيح الثقافي و 
فييا، فيي  المجتمع، ولكي تكون وسيمة ناجحة في التربية فال بد من أن تشكل القيم التربوية ركنا رئيسياً 

اإليجابية بمثابة اليدف الواضح المرغوب فيو، لذلك وجب أن نقدم لألطفال القصص التي تعمق قيم الحياة 
 (. 8023)طو،

 
 :السابقة دراساتال

 في السموك دور لفيم العدواني السموك عمى التعرف إلى ىدفت دراسة (Horowitz, 2007) أجرى

  (6-5) بين ما أعمارىم تتراوح طفالً  (31) من الدراسة عينة تكونت األطفال، من عينة لدى الصراع إدارة
 المنيج الدراسة استخدمت، ضعيفة بمغة نيتحدثو  طفالً   (11)و جيدة، بمغة يتحدثون طفالً  (20) منيم سنوات،

 بين العالقة تقيس المشرفين لألطباء موجية واستبانة العدواني، السموك مقياس عمى الدراسة واشتممت الوصفي،

 سموكاً  أظيروا المغة ضعيفي األطفال أن إلى الدراسة نتائج توصمت العدواني، والسموك النزاع إدارة الصعوبات

 أن حين في العدواني السموك عمى تغمبوا المغة مجيدي وأن جيدة، بمغة يتحدثون الذين ظرائيمن من أكثر عدوانياً 

 .العدواني والسموك النزاع إدارة في صعوبات واجيوا المغة ضعيفي
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 والسموك الوالدين ضغوط بين العالقة إلى التعرف ىدفت (Fit, 2008) بيا قام أخرى دراسة وفي

 تطبيق وتم الوصفي، المنيج الدراسة واستخدمت طفاًل، (212) من الدراسة عينة تتكون األطفال، لدى العدواني

 الطفل، عمى الوالدين يفرضيا التي الضغوط أشكال عن بنود من يتألف واستبيان العدواني السموك مقياس

 األطفال، لدى العدواني السموك من عالية درجة وجود إلى الدراسة نتائج وتوصمت العدواني، بسموكو وعالقتيا

 .األطفال لدى العدواني والسموك الوالدين ضغوط بين معنوية عالقة وجود وأيضاً 

 وعالقتو الروضة طفل سموك إلى التعرف ىدفت دراسة (Mortada & Hamerh, 2001) ىوأجر   

 دمشق، لريف التابعة األطفال رياض أطفال من وطفمة طفل (30) من الدراسة عينة تكونت المتغيرات، ببعض

 الروضة، طفل لدى العدواني لمسموك المعممين تقدير استمارة عن عبارة الوصفي، المنيج الدراسة استخدمتو 

 وبالتالي األطفال مع التعامل عمى الوالدين قدرة كانت ارتفع كمما لألسرة العممي المستوى أن إلى الدراسة توصمت

 .اإلناث األطفال من عدوانية أكثر الذكور األطفال أن الدراسة وبينت السميمة، التربية عمى الطفل يحصل

 القصص استخدام فاعمية عمى التعرف ىدفت دراسة (Zobi-Al & Awjan, 2013) وأجرى كما

 من طفالً  (32) من الدراسة عينة وتكونت المدرسة، قبل ما طفل لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في القرآنية

 إلى الدراسة عينة تقسيم تم حيث التجريبي المنيج الدراسة تخدمتواس الياشمية، األردنية المممكة مدارس

 بين إحصائياً  دالة فروق ىناك أن إلى الدراسة ىذه نتائج أشارت وقد ،(وتجريبية ضابطة) مجموعتين

 .التجريبية المجموعة ولصالح اإلبداعي، التفكير ميارات في والضابطة التجريبية المجموعتين

 القصصي النشاط عمى قائم برنامج فاعمية عمى التعرف ىدفت دراسة (Hussein, 2015) ىوأجر 

 من طفالً  (91) من الدراسة عينة تكونت الروضة، طفل لدى واالجتماعية الخمقية القيم تنمية في الدور ولعب

 عةالمجمو  والضابطة، التجريبية المجموعتين بتصميم التجريبي المنيج الدراسة واستخدمت الدولية، ليبيا مدرسة

 ىناك أن إلى الدراسة ىذه نتائج أشارت وقد االجتماعية، القيم :الضابطة والمجموعة الخمقية، القيم :التجريبية

 المجموعة ولصالح اإلبداعي، التفكير ميارات في والضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائياً  دالة فروق

 .التجريبية

 الدينية،) األطفال قصص أثر إلى التعرف ىدفت دراسة (Al-Rashedy, 2017) ىأجر  

 عينة وتكونت القصيم، منطقة في المدرسة قبل ما أطفال لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في  (واالجتماعية

 الغد ومدرسة األىمية، المدارس درة وروضة التمييدية، لممرحمة العموم نور مدارس من طفالً  (92) من الدراسة

 تم وقد ،السعودية العربية المممكة -القصيم منطقة في بريدة محافظة في وجميعيا الروضة، قسم - النموذجية

 عمييا وطبقت : األولى التجريبية المجموعة تجريبيتين مجموعتين :مجموعات ثالث إلى العينة أفراد تقسيم

 الثةالث والمجموعة االجتماعية القصص عمييا وطبقت :الثانية التجريبية والمجموعة الدينية، القصص
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 قبمي، الشكمية لمصور اإلبداعي لمتفكير تورانس اختبار عمييم طبق وقد نوع أي عمييا يطبق لم: الضابطة

 والمجموعة التجريبيتين، المجموعتين بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلى الدراسة ىذه نتائج أشارت وقد وبعدي،

 فروق وجود إلى أيضاً  النتائج وأشارت تجريبيتين،ال المجموعتين ولصالح اإلبداعي التفكير ميارات في الضابطة

 األولى التجريبية المجموعة ولصالح والطالقة المرونة، وبعديو اإلبداعي التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات

 .الدينية القصص

 القصة استخدام عمى قائم مقترح تدريب برنامج أثر إلى التعرف ىدفت دراسة (Taha, 2017) ىوأجر 

 من معممة (116) الدراسة عينة تكونت تجريبية، دراسة :الروضة طفل لدى الخاطئة السموكيات بعض يلتعد في

 تجريبية، مجموعة تضمن الذي التجريبي المنيج الدراسة واستخدمت القريات، محافظة في األطفال رياض

 األطفال درجات متوسطات في الفروق أن الدراسة نتائج وأفرزت الدراسة، في المقترح لمبرنامج أطفاليا تعرض

 باستخدام الخاطئة السموكيات بعض تعديل تنمية برنامج أن عمى (البرنامج تطبيق بعد) البعدي القياس لصالح

 طفل لدى الكذب السموك تعديل في بمدلوالتيا أتت قد البرنامج تبناىا التي األنشطة وأن أىدافو حقق قد القصة

 .الروضة
 

 :بقةالسا الدراسات عمى التعميق
 

         دام المنيج شبو التجريبي كدراسةاتفقت معظم الدراسات مع الدراسة الحالية في استخ
(Taha, 2017)باستثناء دراسة ، (Fit, 2008) )، ودراسة  (Horowitz, 2007)،       ودراسة

(Mortada & Hamerh, 2001) المسحي باألسموب الوصفي المنيج استخدمت فقد. 
 

 (.8025)نصير، سة الحالية فتمثمت في اطفال ما قبل المدرسة والتي اتفقت مع دراسة اما عينة الدرا
من ىنا يتضح لنا مدى مساىم ىذه الدراسات في تقديم الكثير من المعرفة والمعمومات التي افادت الباحثة من 

ا من خالل ما احتوتو الحالية، ومنيجيتيا، وكيفية اختيار عينتيا، ومناقشة نتائجيحيث كيفية اجراء الدراسة 
 من معمومات نظرية وادوات ونتائج عممية.
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 :واإلجراءات الطريقة
 :الدراسة منهج

 (8) أولى تجريبية مجموعة التجريبية، المجموعتين بتصميم منيج شبو تجريبي الدراسة استخدمت

 وفرضيات أىداف لتحقيق وبعدي، قبمي قياس أخذ وتم إناث، أطفال (8) ثانية تجريبية ومجموعة ذكور، أطفال

 .الدراسة
 :الدراسة مجتمع

 السجالت حسب (840) عددىم والبالغ عبيد، بني لواء في األطفال رياض من الدراسة مجتمع تكون

 الدولية، العربية القمة) بمدارس متمثمة الياشمية األردنية المممكة في الخاص والتعميم التربية مديرية من الصادرة

 (الجسور تقارب، ولية،الد عرار، أديسون،
 :الدراسة عينة

 العشوائية بالطريقة إناث، (8) ذكور، (8) الجنسين كال من طفل (16) من الدراسة عينة تكونت

 .العينة أفراد توزيع يوضح (1) والجدول العشوائية بالطريقة عرار مدرسة اختيار تم أن بعد البسيطة

 
 الطفل جنس الدراسة لمتغير تبعاً  الدراسة عينة أفراد توزيع (1) ولجدال

 

 النسبة التكرار المستوى المجموعة

 %50 8 ذكر أولى تجريبية

 %50 8 أنثى ثانية تجريبية

 
  :الدراسة أداة

   طو أعدتو الذي المقياس الباحثة استخدمت أسئمتيا عمى واإلجابة الدراسة أىداف إلى الوصول لغرض
 (Taha, 2017) (الكذب مقياس العناد، مقياس العدوان، مقياس) سالمقيا وتكون الخاطئ لمسموك. 

 :لمطفل القصة تقديم

 األطفال حاجات تمبية في ىام دور ليا القصة أن ،(Abed-Alwahab, 2009)ب الوىا عبد يرى

 وتزويده المغة اكتساب في دور ليا أن كما الطفل خيال تثري أنيا حيث والعقمية االنفعالية االجتماعية،

 بأسموب التفكير عمى تعوده فيي ذلك عن فضالً  معالميا عمى التعرف في وتساعده بيئتو عن ثيرةالك بالمعمومات
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 المتنوعة والمفاىيم والحقائق المعمومات لو وتقديم المرغوب، غير سموكيم تعديل عمى والعمل سميم، عممي

 .مبسطة بصورة
 :القصة اختيار

 وذلك المحكمين من مجموعة عمى قصص (10) المتنوعة القصص من مجموعة بعرض الباحثة قامت

 العامة الصحة المدرسة، قبل ما طفل سموك لتعديل القصص مناسبة مدى حول آراءىم عمى التعرف بغرض

جراء اآلخذ تم وقد لمقصة  مع يتناسب بما القصص بعض تعديل تم حيث المحّكمون رآىا كما األولية التعديالت وا 

 أو القصة لقبول المحكمين إجماع من فأكثر (%70) نسبتو ما احثةالب واعتمدت وعينتيا، الدراسة أىداف

 .رفضيا
 :القصة تقديم مراحل

 صةالق لقراءة اإلعداد :أولً 

 جيداً  تعرفيا لكي مرات عدة القصة تقرأ أن المعممة عمى أن (Abed-Altawab, 2010) التواب عبد يرى

 تتخيل أن المعممة عمى أن (Younes, 2007) يونس وأضاف باألطفال، االتصال عمى المعممة يساعد وىذا

 الطبيعي مظيرىا شخصية كل معطياً  لممعاني ممثالً  سرداً  عمييم القصة سرد في وتأخذ األطفال أمام نفسيا

 .واإلشارة والنغم الصوت تنويع مراعياً 
 
 القصة تقديم :ثانياً 

 بسرد البدء ثم ومن إلييا، األطفال اهانتب بجذب وذلك القصة لسرد األنشطة قاعة مناخ بتييئة المعممة تبدأ

 .األطفال عمى القصة
 القصة قراءة :ثالثاً 

 .التجمع إلى األطفال وتدعوا القصة رواية بدء عن بيا تعمن حركية أو ضوئية إشارة باستخدام المعممة تقوم
  ةالقص تطبيق: رابعاً 
 :كاآلتي اليادفة القصص من مجموعة تطبيق تم

 شيرين مدار وعمى أسبوع خالل لعرضيم قصتين تخصيص تم. 

 دقائق 10 تتجاوز ال بمدة القصة عرض يتم. 

 :المجموعات تكافؤ

 استخراج تم الخاطئ، لمسموك طو مقياس عمى القبمي القياس في المجموعتين تكافؤ من التأكد بيدف

 -T) المستقمة يناتلمع (t- test) اختبار وتطبيق القبمي، لمقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
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test independent sample) T-)  ًثانية وتجريبية أولى، تجريبية المجموعتين بين الطفل جنس لمتغير تبعا. 

 

 :النتائج عرض يمي يماف

 جنس الدراسة لمتغير تبعاً  المجموعتين بين الفروق عن لمكشف ،(T- test independent sample) اختبار نتائج :(2) جدول

 (22 =ن ) الطفل
(4تجريبية أولى )ن= المجموعة (4ثانية )ن= تجريبية    )t ( الداللة اإلحصائية  قيمة 
المتوسط  المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

44.324 .1540  

 8.314 43.02 8.431 43.10 العدوان
 0.123 83.302 8.882 24.28 8.022 24.20 العناد

لكذبا  24.431 8.123 24.341 8.381 82.480 0.124 
 وىذا المجموعتين، بين (α≥0.05)الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير (t) قيمة أن (2) الجدول من يظير

 .الطفل جنس الدراسة لمتغير تبعاً  (ثانية تجريبية أولى، تجريبية) المجموعتين تكافؤ عمى يدل

 
 :الدراسة أداة تطبيق إجراءات

 السابقة الدراسات عمى االطالع وكذلك الدراسة، بموضوع المتعمق النظري األدب عمى االطالع 

  .المدرسة قبل ما طفل وسموك القصة موضوع في بحثت التي

  .وعينتيا الدراسة مجتمع تحديد 

 الشروط من والتأكد (Taha, 2017) طو أعدتو الذي الخاطئ السموك بمقياس االستعانة تم 

 .وثبات صدق من لتطبيقيا العممية

 بني لواء/إربد محافظة في والتعميم التربية مديرية في األطفال رياض معممي مع التنسيق تم 

 اإلجابات وأن وغاياتيا الدراسة إجراء أىمية وتوضيح مقابمتو تم حيث الباحثة، قبل من عبيد

 .وموضوعية بمصداقية اإلجابة عمى لتحفيزىم وذلك تامة بسرية ستعامل

 .الدراسة عينة أفراد عمى11/1/2019-10 بتاريخ الدراسة، تطبيق تم 

 .المناسبة اإلحصائية الوسائل باستخدام عمييا الحصول تم التي البيانات تحميل 
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 :الستطالعية التجربة

 أطفال (10) من مكونة عينة عمى استطالعي باختبار لمقيام األخرى الظروف جميع بتثبيت الباحثة قامت

 .ذلك يوضح (3) والجدول الذاتي والصدق الثبات من تحققلم
 

 الخاطئ السموك مقياس عمى والثبات الصدق اختبار تطبيق نتائج (3) الجدول

 الثبات الصدق الذاتي المقياس
*0.54 العدوان  0.44*  

*0.45 العناد  0.40*  

*0.42 الكذب  0.44*  

 

 .(α≥0.05) الداللة مستوى عند إحصائياً  دال*
 

 :المستخدمة اإلحصائية واألساليب عالجةالم

 الباحثة قامت الدراسة أسئمة عمى واإلجابة النتائج استخراج وليدف الدراسة أداة من البيانات جمع عممية بعد

 :التالية اإلحصائية المعالجات استخدام تم حيث(SPSS) اإلحصائية التحميل برنامج باستخدام

 .المقياس فقرات لكل المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات استخدام تم 

 اختبار استخدام تم الثانية والفرضية األولى الفرضية عن لإلجابة 
. (T-test Independent sample) 
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 :ومناقشتها الدراسة نتائج عرض

 الداللة مستوى دعن إحصائية داللة ذو إيجابي دور يوجد:األولى الفرضية المتعمقة النتائج ومناقشة عرض :أولً 

(α≥0.05)  المدرسة؟ قبل ما طفل سموك تعديل في لمقصة 

 الخاطئ سموك مقياس عمى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم الفرضية ىذه عن لإلجابة

فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما  عن لمكشف(T-test Independent sample) اختبار تطبيق وتم
 .ذلك يوضح (4 ) والجدول الدراسة لمجموعتي والبعدي القبمي المقياس نتائج بين مدرسةقبل ال

فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما  عن لمكشف (T-test Independent sample) اختبار (4) جدول
 (.22الدراسة )ن=  لمجموعتي والبعدي القبمي المقياس نتائج بين قبل المدرسة

 
الداللة  قيمة T  بعدي قبمي المجموعة

(4تجريبية أولى )ن= اإلحصائية (4ثانية )ن= تجريبية  (4تجريبية أولى )ن=  (4ثانية )ن= تجريبية   
المتوسط  المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

23.28 0.002 

 8.230 40.81 8.020 40.28 8.314 43.02 8.431 43.10 العدوان
 0.002 28.23 8.802 22.322 2.552 22.23 8.882 24.28 8.022 24.20 العناد
 0.000 22.13 8.212 21.332 8.482 21.41 8.381 24.341 8.123 24.431 الكذب

 :كاآلتي (4) الجدول من يالحظ

 القصة لدور والبعدي القبمي القياسين بين (α≤0.05) الداللة مستوى عند اإلحصائية داللة ذات فروق وجود

 القبمي القياسين بين (t) قيمة بمغت حيث العدوان مقياس عمى المدرسة، قبل ما طفل سموك لتعديل

 .البعدي لصالح الفروق وكانت (0.001) اإلحصائية وبداللة ،(14.12) والبعدي

 لدور والبعدي القبمي القياسين بين (α≤0.05) الداللة مستوى عند إلحصائيةا داللة ذات فروق وجود

 القبمي القياسين بين (t) قيمة بمغت حيث العناد مقياس عمى المدرسة، قبل ما طفل سموك لتعديل القصة

 .البعدي لصالح الفروق وكانت (0.001) اإلحصائية وبداللة ،(12.14) والبعدي

 لدور والبعدي القبمي القياسين بين (α≤0.05) الداللة مستوى عند صائيةاإلح داللة ذات فروق وجود

 القياسين بين (t) قيمة بمغت حيث العدوان مقياس عمى المدرسة، قبل ما طفل سموك لتعديل القصة

 .البعدي لصالح الفروق وكانت (0.000) اإلحصائية وبداللة ،(14.12) والبعدي القبمي

 إلى يؤدي  االجتماعية الناحية من الطفل سموك تعديل في وفاعميتيا القصة أىمية أن إلى ذلك يعزى وقد

 عالقاتيم وقوة مستوياتيم اختالف بسبب إلييا األطفال بعض يتعرض التي العامة المشكالت بعض من التقميل
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 لمياراتوا االستعدادات عن الكشف في تسيم وأنيا والتعاون، التسامح قيم وتنمية اآلخرين مع والتعامل ببعض،

 وكما الصحيح، الطريق إلى لتوجيييا الرياضية، أو الموسيقية أو الفنية كالميارات الطفل لدى الخاصة والمواىب

 النفسية إحباطاتو في األثر أبمغ ليا والتي النفسي الطفل سموك تعديل في القصة دور أن إلى أيضاً  ذلك يعزى

 يعزى وقد لمراوي، الطفل انتباه جذب عمى تعمل القصة سرد في ومياراتو الراوي خبرة وأن العصبية، والتوترات

 وىمي وعالم مخيمة لو يكون الطفل أن حيث حساسية ذات المدرسة قبل ما العمرية المرحمة أن إلى ذلك

لى الواقعية الحياة إلى المرحمة ىذه خالل من ينتقل وافتراضي  ومشاىدة لمراوي الطفل إصغاء أن والموضوعية،وا 

 وأن والمناقشة، الحوار ميارات تعزيز عمى يعمل القصة انتياء بعد االستفسارات وانتظار الوضع ابيذ زمالئو

 عن التعبير يحاولون األطفال وأن ليم، حسنة قدوة واتخاذىم تقميدىم ومحاولة األطفال عمى القصة أبطال تأثير

 القصص سرد وعدم ذلك إلى بوالتن ويجب الكثيرة الحركة خالل من القصة من لدييم تكونت التي مشاعرىم

 يعزز كونو إلى وتعزيزه ذلك إلى التنبو ويجن لمقصة إصغائو خالل من الطفل لدى يبنى الذي الخيال وأن العنيفة،

  الكذب، مرحمة إلى تطور إذا سمبي آخر وجانب اإلبداع إلى توجييو تم ما إذا اإلبداعي الجانب

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد :الثانية فرضيةبال المتعمقة النتائج ومناقشة عرض :ثانياً 

(α≥0.05)  الطفل؟ لجنس تبعاً  فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة في 

 الخاطئ سموك مقياس عمى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم الفرضية ىذه عن لإلجابة

فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما  عن لمكشف (T-test Independent sample) اختبار تطبيق وتم
 .الدراسة لمجموعتي البعدي القياس نتائج بين قبل المدرسة

 بين البعدي لمقياس (Independent sample T-test) واختبار المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات (5) الجدول

 .لخاطئا السموك مقياس عمى المجموعتين

 
فاعمية ل (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم (6) الجدول من يالحظ

 غير(t) قيم جميع كانت حيث الطفل، جنس الدراسة لمتغير تبعاً  القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسة

(4تجريبية أولى )ن= المجموعة (4ثانية )ن= تجريبية   الداللة اإلحصائية (tقيمة) 
المتوسط  المقياس

 الحسابي
المتوسط  االنحراف المعياري

 الحسابي
 0.133 84.20 االنحراف المعياري

 8.230 40.81 8.020 40.28 العدوان
 0.223 22.28 8.802 22.322 2.552 22.23 العناد
بالكذ  21.41 8.482 21.332 8.212 21.31 0.208 
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 الذكور األطفال سموك بين التميز يتم ال قد العمرية المرحمة ىذه في الجنس أن إلى ذلك يعزى وقد إحصائيًا، دالة

 أو القصة مضمون عمى أكثر بشكل يعتمد إنما األطفال رياض طفل سموك تعديل في القصة دور وأن واإلناث

 الموقف حسب واإليماءات الصوت نغمة واختالف المثيرات تنويع خالل من وذلك بيا تسرد التي الطريقة

 وقد سموكيم، لتعديل أكثر وحفز واستثارة األطفال من أكبر لفئة إشباع لتحقيق األكبر األثر لو بما متطمباتوو 

  (Taha, 2017) ودراسة ،(Mortada & Hamerh, 2011)  دراسة مع الدراسة نتيجة اتفقت
 

 الخالصة

 :االتي إلى الدراسة نتائج أشارت

 عمى المدرسة، قبل ما طفل سموك لتعديل القصة لدور والبعدي القبمي القياسين بين فروق وجود -

 .البعدي لصالح العدوان مقياس

 عمى المدرسة، قبل ما طفل سموك لتعديل القصة لدور والبعدي القبمي القياسين بين فروق وجود -

 .البعدي لصالح العناد مقياس
 الدراسة تغيرلم تبعاً  فاعمية القصة في تعديل سموك طفل ما قبل المدرسةل فروق وجود عدم -

 .لالطف جنس

 

 التوصيات

 بيذه المرتبطة التوصيات من مجموعة تقدم الباحثة فإن الدراسة إلييا توصمت التي الخالصة ضوء في

 :يمي وكما النتائج

 .القصص سرد في أسموبيم لتطوير تدريبية دورات األطفال رياض مدارس تقيم أن  -

 .وعةمتن متغيرات بدراسة لكن مشابية دراسات إجراء  -

 رياض معممي يقوم لكي الفصول، عدد بزيادة وذلك الصف داخل األطفال عدد من التقميل ضرورة  -

 .كبير بشكل السموك تعديل من األطفال

 تفكيره، وخصوبة الطفل خيال اتساع في أىميتيا رغم الخيالية القصص في المبالغة تجنب ينبغي  -

 .بو المحيطة الحقائق تشويو إلى ذلك يؤدي ال حتى

 ىذه في خاصة خيال ىو وما واقع ىو ما بين لمتمييز األطفال ورياض األسرة دور عمى التأكيد  -

 .الحساسة العمرية المرحمة
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