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 ممخص البحث
يهػفؼ البحػا الحػالي  لػي التعػػرؼ عمػي ااعميػة اسػتخفاـ مدػػرح الظفػه اػي  شسيػة مهػػار ي      

مػػؽ فطفػػاؿ السدػػتؾ   ،وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ ضطفػػاؿ الرو ػػة ،التؾاصػػه المفغػػي
بي بالتظبيق عمي مجسؾعتيؽ  جريبيتيؽ واستخفـ الباحا السشهج التجري ،( سشؾات5-4اضوؿ ) 

( طفػا 09و كؾنت عيشة البحا مؽ مجسؾعتيؽ  جريبيتيؽ: اضولػي لعػفد ) ،لكياس قبمي وبعف 
وكػػػػاف مػػػػؽ فدوات البحػػػػا مكيػػػػاس مرػػػػؾر لكيػػػػاس  ،( طفػػػػا وطفمػػػػة07الثانيػػػػة لعػػػػفد ) ،وطفمػػػػة

ة )  عػفاد الباحػا وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ػ ،مهارات: التؾاصه المفغي
( عرض مدرحي و تسيز العروض بعشاصػر التذػؾيق 20مي عفد ) اعتسف برنامج البحا عو  ،(

و ؼ  ظبيق البحا عمى رو تيؽ بقرية العسػار الكبػرا التػابعتيؽ ردارة طػؾخ  ،والجذب لألطفاؿ
و ػؼ  ،(0202/ 0202لسفة شهريؽ مؽ بفاية التػـر اضوؿ لعػاـ )  ،التعميسية، بسحااغة القميؾبية

 ،ااتبػػار ت( ،ائنحػػراؼ السايػػار   ،اسػػتخفاـ اضسػػاليح ائحرػػاتية اف يػػة: )الستؾسػػ  الحدػػابي
وكػػػاف مػػػؽ فئػػػػؼ نتػػػاتج البحػػػا ااعميػػػػة وكفػػػالة اسػػػػتخفاـ مدػػػرح الظفػػػه الستسثػػػػه اػػػي العػػػػروض 

وإقامة عاقات طيبػة مػ  افاػريؽ ضطفػاؿ الرو ػة  ،السدرحية لتشسية مهار ي التؾاصه المفغي
 تؾ  اضوؿ.مؽ السد

طفػه  ، قامػة عاقػات طيبػة مػ  افاػريؽ ،التؾاصه المفغػي ،مدرح الظفه : ات المفتاحيةمالكم
 الرو ة
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 Abstract 
     The current research aims to identify the effectiveness of using child 

theater in developing the two skills of verbal communication، and 

forming good relations with others for kindergarten children، from first 

level children (4-5) years, and the researcher used the experimental 

method by applying on two experimental groups to measure before and 

after، and the research sample was formed. Of two experimental 

groups: the first for (29) boys and girls, the second for (27) boys and 

girls. One of the research tools was a pictorial scale to measure the 

skills of: verbal communication، establishing good relations with others 

for kindergarten children (researcher preparation)  ,  The research 

program was based on (12) theatrical performances and the 

performances are characterized by elements of suspense and attraction 

for children, and the research was applied to two kindergartens in the 

Great Alamar Village belonging to the Toukh Educational 

Administration, Qalyubia Governorate، for a period of two months 

from the beginning of the first term of (2020/2021). The following 

statistical methods were used: (arithmetic mean، standard deviation، t-

test). One of the most important results of the research was the 

effectiveness and efficiency of using children's theater represented in 

theatrical performances to develop the skills of verbal communication، 

and forming good relationships with others for kindergarten children 

from the first level.                     

. 

Key words: effectiveness, Children‟s theater, Verbal communication، 

forming good relationships with others، Kindergarten children 
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 مقدمة
 قػفـ  حزػر و قػاس بهػا التػي يالسعػايير الذػرو  و مؽ فئػؼ  السبكرة يعتبر ائئتساـ بالظفؾلة     

 ورعػػػػايتهؼ  ػػػػرورة لمسدػػػػتقبه اضطفػػػػاؿاإعػػػػفاد ، اضاػػػػرا  السجتسػػػػ  عػػػػؽ ايػػػػرا مػػػػؽ السجتسعػػػػات
حيػػاة  مػػؽمرحمػػة فئػػؼ اهػػي  ،السعاصػػر التكشؾلػػؾجي والعمسػػيحتسيػػة يفر ػػها التظػػؾر و حزػػارية 
عبػػف ) . قؾيسػػو اػػي السدػػتقبه عفيمػػو و  لػػيس مػػؽ الدػػههايهػػا مػػؽ نسػػؾ  يػػتؼسػػا ل وذلػػػ ،ارندػػاف
 .(25 ،0220 ،السقرؾد

مػػؽ فئػػػؼ  الدػػشؾات الخسػػس اضولػػي عتبػػارئ الفراسػػات الحفيثػػةنتػػاتج جػػالت ولتأكيػػف ذلػػػ      
 ،بذػكه متكامػه ؼنسػؾئبشػال شخرػيتهؼ و اػي  كبيػر لسا لها مػؽ  ػأرير اضطفاؿحياة  اي السراحه

مػػػؽ  كبيػػػرا ئػػػذا السرحمػػػة نرػػػيبا يعظػػػؾف جعػػػه السػػػربييؽ  مسػػػا ،مػػػفائا  لػػػي ؼ هقػػػفرا حيػػػا  رػػػه
، اضطفػػػاؿمػػػؽ حيػػػاة  القادمػػػةبشػػػال السرحمػػػة ل فسػػػاس فئػػػؼ وذلػػػػ ئعتبارئػػػا، جهػػػؾدئؼو دراسػػػا هؼ 

  ( .96 ،0222 ،فبؾزيف ) .وبياف معالسها ،و ذكيه شخريا هؼ
، ااضطفػاؿ ماحغتػو سسكػؽمػؽ الالػذ   ائجتساعيػةالسهػارات ب ائجتساعيالدمؾؾ ر ب  يو      

مػ   مشاسػح بذػكهالتفاعػه عمػي  يقػفروف ئ  ائجتساعيػةعجز اي السهارات  يؾجف عشفئؼالذيؽ 
والتػي ، اجتساعيػاسقبؾلػة الدػمؾكية العادات  عتبر مؽ ال ائجتساعيةالسهارات  وذلػ ضف ،فقرانهؼ

مؾاقػ  مػؽ اػاؿ  ػوذلػار قػاف الػتسكؽ و  لػى درجػة  لمؾصػهعميهػا مؽ السسكؽ  فريح اضطفػاؿ 
 ،وإقامػػة عاقػػات مػػ  افاػػريؽ ،الذػػعؾر بالػػذاتاػػي   دػػاعفئؼوالتػػي  التػػي يتعر ػػؾف لهػػاالحيػػاة 

 (.040:043 ،0226 ،شريف)  .التفاعه ائجتساعيو ، فنفدهؼعمى  وائعتساد
مجػػائت  سعمؾمػػات الثقاةيػة اػػيال يكدػبهؼ مػػؽ ولمسدػرح فئسيػػة كبيػرة اػػي حيػػاة اضطفػاؿ لسػػا     

 جؾانحسختم  لالسدرحيات مؾ ؾعات وائجتساع حيا  تعرض  ،والدياسة ،دباض كثيرة مشها
رعػايتهؼ  مػؽ يزيػفألطفػاؿ مسػا لالذوؽ الفشي و ارحداس الجسالي عمى  شسية  يداعفكسا  ،الحياة
 التػيالسهارات و اضمؾر الحيا ية مؽ  العفيف اضطفاؿ يتعمؼاسؽ االو  .اوجدساني ،انفديو  ،عقميا
 (.52 ،0224 ،رصق )التعمسية. هؼرامجب اي  ؾجفئ قف 

اعتبػػار مدػػػرح  عػػػؽ ”Praveen“مػػا ذئػػػح  ليػػو مدػػػرح اضطفػػاؿ ومسػػا يدكػػف عمػػػي فئسيػػة      
طفػػػاؿ  شسيػػػة اضاػػػي  كبيػػػر  دػػػاعف بذػػػكهالتربؾيػػػة التػػػي التعميسيػػػة و الؾسػػػاته  اضطفػػػاؿ مػػػؽ فئػػػؼ

الػذ   ةفراميػيميػة والالتسث ؾف فشػمؽ الوئؾ  ،اوعمسي اوجدسي اواكري اونفدي اعقميو  اولغؾياجتساعيا 
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اػي مقفمػة مسػا يجعمػو  ،التربؾيػةو والتعميسيػة  والشفدػيةاضااقيػة  مشغؾمػة مػؽ الكػيؼ يحتؾ  عمػي
 (Praveen، 2016،115 ) اي شتي السجائت. ؿ اطف ربية اضلتشسية و ؾساته ال

 لػومػؽ اايػتؼ اضوؿ  يؽ:مايػار  مػؽ وجػؾد، ئبف لألطفاؿفئفاؼ التربية السدرحية  قولكي  تحق
 السؾجػؾدة ةض السدػرحيو معػر ل والثػاني يتسثػه اػي الذػكه والظريقػةااتيار الشرؾص السدرحية، 

 ،حدػػيؽ) لتحقيػػق اضئػػفاؼ.  يػػتؼ ا باعػػومػػشهج عمسػػي رػػؼ  ػػرورة وجػػؾد لسدسدػػات التعميسيػػة، با
0224، 56) 

 الظفػػهمدػػرح برنػػامج باسػػتخفاـ   عػػفاد لػػى  البحػػا يدػػعى الباحػػا اػػي ئػػذا وبشػػال عمػػى مػػا  قػػفـ
 مػ  افاػريؽ لػفا فطفػاؿ الرو ػة طيبة، مهارة  قامة عاقات التؾاصه المفغي: مهار ي شسيةلت

 .( سشؾات5-4اي عسر )
 مذكمة البحث:

 :مؽ ااؿ قاـ الباحا بتحفيف مذكمة البحا
 الخاصة بستغيرات البحا الحالي. العربية واضجشبيةائطاع عمي بعض الفراسات  -

 شسيػػة مدػػرح الظفػػه اػػي بهػػفؼ معراػػة ااعميػػة  ،لبحػػا الحػػاليدراسػػة اسػػتظاعية لستغيػػرات ا -
  زسشت: ،ضطفاؿ الرو ة وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ،التؾاصه المفغي :مهار ي

 واضطفػػػاؿ فنفدػػػهؼ ،حػػػؾؿ مؾ ػػػؾع البحػػػا الحػػػالي الرو ػػػةمعمسػػػات ومشاقذػػػة  جػػػرال مقػػػابات 
( رو ات 4)لعفد  وذلػ ،ا الحاليلسعراة ائتساما هؼ وقفرا هؼ واستعفادا هؼ عؽ مؾ ؾع البح

 .القميؾبية ةمؽ محااغ
 :و ؼ التؾصه  لي

 . وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة ،التؾاصه المفغي :مهار ي شسية فئسية  -
وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ   ،التؾاصػػه المفغػػيمهػػار ي  :لتشسيػػة مدػػرح الظفػػهاسػػتخفاـ فئسيػػة  -

 .افاريؽ ضطفاؿ الرو ة
 : التاليمذكمة البحث في الدؤال الرئيس  تحديدمكن وي
وإقامػة عاقػات طيبػة  ،التؾاصػه المفغػيمهار ي:  شسية مدرح الظفه اي ما ااعمية استخفاـ  -

 ؟ م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة
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 : التاليةويتفرع مشو ائسئمة 
 ضطفاؿ الرو ة ؟ مدرح الظفهما فئسية  -
باسػػتخفاـ مدػػرح  وإقامػػة عاقػػات طيبػة مػػ  افاػريؽ ،غػيالتؾاصػػه المف :كيػف نشسػػى مهػار ي -

 ؟ضطفاؿ الرو ة  الظفه
 أىداف البحث:

وإقامػة عاقػات  ،لتشسية مهار ي التؾاصه المفغي مدرح الظفه عفاد برنامج مقترح باستخفاـ  -
 طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة.

وإقامػػة  ،لتؾاصػػه المفغػػيا : شسيػػة مهػػار ياػػي  مدػػرح الظفػػهالتعػػرؼ عمػػي ااعميػػة اسػػتخفاـ  -
 .عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة

 أىمية البحث:
 ،التؾاصػػه المفغػػي : لقػػال الزػػؾل عمػػي الػػفور الػػذ  يقػػؾـ بػػو مدػػرح الظفػػه اػػي  شسيػػة مهػػار ي -

 .وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة
؛ اقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ وإقامػػة ع ،التؾاصػػه المفغػػي :ومهػػار ي ،بسدػػرح الظفػػهائئتسػػاـ  -

 اي حياة الظفه اي ئذا السرحمة. كبيرةوما لهسا مؽ فئسية 
 سؽ البرنامج  مدرح الظفهستخفاـ ستثسار وايداعف ئذا البحا معمسات رياض اضطفاؿ ئ -

وإقامػػػة عاقػػػات طيبػػػة مػػػ   ،التؾاصػػػه المفغػػػيالرو ػػػة بهػػػفؼ  شسيػػػة مهػػػار ي  اليػػػؾمي ضطفػػػاؿ
 .ألطفاؿلافاريؽ 

وإقامة عاقات طيبة  ،التؾاصه المفغي دتفيف معمسات رياض اضطفاؿ اي قياس مهار ي  قف -
 .م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة

 حدود البحث:
وإقامة عاقات طيبة مػ   ،التؾاصه المفغي : شسية مهار يمدرح الظفه و : مهضهعيةالالحدود 
 . افاريؽ
 . قريبا ( سشؾات5-4مؽ ) البحا عمى فطفاؿ الرو ةئذا : يقترر بذريةالالحدود 
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) رو ػة  :: يقترػر ئػذا البحػا عمػى الرو ػات التابعػة لػؾزارة التربيػة والتعمػيؼمكانيةةالالحدود 
لمتعمػػيؼ مفرسػػة االػػف بػػؽ الؾليػػف رو ػػة  ،لمتعمػػيؼ اضساسػػي الذػػهيف مػػائر الدػػيف مرػػظفيمفرسػػة 
 اغة القميؾبية. التعميسية، بسحاردارة طؾخ  التابعتيؽ ،بقرية العسار الكبرا ( اضساسي

مػػؽ العػػاـ الفراسػػي  اػػي التػػـر اضوؿ ، ػػؼ  ظبيػػق برنػػامج البحػػا لسػػفة شػػهريؽ :زمانيةةةالحةةدود ال
 ـ.0202ـ / 0202
 :البحث فروض

 فطفػػػػاؿ درجػػػػات متؾسػػػػظات بػػػػيؽ 2.22 مدػػػػتؾا  عشػػػػف  حرػػػػاتية دئلػػػػة ذات اػػػػروؽ   ؾجػػػػف -ف
 لتشسيػة الظفػه مدػرح ستخفاـبا السرسؼ لمبرنامج التعرض وبعف قبه اضولي التجريبية السجسؾعة
 السرػػؾر السكيػػاس عمػػى وذلػػػ ،افاػػريؽ مػػ  طيبػػة عاقػػات وإقامػػة ،المفغػػي التؾاصػػه: مهػػار ي
 التظبيػق لرػال  الرو ػة ضطفػاؿ افاريؽ م  طيبة عاقات وإقامة ،المفغي التؾاصه لسهار ي
 .البعف 

 فطفػػػػاؿ تدرجػػػػا متؾسػػػػظات بػػػػيؽ 2.22 مدػػػػتؾا  عشػػػػف  حرػػػػاتية دئلػػػػة ذات اػػػػروؽ   ؾجػػػػف -ب
 لتشسيػة الظفػه مدػرح باسػتخفاـ السرػسؼ لمبرنػامج التعرض وبعف قبه الثانية التجريبية السجسؾعة
 السرػػؾر السكيػػاس عمػػى وذلػػػ ،افاػػريؽ مػػ  طيبػػة عاقػػات وإقامػػة ،المفغػػي التؾاصػػه: مهػػار ي
 التظبيػق لرػال  الرو ػة ضطفػاؿ افاريؽ م  طيبة عاقات وإقامة ،المفغي التؾاصه لسهار ي

 .لبعف ا
 مرطمحات البحث:

 يعرؼ الباحا السرظمحات اف ية  جراتيا بأنها: 
اسػػػتخفاـ مدػػػرح مػػػؽ  السرجػػػؾةلتحقيػػػق الشتػػػاتج  ،اضرػػػر الكبيػػػر  حػػػفاث: القػػػفرة عمػػػي فاعميةةةة -2

 وإقامػة عاقػات طيبػة مػ  افاػريؽ ،التؾاصه المفغػي :لتشسية مهار ي ،) برنامج البحا( الظفه
 عيشة البحا. ،( سشؾات 5-4اي سؽ )  طفاؿ الرو ةض

 تسيز و  ،لقرص اضطفاؿعروض مدرحية اؽ  سثيمي ودرامي اي شكه : مدرح الطفل -0
العراتس القفازية وعراتس العرا و اضقشعة  و دتخفـ ،عشاصر الجذب والتذؾيقب ئذا العروض

 :ضطفاؿ بهفؼ  شسية مهار يا ها السعمسة بائشتراؾ م قفمو  ،والتسثيه الفرامي البذر  
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( 5-4اي عسر ) ضطفاؿ الرو ةوإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ  ،التؾاصه المفغي
 .سشؾات

التػػي و التفاعػػه ائجتسػػاعي  السشبثقػػة مػػؽ مهػػارات سهػػاراتال:  حػػفا التهاصةةل المفظةةيميةةارة  -3
: و تزػػسؽ مػػؽ اػػاؿ مدػػرح الظفػػه ( سػػشؾات5-4اػػي عسػػر ) ؿ الرو ػػةاطفػػض  شسيتهػػايسكػػؽ 

 فدػػير السؾاقػػػ  السعرو ػػػة شػػػرح و ، التحػػػفث مػػػ  افاػػريؽ ،بػػالكاـظفػػػه الالتعبيػػر عسػػػا يريػػفا 
العػرض السدػرحي حكايػة  ،السذاركة اػي العػرض السدػرحي ،، ارجابة عمي فسئمة السعمسةميوع

 ، ... ( .، الذخرياتالعقفةمثه )  بعشاصر بشالا مرة فار  
التفاعػػه  مػػؽ مهػػاراتالسشبثقػػة  سهػػاراتال:  حػػفا ميةةارة إقامةةة عالقةةات طيبةةة مةةع اآلخةةرين -4

ؿ مدػػرح ا( سػػشؾات مػػؽ اػػ5-4اػػي عسػػر )الرو ػػة طفػػاؿ ض  شسيتهػػاالتػػي يسكػػؽ و ائجتسػػاعي 
 ،السذػػػػاركة اػػػػي العػػػػرض السدػػػػرحي ،دااػػػػه القاعػػػػة ضقرانػػػػو الظفػػػػه مدػػػػاعفة: الظفػػػػه و تزػػػػسؽ

  لػيهؼالتؾجػو  ،ائبتداـ عشف رؤية فقرانػومثه  :م  افاريؽ اي جؾ مؽ اضلفةائنفماج التفاعه و 
 .التؾدد لآلاريؽ ،عشف رؤيتهؼ

 االطار النظري:
السقفمػة   رػاليةئا وكػذلػ تعبيريػةوالحيػة السرتيػة وال اتهؾسػمػؽ فئػؼ المدػرح الظفػه  يعتبر     

ولػػذلػ يكػػؾف  ػػأريرا فسػػرع مػػؽ وسػػاته ائ رػػاؿ  اضطفػػاؿوبػػيؽ  ومباشػػرة بيشػػ وعاقتػػو، لألطفػػاؿ
 مػػػ ؿ اطفػػػالفشػػػؾف التػػػي يتعػػػاط  اضمػػػؽ  والسدػػػرح ،اضاػػػرا حيػػػا يكػػػؾف  ػػػأريرا عسيقػػػا واؾريػػػا

ومهػارات سػمؾكيات ابػرات و  قػفيؼ  السدػرح اػيائستفادة مػؽ  ولهذا يسكؽ، شخريا هافحفارها و 
 (.5، 0225، قاسؼ) ا.يحتذ  به نساذج  عتبر لألطفاؿ

 أىداف مدرح الطفل: •
 .ائجتساعية والكيؼ الدمؾكية الجسيمة السهاراتمؽ  الكثير اضطفاؿ  كداب -

 .عقمًياو تشسية اضطفاؿ اجتساعًيا ونفدًيا ولغؾًيا وعمسًيا لهامة ال اتهؾسالمؽ  -

 .اضطفاؿ لف  شسية الروح ائجتساعية  -
 .التسثيهاي ضطفاؿ السذاركيؽ ف  ا عزيز الثقة بالشفس ل -

 .عشف اضطفاؿ يعالج ائنظؾال وعيؾب الشظق -

 .عشف اضطفاؿ  خفيف الزغؾ  الشفدية مؽ وساته -
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 .ااقيةاضتربؾية و الكيؼ ال كداب اضطفاؿا -

 .ؿ عمى التعبيراطف شسية قفرة اض -

 (56 ،0224 ،حديؽ) .ؿاطفاضوإمتاع  دمية  -
 سفيف.وال سست البؿ اطفقت اضو و طاقات استثسار  -
 .اي السدرحية واضحفاثؿ م  الجساعة مؽ ااؿ السذاركة اطفدمج اض -

 .ؿاطفاض عشفكامشة السهارات الالسؾائح و الكذ  عؽ  -

 .ؿاطفاض لف  شسية الحركة الجدسانية  -

نسػػاذج اػػي السدػػرحيات مػػؽ  وطرحػػيػػتؼ  ؿ مػػؽ اػػاؿ مػػا اطفػػ شسيػػة ائنتسػػال الػػؾطشي لػػفا اض -
 .ابرات وطشية مذراةو 

 .ستشؾعةالخبرات ال  قفيؼ مؽ ااؿالسعراة و البحا مؽ  شباع رغبة اضطفاؿ  -
 (267 ،0222 ،السالكي)  .ؿلألطفاقامؾس المغؾ  ال ررال  -
  :ألطفال الروضةأىمية مدرح الطفل  •
 .وطرؽ التغمح عميهااضطفاؿ بسذكات مجتسعهؼ  ئامة لتشؾيروسيمة يعتبر  -

 .عميهؼ والبهجة وإدااؿ الدرور هؼوجفان اضطفاؿ و شسية  هذيح نفؾسيداعف اي  -
 . يةدياسالو والجغراةية  تاريخيةالو  ةعمسيمثقااة الخمكية والؿ لاطفاكداب اضاي  يداعف -
  .يؽرف  افار ـ واحتراالدميؼ ؿ عمى الحؾار اطف فريح اضيداعف اي  -
 (60:63 ،0223 ،فحسف) .ارلقال والشظق الدميؼالتؾاصه و ؿ اؽ اطفاض يشسي عشف -
 .مدتؾا  فعميمؾصؾؿ بها  لى و شسيتها لاكتذاؼ مؾائح اضطفاؿ  اييداعف  -

 .اريجابيات ومعالجة الدمبيات الجيف لتشسيةالتفكير التخيه و ى ؿ عماطفاض يداعف -

وكػػذلػ اكدػػابهؼ  ،ركدػػاب اضطفػػاؿ الثقػػة بأنفدػػهؼ مػػؽ اػػاؿ التسثيػػه فمػػاـ الجسهػػؾروسػػيمة  -
 .ةالذجاعة و حسه السدئؾلي

 مشها  ؾف انيعالسذاعر الدمبية التي و  عمي  خميص اضطفاؿ مؽ التؾ رات وائنفعائتيداعف  -
  ؼ.وميؾله هؼا جائا قيسهؼ و اي  كؾيؽ عمي اضطفاؿ  السدررةؾساته المؽ  يعتبر -
  .الرو ةدااه واارج  لألطفاؿالتعميسية التربؾية و الؾساته فئؼ  مؽيعتبر  -
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 ( 92 ،0222 ،كشعاف)  طفاؿ.شخرية اض يداعف اي بشال  -
 :الخرائص الفنية لمدرح األطفال •
 الفكرة: -

وعشػف  عػفاد عػرض مدػرحي ئبػف  ،ألطفاؿ ئبف فف يعتسف عمي اكرة عامةف  عسه مبفع يقفـ ل
و جدػػػػيف  ،مػػػػؽ ااتيػػػػار الفكػػػػرة التػػػػي  سثػػػػه محػػػػؾر السدػػػػرحية اسػػػػؽ االهػػػػا يػػػػتؼ ابػػػػفاع الػػػػشص

ويجػح فف  ،و تؾالي العشاصر السدرحية اي شكه  متشااؼ لمتعبير عؽ ئػذا الفكػرة ،الذخريات
الثػػػاني فف  قػػػ  اػػػي داتػػػرة ائتسامػػػات  ،دػػػبة لمسدلػػػ اضوؿ: و ػػػؾحها بالش ،يتػػؾار لمفكػػػرة شػػػرطاف

 .و كؾف قابمة لمعرض اي فسمؾب مدرحي مرف يذؾؽ ويجذب اضطفاؿ اضطفاؿ
 الحدث: -

الحػفث بدػػي  ومػػرح ئػػذا يجػػح فف يكػؾف  ،وئػؾ الػػذ  يختػارا السدلػػ  ليعػرض مػػؽ االػػو اكر ػو
مػػػؽ اػػػاؿ سػػػير بسعشػػػي فف  ػػػأ ي وئبػػػف مػػػؽ عػػػرض الفكػػػرة اػػػي فحػػػفاث ايػػػر مباشػػػرة  ،وقرػػػير

وبػذلػ يفقػػف  ،يقػرفا احػػف شخرػيات السدػرحية اضحػفاث والدػياؽ العػاـ وئ  ػأ ي اػػي شػكه سػرد 
 لي اظاب  عميسي مباشر. يكؾف   العرض السدرحي  ذؾيقو وامتاعو ويرب  فشبو ما

 الحبكة: -
ل و تكػؾف الحبكػة مػؽ رػاث اتػرات زمشيػة اػي البشػا ،وئي  ر يح فجزال وفحفاث الفعه اي الػزمؽ

ئسػػتعراض الفكػػرة  اضحػػفاثوئػػي التػػي يػػتؼ ااتيارئػػا مػػؽ قبػػه الكا ػػح ليبػػفف  وئ: البفايػػةوئػػي: ف
وعػرض الذخرػػيات وائشػػارة  لػػي زمػػاف الحػػفث ومكانػو وعػػرض السعمؾمػػات الهامػػة التػػي  سهػػف 

رانيػػػا: الؾسػػػ : و بػػػفف الحبكػػػة بعػػػف العػػػرض مباشػػػرة مػػػ  بفايػػػة  رػػػادـ فطػػػراؼ  ،ؾقػػػؾع اضحػػػفاثل
رالثػا:  ،استخفاـ كه عشاصر التذؾيق والجذب اػي فسػمؾب وكيفيػة حػه الرػراع اضحفاث ويجح

الشهاية وئػي نقظػة ائستكذػاؼ والؾصػؾؿ امػي الحػه الشهػاتي ويجػح فف  كػؾف سػريعة وا ػحة 
 (233 :209 ،0222 ،) حديؽ ومكثفة.

 (922 ،0229 ،) شبكة:الخرائص التي يجب أن تتدم بيا مدرحيات األطفال •
 .بيئة ائجتساعيةالبائئتساـ  -

 .الحكايات السذؾقة ااتيار -

 .مشاسًبا يجح فف  يقاع اضحفاث -
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 .لألطفاؿ هسا ؾ يحو  الزمافالسكاف و  اشتسالها عمي عشرر   -

 .هؼانتبائؿ واراتص عسمية اطفألطؾؿ السدرحية ل مشاسبة -

 .ةذخرياي ال اضااقية كيؼال و ؾح  -

 . سراع اير  رش  فوطبيعي مؽ  بذكه دير اضحفاث يجح فف  -

 .اضسمؾب الؾعغي السباشر السدرحية عؽابتعاد  -
 .لألطفاؿفرحة م مشاسبة والشهاية وانتقائ هافف  كؾف البفاية مذؾقة  -
 .سهؾلة الحؾارو ؾح و  -
 .اضطفاؿ لدؽالحبكة  مشاسبة -

 .وا حة الذخريات وفدوارئا وسسا ها اضااقيةفف  كؾف  -

 .فكائةروح الاعتسادئا عمي  -
 (.272:273 ،0222 ،مزيف ، سساعيه :)القرة ألطفال الروضة مدرحة خطهات •
 بفكػػػػرة ائحتفػػػػا  مػػػػ  مشاعرئػػػا  خيػػػػهو  مدػػػػرحية،  لػػػػى  حؾيمهػػػا بهػػػػفؼ اػػػػي القرػػػػة قػػػرالة – 2

 . الهفؼ مؽ اقترابا نزداد لها اهسشا وبقفر فشخاصها  رب  التي اضساسية الخيؾ  واهؼ،السدل 
 يدػػتغرقو الػػذ   الؾقػػت اػػي  شحرػػر اشجػػف السدػػرحية ،والسدػػرحية القرػػة بػػيؽ كبيػػر اػػرؽ  ويؾجػػف
 محػػفودة ليدػػت القرػػةولكػػؽ  محػػفودة. مشػػاعر اػػي يشحرػػر مكانهػػا وكػػذلػ السدػػرحي العػػرض

 اػي كثيػرا يدػهح وقػف اضشػخاص مػؽ معػيؽ بعػفد القرػة مدل قف ئ يمتـز و . الزمافالسكاف فو 
 فشػيال اػي التركيػز السدػرحي الكا ػح بإمكػاف كؽول. السدرحية اي يتيدر ئ مرضا وئذا وصفها
 .والحركات السشاعرمثه السابس و  الستفرج يرائا
 .الذخريات  ظؾر وماحغة وصؾئ  لي قستها القرة  تب  فحفاث يتؼ – 0
 ،مسكػػؽ حػػف فقرػػي  لػػى ومركػػز بذػػكه مػػشغؼ ارػػؾؿ  لػػى السدػػرحية  قدػػيؼ يػػتؼ ذلػػػ بعػػف – 3

 اػي لكشهػاو  لمسدػرحية لفكػرة بالشدػبة اضئسيػة قميمػة  بػفو قف فحفاراً  حذؼفنو ئ يجح  ذلػ معشي
 مػػؽ  زيػػفو  اضطفػػاؿ يدػػتهؾ   مستعػػاً  جػػؾاً   خمػق قػػف اكاليػػةدراميػػة فو  مؾاقػػ  عمػػى  حتػػؾ   الؾاقػ 
 .السدرحية  أرير قؾة
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بعػض    ػااة مػ  القرػة مدلػ  كمسات عمى السدتظاع قفر ائعتساد لحؾارا ويشبغي اي – 4
 .فشخاصهاوإلقال الزؾل عمي  السدرحية اكرة  ظؾير اي  داعف التي الابارات

  يجػػاد  لػػي القسػػة  لػػى البفايػػةمػػؽ  السدػػرحية  شقػػه التػػي السدػػرحية الحبكػػةب ائئتسػػاـ يشبغػػي – 5
 .اضطفاؿ  فكير  شاسح التي الشهاية

 .الحؾار مؽ ااؿ الستفرج  لى  شقه فف يشبغي السدرح اارج  فور التي اضحفاث – 6
 .السدل  ئي عشف كسا لمقرة العاـ بالظاب  ائلتزاـ يجح وفايرا

 ،المداخل النظرية التي استفاد منيا الباحث في تنمية ميارتي التهاصةل المفظةي •
 وإقامة عالقات طيبة مع اآلخرين: 

التؾاصػػػػه المفغػػػػي ،التعبيػػػػر عػػػػؽ الػػػػذات، مهػػػػارات    مهػػػػارات التفاعػػػػه ائجتسػػػػاعي  لػػػػي: رػػػػش
(Merrell،2001،135) .عاقات طيبة م  افاريؽ التؾاصه اير المفغي،  قامة

 

 : اف يةعمى ائاترا ات  وئي  عتسف :النظريات المعرفية

 .استكبائ نذيظا  لسثيراتوا مسعمؾمات الحديةيدتقبه الفرد ل -

حفغهػا اػي رػؼ يقػـؾ باػي رمػؾز معيشػة،  هادػتقبمالتي يالسعمؾمات الحدية بريااة الفرد  يقؾـ -
 واسػترجاعهااسػتعسالها  ويدػتظي واقًا لسعمؾما ػو الذا يػة، مها يحمو  رئايفد مي ويعسه عالذاكرة، 

 . اي وقت ئحق

اػي  ؾليػف  ئامػادورا  معػح  والتػذكر، وايرئػا اردراؾ، ،التخيه ،التفكير : مثهالعسميات السعرةية 
 . فشكاؿ سمؾكية محفدة

العاقػػات كػػذلػ بلفػػرد السعرةيػػة و رقااػػة ابحرػػيمة و   تػػأرر العسميػػات السعرةيػػة وتليػػات عسمهػػا وئػػذا
 (26 ،0224، ناصر) .افاريؽم  ائجتساعية 

القػػفرة  بأنهػػا: ف الكفػػالة التؾاصػػميةيػػ عر يػػتؼ  حيػػا :الكفةةا ة التهاصةةميةالخاصةةة بنظريةةة ال
بتحقيق فئفاؼ  دس   وئي التي، معيؽمؾق  اي الدمؾؾ التؾاصمي السشاسح مؽ عمى ااتيار 

الػػػػػػذ  فعػػػػػػفا ، والشسػػػػػػؾذج اضاػػػػػػرفيػػػػػػة ادػػػػػػاتر لمظػػػػػػرؼ  ث حػػػػػػفافوف بػػػػػػالفػػػػػػرد مػػػػػػؽ التؾاصػػػػػػه 
"Spitzberg،1984"  التؾاصػػػمية والػػػذ  يعشػػػيالكفػػػالة  و فدػػػير شػػػرحاػػػي اضكثػػػر اسػػػتخفامًا 
 الفااايػػة( بسعشػػي ،السهػػارة ،) السعراػػة :عمػػى مػػ  ايػػرا الفػػرد الرااػػح اػػي التؾاصػػهقػػفرة زػػرورة ب
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اػػي التؾاصػػه بذػػكه  الرغبػػة رػػؼ ،لدػػمؾؾعمػػى فدال ئػػذا ا القػػفرة رػػؼالدػػمؾؾ السشاسػػح  فوئ معراػػة
 ( 62 ،0227 ،)فميؽ .اعاؿمشاسح و 

   :نظرية التعمم االجتماعي
القػػػفوة اػػػي الػػتعمؼ عمػػػى الػػػفور الػػذ   مابػػػو وعمػػػى رفسػػهؼ "بانػػػفورا" الشغريػػػة ئػػذا فصػػػحاب  يدكػػف
ال فرشػ اضطفاؿوعسميات التحكؼ اي الدمؾؾ الذ  يقـؾ بو والتأمه الساحغة والخبرات الستشؾعة و 

 : وئيفرب  اظؾات  ويتؼ التعمؼ بالقفوة مؽ ااؿ ،ؼ لمسثيراستجابته
 . ماحغة افاريؽ -ف

 رؼ  ذكر الدمؾؾ الساحظ . -ب

 . مؽ الدمؾؾ رؼ استرجاع ما لؾحظ -ج
 (68:77 ،2997 ،) الشاش وفايرا مرحمة  عفيه الدمؾؾ القفوة اي  ؾل التغذية الراجعة. -د
الرتيدػػػي اػػػي  عمػػػؼ سػػػاس السرػػػفر واض ئػػػي" الػػػتعمؼ ائجتسػػػاعينغريػػػة " عتبػػػر الساحغػػػة اػػػي و 

 :فساسية وئى مؽ ااؿ فرب  عسميات يتؼالتعمؼ بالساحغة و  ،اضطفاؿ لمسهارات ائجتساعية
ئذا الدمؾؾ السدتخفـ اي  شكهيشتبو  لى رؼ  ،حيا يقؾـ الظفه بساحغة الشسؾذج :االنتباه -ف

 الشسؾذج 
 .ذ  ئحغو الظفه اي الذاكرة بعيفة السفابالدمؾؾ الائحتفا  ويتؼ : الحتفاظا -ب
 رميػػػزا مػػػؽ  خزيشػػػو و يقػػػـؾ الظفػػػه بتحؾيػػه مػػػا  ػػػؼ واػػي ئػػػذا العسميػػػة اج الحركػػػي: السةةةتخرا -ج

 . فشكاؿ استجابة جفيفةسمؾكيات الشسؾذج  لى 

باعػػا محػػرؾ و وجػػؾد  ولكػػي يػػتسكؽ الظفػػه مػػؽ فدال ائسػػتجابة الستعمسػػة يشبغػػي :الدافعيةةة -د
 مظفه. لمشاسح 

مظفػه كمسػا زادت لمحبؾبا لو مكانة وفئسية و الشغرية فنو كمسا كاف الشسؾذج  وكسا ئؾ وا   مؽ
 ( 367:368 ،2996 ،) الزيات نتباا لمشسؾذج.ئاالتقميف و درجة 
مػؽ اػاؿ ومهػارا هؼ واسػترا يجيا هؼ واعتقادا هؼ معراتهؼ مؽ مؾاقفهؼ وقيسهؼ و يظؾروف  ااضاراد

اضشػػخاص كسػػا يتعمسػػؾف مػػؽ اػػاؿ الشسػػاذج فئسيػػة الدػػمؾؾ ونتاتجػػو عمػػي ، الساحغػػة لآلاػػريؽ
 (77 ،0228 ،مرظفي ،) عبف السعظي افاريؽ.
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 (53: 44 ،2986 ،) عثساف:نظرية الدور االجتماعي
 ،نسػػؾ الػػذات عػػؽ طريػػقاضدوار ائجتساعيػػة السختمفػػة  يكتدػػحفف الظفػػه  ؾ ػػ  ئػػذا الشغريػػة 

الظريقػػة التػػي يرػب  بهػػا الفػػرد عزػػؾا  فيزػار  فدػػ ؾ ػػ  و  كسػا ،التفاعػه ائجتسػػاعي السباشػػر
اػػي  كدػػابو اضدوار  كبيػػرامظفػػه دورا ل، حيػػا يمعػػح ذووا اضئسيػػة ـ بؾعاتفػػووالكيػػاالجساعػػة  اػػي

مػؽ اػاؿ التفاعػه بذػكه مباشػر  لمظفػه ب الػفور ائجتسػاعياكتدػيتؼ اائجتساعية السختمفة. و 
 :وئيمؽ ااؿ راث مراحه م  افاريؽ ائجتساعي 

 التعاط . حفوث: السرحمة اضولي -
 ائر با  التعاطفي. تحرؾ العؾاط  نحؾ التعمؼ مؽ ااؿ : السرحمة الثانية -

 ارحداس باضمؽ والظسأنيشة. حفوثالسرحمة الثالثة :  -

 :عؽ طريقالسباشر م  افاريؽ بالذكه التفاعه ائجتساعي  ويحفث
يػػػػتعمؼ دورا و ، ومعػػػػايير الدػػػمؾؾومػػػػا ئ يشبغػػػي  يغػػػمػػػػا يشبالظفػػػه  يكتدػػػػح: الػػػتعمؼ السباشػػػر -ف

 .مؽ افاريؽذلػ بظريقة مباشرة و  ،ومكانتو ائجتساعية
ذلػػػ فف  ومعشػػي، مػػؽ سػػمؾكيا ويعػػفؿ  الظفػػه لسؾاقػػ  التػػي يسػػر بهػػامػػؽ اػػاؿ ا: السؾاقػػ  -ب

 بػػالراضيؾاجػػو قػػف  معػػيؽبدػػمؾؾ  يترػػرؼوالتػػي  جعمػػو  متشؾعػػةابػػرات بسؾاقػػ  و الظفػػه يسػػر 
 التأييف والسدانفة.بيمقي فو تغيير وطمح ال

مػػػؽ اػػػػاؿ نسػػػاذج سػػػمؾكية فمػػػاـ الظفػػػه  بتسثيػػػػهالسحيظػػػيؽ بالظفػػػه  قيػػػاـ: وئػػػي الشسذجػػػة -ج
 السذاعر التي يعبروف عشها.و  ائ جائات
 (40 ،0226 ،) دمحم :مفهؾميؽ رتيدييؽ وئسانغرية الفور ائجتساعي  و حسه

ياػيش ارندػاف الدػمؾؾ الستؾقػ  التػي  ونػؾع يؼ ويتكؾف مػؽ السذػاعر والكػ: الفور ائجتساعي -
 .اي عمها

 عشػػي فف لكػػه  كسػا ،و ػػ  الفػػرد اػي التركيػػح ائجتسػػاعي ئػػي  ؾ ػ و : السكانػة ائجتساعيػػة -
التزامػات ، واجبػات و ، ويتر ػح عمػي ذلػػ الفيؽ ،القؾميةالشؾع،  ،الدؽ: مثه مكانة فكثر مؽارد 

  حقؾؽ.واي السقابه امتيازات و 
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 ة:دراسات سابق
كسػػػػا  ،مػػػػ  فطفػػػاؿ الرو ػػػة مدػػػرح الظفػػػه لػػػى دراسػػػػة  والبحػػػؾث الفراسػػػػات بعػػػضسػػػعت      

تشػػػاوؿ الفراسػػػات وقػػػاـ الباحػػػا ب .تشسيػػػة السهػػػارات ضطفػػػاؿ الرو ػػػةل دراسػػػات فاػػػر   عر ػػػت 
، والتػي  دػهؼ اػي  لقػال الزػؾل حػؾؿ الحػالي البحػاوالبحؾث التي لهػا عاقػة مباشػرة بسؾ ػؾع 

 :اتئذا الفراس سؽ ، ومؽ ومتغيرا 
سدػػػرح الااعميػػػة اسػػػتخفاـ فلعػػػاب  ئػػػفات  لػػػي معراػػػةالتػػػي  ( 0222 ،فبػػػؾ الفتػػػؾح) دراسػػػة      

 عيشػة الفراسػةو كؾنػت  ،ضطفػاؿ الرو ػةجتساعية ئدمؾكية اال قؾاعفالسهارات و بعض ال لتشسية 
وطفمػػػة لمسجسؾعػػػة ( طفػػػا 35)  لػػػي: ( طفػػػا وطفمػػػة مقدػػػسة 72)  لعػػػفد الرو ػػػةمػػػؽ فطفػػػاؿ 
فدوات كػػاف مػػؽ  ( سػػشؾات،6-5) لمسجسؾعػػة الزػػابظة اػػي عسػػروطفمػػة فػػا ط (35) ،التجريبيػػة
بظاقػػػة ماحغػػػة الدػػػمؾؾ ائجتسػػػاعي  ،مشرػػػؾص السدػػػرحيةلسحتػػػؾا البظاقػػػة  حميػػػه  :الفراسػػػة

فف السذػػػاركة  :كػػػاف مػػػؽ فئػػػؼ الشتػػػاتجو  ،مدػػػمؾؾ ائجتسػػػاعيلااتبػػػار مرػػػؾر  ،ؿ الرو ػػػةاطفػػػض
 لهػػا  ػػأرير كبيػػر ،ساحغػػة والتسثيػػه والسحاكػػاةلمظفػػه اػػي السدػػرح مػػؽ اػػاؿ الػػتقسص والالفعالػػة 

 .لألطفاؿ اضدالو قفـ  لسهارات والدمؾكيات ائجتساعيةا اي اكتداب
عمػي الػفراما اربفاعيػة  ػأرير  معراة لى التي ئفات  (Rowland،2002) دراسةكسا نجف      

خفمت واسػػت ،عسػػا بػػفاامهؼ عمػػى التعبيػػر ؼمدػػاعف هطريػػق  بػػالشفس عػػؽمثقػػة ل اضطفػػاؿ اكتدػػاب
وكػػاف مػػؽ  ،طفػػاؿاض ات متشؾعػػة مػػؽالفراسػػة عمػػى مجسؾعػػ قػػتطبو  ،الفراسػػة السػػشهج التجريبػػي

اربػفاع التغييػر و سعراػة مػفا لدورات التقيػيؼ و ، السقتػرح برنػامج الػفراما اربفاعيػة فدوات الفراسة:
اف ك ،التعبير عؽ مذاعرئؼ وميؾلهؼ عشفاضماف الحرية و  لألطفاؿ مؽ ااؿ  ؾايرالذ  يتحقق 
 واكتدػابعسميػة الػتعمؼ  عمػي التػأرير اػي القؾيػةالسهسػة و فف المعح مؽ الؾسػاته   شتاتجمؽ فئؼ ال

بذػػػكه اجتسػػػاعي مذػػػتق مػػػؽ  الػػػفراما اربفاعيػػػةكسػػػا فف اسػػػتخفاـ  ،السهػػػارات الجفيػػػفة لألطفػػػاؿ
 .هؼاي  غيير ا جائا   درراضطفاؿ 

لسدػرح ااعميػة ا عمػي بهػفؼ التعػرؼبفارسػة  ( Jackson & Leahy، 2005 ) ولقػف قػاـ     
اسػػػػػػتخفمت الفراسػػػػػػة السػػػػػػشهج و  ،الرو ػػػػػػة اضصػػػػػػالة ضطفػػػػػػاؿائنتسػػػػػػال و   شسيػػػػػػةوالستحػػػػػػ  اػػػػػػي 

(  035) لعػفدسػشؾات (  6-5 عسػر ) اي الرو ةو كؾنت عيشة الفراسة مؽ فطفاؿ  ،الؾصفي
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مؽ ااؿ الستحػ  والسدػرح تسثيمية السذائف فف استخفاـ ال وكاف مؽ فئؼ الشتاتج: ،طفا وطفمة
و شسيػػة  ،لػػفيهؼ مذػػاعر الفػػرح والدػػعادة و ػػب  ائنفعػػائت ي  شسػػيهػػجدػػف الحقػػاتق لألطفػػاؿ ا 

  ؼ.  رقااتهيالجسالي و ؾس هؼذوق
 مدػرح الظفػهاسػتخفاـ معراػة ااعميػة  لػى  تئػفاالتػي و فراسػة ب  ،Bates)0227(كسػا قػاـ     

واكتدػاب  تتيؽألطفػاؿ السذػلجػذب ائنتبػاا  و ػأرير ذلػػ عمػي قاعات الفراسة دااهم  اضطفاؿ 
اسػػتخفمت و  ،سػػشؾات ( 6-4) مػػؽ فطفػػاؿ الرو ػػة اػػي عسػػر عيشػػة الفراسػػة و كؾنػػت ،السهػػارات

مكياس  ،تحميه الشرؾص الفراميةل: استسارة الفراسة فدواتوكاف مؽ  ،الفراسة السشهج التجريبي
 كدػبهؼ ألطفػاؿ السقفمػة لشتاتج: فف الفراما السدرحية ال وكاف مؽ فئؼ ،الفراما السرؾر لألطفاؿ

 والثقػة ،كفريػق العسػه الجسػاعي ،التدػام  وائحتػراـ ،التعػاوف  :الهامػة مثػه السهػاراتمػؽ  الكثير
 .بالشفس

 عمػػػي ااعميػػػةتعػػػرؼ ال لػػػى ( التػػػي ئػػػفات 0229 ،دراسػػػة ) الفػػػاحواػػػي نفػػػس العػػػاـ نجػػػف      
عيشػػة  تو كؾنػػ ،ؿ الرو ػػةاطفػػضاػػي  شسيػػة التعبيػػر التؾاصػػمي المفغػػي وايػػر المفغػػي  الفكائػػة

 ،واسػػتخفمت الفراسػػة السػػشهج التجريبػػػي، فطفػػػاؿ الرو ػػةمػػؽ طفػػا وطفمػػة ( 32فارسػػة مػػؽ )ال
مكيػػػاس الػػػذكال  ،وكػػػاف مػػػؽ فدوات الفراسػػػة: برنػػػامج الفراسػػػة السعتسػػػف عمػػػي اضنذػػػظة الفكاليػػػة

فطفػػػػاؿ  اكتدػػػػاب وكػػػػاف مػػػػؽ فئػػػػؼ الشتػػػػاتج:  ،مكيػػػػاس التعبيػػػػر التؾاصػػػػمي لألطفػػػػاؿ ،الؾجػػػػفاني
لػػؼ و ، (مهػػارة الكػػاـوكػػذلػ  ،اػػي الفرجػػة الكميػػة التعبيػػر المفغػػي) ارات لسهػػالتجريبيػػة  ةالسجسؾعػػ

 التعبيػػر المفغػػي تااػػي مهػػار  السجسؾعػػة التجريبيػػة والزػػابظة بػػيؽ احرػػاتيا  غهػػر اػػروؽ دالػػة
 .ارنرات( ،الفهؼ ) الستسثمة اي

( التي ئفات  لػي معراػة ااعميػة برنػامج  ػفريبي لتحدػيؽ الكفػالة 0220 ،دراسة ) ر ؾاف     
( 6 -4و كؾنػػت عيشػػة الفراسػػة مػػؽ فطفػػاؿ الرو ػػة اػػي عسػػر )  ،جتساعيػػة ضطفػػاؿ الرو ػػةائ

 ،واسػػػتخفمت الفراسػػػة السػػػشهج التجريبػػػي ذو السجسػػػؾعتيؽ ،( طفػػػا وطفمػػػة202سػػػشؾات لعػػػفد ) 
 ،ااتبار لمذكال ،مكياس الكفالة ائجتساعية ،وكاف مؽ فدوات الفراسة: برنامج الفراسة السقترح 

 تاتج ااعمية البرنامج السقترح اي  حديؽ الكفالة ائجتساعية ضطفاؿ الرو ة.وكاف مؽ فئؼ الش
التػػي ئػػفات الػػي التعػػرؼ عمػػي ااعميػػة السدػػرح اػػي  شسيػػة و فراسػػة ب( 0226 ،) كػػفوانيولقػػف قػػاـ 

( طفػا 62و كؾنػت عيشػة الفراسػة مػؽ ) ،مهار ي حه السذكات وا خاذ القرار ضطفاؿ الرو ػة
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واسػػتخفمت  ،مػػؽ فطفػػاؿ الرو ػػة يؽ السجسؾعػػة التجريبيػػة والزػػابظةوطفمػػة مقدػػسة بالتدػػاو  بػػ
: برنػامج الفراسػة القػاتؼ عمػي اسػتخفاـ وكاف مػؽ فدوات الفراسػة ،الفراسة السشهج  شبو التجريبي

مجسؾعػػة مػػؽ  ،ااتبػػار الػػذكال ،مكيػػاس مهػػار ي حػػه السذػػكات وا خػػاذ القػػرار ،مدػػرح العػػراتس
 شسيػػة مهػػار ي وكػػاف مػػؽ فئػػؼ الشتػػاتج ااعميػػة برنػػامج الفراسػػة اػػي  ،البظاقػػات السمؾنػػة والقرػػص

  . حه السذكات وا خاذ القرار ضطفاؿ الرو ة
( التي ئفات  لي التعرؼ عمي ااعمية مدرح العراتس 0229فبريه  ،طووناحظ دراسة )      

( طفػػا وطفمػػة  62و كؾنػػت عيشػػة الفراسػػة مػػؽ )  ،اػػي  شسيػػة الثقااػػة الرػػحية ضطفػػاؿ الرو ػػة
 ،واسػتخفمت الفراسػة السػشهج التجريبػي ،مقدسة بالتداو  بيؽ السجسػؾعتيؽ التجريبيػة والزػابظة

بظاقػة ماحغػة  ،لفراسة القاتؼ عمػي اسػتخفاـ مدػرح العػراتسوكاف مؽ فدوات الفراسة: برنامج ا
وكاف مؽ فئؼ الشتاتج ااعمية وكفالة مدرح العراتس اي  شسية  ،لسفاليؼ الثقااة الرحية لألطفاؿ

 مفاليؼ الثقااة الرحية ضطفاؿ الرو ة.    
 التعميق عمى الدراسات الدابقة :

سات الدػابقة اػي السدػائسة اػي  حفيػف مذػكمة  سثمت ائستفادة مؽ  طاع الباحا عمى الفرا -
 حيا فجسعت معغؼ الفراسات العربية واضجشبية عمى فئسية مدرح اضطفاؿ. ،وفئسيتها البحا
يػؾ  التػي يقػؾـ طفػاؿ والػفور الهػاـ والحاض مدػرحفلقت الفراسات الدػابقة الزػؾل عمػى فئسيػة  -
 .ات والدمؾؾ الدؾ  لخبرات والسعمؾمالسهارات وا اي  كداب فطفاؿ الرو ةبو 

فطفػػاؿ  مػػ  مدػػرح اضطفػػاؿ اسػػتخفاـكيفيػػة جػػالت نتػػاتج الفراسػػات الدػػابقة لترػػ  و حمػػه  -
فطفػػاؿ  عمػػي العػػروض السدػػرحيةفئسيػػة و ػػأرير ولكػػؽ بػػااتاؼ مؾ ػػؾعات الفراسػػة،  ،الرو ػػة
  .اضئفاؼ السرجؾةوبمؾغ الرو ة 

لػف   شسيػة السهػارات  ظبيػق حمه وجالت نتاتج لفراسات سابقة ) عربية وفجشبية ( لتر  و  -
، كسػػا فكػفت ئػػذا الفراسػػات اضجشبيػػة عمػػي فئسيػػة ، ولكػػؽ بػػااتاؼ مؾ ػػؾعات الفراسػػةاضطفػاؿ

 لػػى  رػػسيؼ  البحػػا ويدػػعى الباحػػا مػػؽ ورال ئػػذا  شسيػػة السهػػارات ائجتساعيػػة لػػف  اضطفػػاؿ
ات طيبػػػة مػػػ  وإقامػػػة عاقػػػ ،التؾاصػػػه المفغػػػي يلتشسيػػػة مهػػػار  مدػػػرح الظفػػػهبرنػػػامج باسػػػتخفاـ 

 لف  فطفاؿ الرو ة. اضاريؽ
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 و ؾعيػػف اػػي التعػػرؼ عمػػى فسػػاليح وطػػرؽ  ةيسكػػؽ ائسػػتفادة مػػؽ الفراسػػات العربيػػة واضجشبيػػ -
 التػػػي  قػػػفـ السدػػػرحي مػػػؽ اػػػاؿ العػػػروض السدػػػرحيةاػػػي الشذػػػا   مدػػػرح اضطفػػػاؿواسػػػتخفاـ 
مفغػي ، مهػارة  قامػة  سؽ البرنامج اليؾمي لمرو ة بهفؼ  شسية: ) مهارة التؾاصػه ال لألطفاؿ

 . ( سشؾات5-4اي عسر ) ضطفاؿ الرو ة (عاقات طيبة م  افاريؽ 

 

 :إجرا ات البحث
 :منيج البحث :أوال
وذلػػػػ  ،اسػػتخفـ الباحػػػا اػػي البحػػػا الحػػالي السػػػشهج التجريبػػي لسشاسػػػبتو لسؾ ػػؾع البحػػػا     

معراػػػة  ؼبهػػػف ،بعػػػف  لكػػػا السجسػػػؾعتيؽو كيػػػاس قبمػػػي لبػػػالتظبيق عمػػػي مجسػػػؾعتيؽ  جػػػريبيتيؽ 
وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ   ،ااعميػػة اسػػتخفاـ مدػػرح الظفػػه اػػي  شسيػػة مهػػار ي: التؾاصػػه المفغػػي

                                      : البحا ئذا الترسيؼ التجريبي الستب  ايوالجفوؿ التالي يؾ   افاريؽ ضطفاؿ الرو ة. 

 حثالب ىذا يهضح الترميم التجريبي المتبع في (1جدول )
 ىاتبار القبمائ السجسؾعة

Pretest 

السعالجة 
Treatment 

  اتبار البعفائ
post test 

 السجسؾعة التجريبية
 اضولي

  EXP. Group،1 

السكياس السرؾر 
لسهار ي: التؾاصه 

وإقامة عاقات  ،المفغي
طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ 

 الرو ة

 لبرنامج تعرض 
باستخفاـ  البحا

 مدرح الظفه

: لسهار ي لسرؾرا السكياس
 وإقامة ،المفغي التؾاصه
 افاريؽ م  طيبة عاقات

 الرو ة ضطفاؿ

التجريبية لسجسؾعة ا
 الثانية

EXP. Group،2 

السكياس السرؾر 
لسهار ي: التؾاصه 

وإقامة عاقات  ،المفغي
طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ 

 الرو ة

 لبرنامج  تعرض
 باستخفاـ البحا
 الظفه مدرح

: سهار يل السرؾر السكياس
 وإقامة ،المفغي التؾاصه
 افاريؽ م  طيبة عاقات

 الرو ة ضطفاؿ

 مجتمع وعينة البحث:ثانيا: 
و كؾنػػػػت  ،مػػػػؽ فطفػػػػاؿ الرو ػػػػة  جػػػػريبيتيؽ مجسػػػػؾعتيؽ ػػػػؼ  ظبيػػػػق برنػػػػامج البحػػػػا عمػػػػي      

مػػؽ رو ػػة مفرسػػة الذػػهيف مػػائر الدػػيف مرػػظفي  ( طفػػا وطفمػػة09) السجسؾعػػة اضولػػي مػػؽ
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مػؽ رو ػة مفرسػة االػف بػؽ الؾليػف  ( طفػا وطفمػة07سجسؾعة الثانيػة مػؽ )ال ،لمتعميؼ اضساسي
 ،بقريػة العسػار الكبػرا  ، قريبػا ( سػشؾات 5-4)  اػي عسػر . وكا السجسػؾعتيؽ لمتعميؼ اضساسي

 التابعتيؽ ردارة طؾخ التعميسية، بسحااغة القميؾبية.
 أدوات البحث:ثالثا: 

 فظةةي وإقامةةة عالقةةات طيبةةة مةةع اآلخةةرينميةةارتي التهاصةةل الملقيةةاس مرةةهر قيةةاس م -1
 ) إعداد الباحث ( .( سنهات 5-4من )  ألطفال الروضة

 وئي: قاـ الباحا بعفد مؽ الخظؾات لمتؾصه  لي السكياس اي صؾر و الشهاتية وذلػ بعف 

التؾاصػػه المفغػػي وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  قيػػاس مهػػار ي : المقيةةاستحديةةد اليةةدف مةةن  -ف
 .( سشؾات 5 -4)  و ةضطفاؿ الر  افاريؽ

العربية  الدابقةوالبحؾث  الدراساتمن  ) في ضه  ما تهفر لمباحث ( االطالع واالستفادة -ب
 ػػػؼ كسػػػا  ،السقػػػاييس السقفمػػػة ضطفػػػاؿ الرو ػػػة اػػػي مؾ ػػػؾع البحػػػا الحػػػاليوكػػػذلػ  ،واضجشبيػػػة

 الخاصة بالبحا الحالي.السحفدة سابقا التؾصه لمتعريفات ارجراتية 

التؾاصػػػه المفغػػػي وإقامػػػة  :ميةةةارتي الخةةةاق بقيةةةاساقةةةف المقيةةةاس المرةةةهر تحديةةةد مه  -ج
اػي  كتابتهػا وذلػػ مػؽ اػاؿ ،( سشؾات5 -4) مؽ عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفاؿ الرو ة

سجسؾعػػػة مػػػؽ ل بهػػػفؼ  حؾيمهػػػا متخرػػػص رسػػػاـعر ػػػها عمػػػي  ػػػؼ  وبعػػػف ذلػػػػ، اقػػػ ( مؾ 22)
    .السبفتيةصؾر ها  ايالسؾاق  السرؾرة 

 األولي: ة استطالعيةدراسال -د

عػفد ل) اير عيشة البحػا (  مؽ اضطفاؿعمي مجسؾعة  السبفتيةاي صؾر و  السكياس ظبيق  ؼ 
السؾاقػ  التػػي  ومعراػة ،لهػػؼ السكيػاسومشاسػبة  هػػؼمعراػة مػف  اهسبهػػفؼ ، ( طفػا وطفمػة02) 

 . التعفيهصعؾبة اي اهسها و حتاج  لي   ذكه
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 :لمقياس المرهرمناقذة الخبرا  والمتخررين حهل ا -ه

فعزػػال ئيئػػة  )ريػػاض اضطفػػاؿ مجػػاؿ اػػيعػػفد مػػؽ الخبػػرال  مػػ  السكيػػاس ومشاقذػػة  ػػؼ عػػرض
 ،: مف  مشاسبة السكياس السرؾر ضطفاؿ الرو ةلمتعرؼ عمي ومعمسات ( ،مؾجهات ، فريس

 الكمسػػػػػاتتعػػػػػفيه بعػػػػػض ب وقػػػػػاـ الباحػػػػػا ،السكيػػػػػاسقتراحػػػػػات حػػػػػؾؿ وائ الساحغػػػػػات و دػػػػػجيه
 بالسكياس السرؾر. والرسؾمات الخاصة

 :لدراسة االستطالعية الثانيةا -و

و حفيػف الػزمؽ السشاسػح لمتظبيػق، و ػؼ  حفيػف  لمسكيػاسلتأكف مػؽ سػامة الذػكه الشهػاتي بهفؼ ا
 ( دقيقة كحف فقري. 05زمؽ السكياس السرؾر ضطفاؿ الرو ة )

 : المقياس في صهرتو النيائية -ي

وإقامػػة  ،التؾاصػػه المفغػػيلسعمسػػة لكيػػاس مهػػار ي لمظفػػه بسدػػاعفة ا وسػػيقفيػػتؼ  كيػػاس مرػػؾر م
و كؾنػت مهػارة التؾاصػػه ( مؾقػ  مرػؾر،  26وئػؾ عبػػارة عػؽ )  ،عاقػات طيبػة مػ  افاػريؽ

( مؾاقػػ  مرػػؾرة ويظمػػح مػػؽ الظفػػه فف يرػػ  ئػػذا الرػػؾر اػػي شػػكه حكايػػة 4المفغػػي مػػؽ )
كػه مؾقػ   ( مؾقػ  مرػؾر20بديظة، و كؾنت مهارة  قامػة عاقػات طيبػة مػ  افاػريؽ مػؽ )

عبػر ئ ي وافاػر سػمبي ،ويعبر عؽ السهػارة السظمؾبػة لدػمؾؾ الظفػه يجابي جانبيؽ فحفئسا مؽ 
مح مؽ الظفػه ااتيػار فحػف الجػانبيؽ الػذ  يظفػق معػو ، ويظلدمؾؾ الظفه عؽ السهارة السظمؾبة
 .مؽ قبه السعمسة بعف شرح السؾق  لو وذلػ، ويعبر عؽ سمؾكو

(  26( درجػػة والفرجػػة اضدنػػى )  48جػػة الكميػػة لمسكيػػاس ) : الفر طريقةةة ترةةحيح المقيةةاس -
  مقدسة كائ ي: ،درجة

 ( درجات3الظفه ) حيا يأاذ ،( درجة20: الفرجة الكمية )بالندبة لميارة التهاصل المفظي* 
يحكػي  ماعشف مثاؿ عمي ذلػ:  لي فكثر (، عشاصر 5مكؾنة مؽ ) قرة بديظة  يحكي ماعشف

عشرػػر : الزمػػاف والسكػػاف، حػػه  ،مذػػكمة ،شخرػػيات : اكػػرة،ؽمػػ مكؾنػػة بدػػيظة قرػػة الظفػػه
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قرػػػة  يحكػػػي ما( درجػػػة عشػػػف0) ويأاػػػذ، عميػػػو، وذلػػػػ مػػػؽ اػػػاؿ الرػػػؾرة السعرو ػػػة لمسذػػػكمة
 عبػػػر عػػػؽ مزػػػسؾف  الذخرػػػيات، السكػػػاف(، فكػػػرةال) ( عشاصػػػر اقػػػ  مثػػػه:3-0مكؾنػػػة مػػػؽ )

  لرؾرة اق .ا لسحتؾ   ير  ما) درجة واحفة ( عشف ويأاذ، السعرو ة عميو الرؾرة

والفرجػػة  ،( درجػػة36: الفرجػػة الكميػػة ) بالندةةبة لميةةارة إقامةةة عالقةةات طيبةةة مةةع اآلخةةرين* 
والتػػي الرػػحيحة  الرػػؾرة يختػػار ما( درجػػات عشػػف3يأاػػذ الظفػػه )حيػػا  ،( درجػػة20اضدنػػى )

لتي ئ  عبر عؽ السهارة االخظأ و لرؾرة يختار ا ما( درجة عشف0عؽ السهارة السظمؾبة، و)  عبر
 .لمسعمسة الظفه ، )درجة واحفة( عشفما ئ يدتجيحلسظمؾبةا

 :المقياسصدق 

 الردق الظاىري : -

مػف  و  التعميسػاتو مشاسػبتو لألطفػاؿ مػؽ حيػا وذلػ ، لمسكياسبالسغهر العاـ  ااصوئؾ      
مػػؽ ذلػػػ  ائطسئشػػاف، و ػػؼ السفػػرداتالابػػارات و ونػػؾع  ،والسؾ ػػؾعية ،و ػػؾح السؾاقػػ  السرػػؾرة

 ئستظاعية.مؽ ااؿ الفراسة ا

 : صدق المحكمين -

وكانػػت  الخبػرال اػي مجػاؿ ريػاض اضطفػاؿمجسؾعػة مػػؽ  مػ  السكيػاس ومشاقذػة  ػؼ عػرض     
والتػػي ا فػػق  السكيػػاس( %، رػػؼ قػػاـ الباحػػا بػػإجرال التعػػفيات عمػػي مؾاقػػ  84ندػػبة ائ فػػاؽ )
 ( %  اأكثر مؽ السحكسيؽ.92عميها ندبة )

 :المقياسثبات 

عمػي عيشػة مػؽ  و ظبيقػ وذلػػ مػؽ اػاؿ، ريقة  عػادة التظبيػقبظ السكياس ؼ حداب ربات      
بيػػق عمػػيهؼ مػػرة فاػػر  بفػػارؽ زمشػػي ( طفػػا وطفمػػة، رػػؼ  عػػادة التظ07فػػاؿ الرو ػػة عػػفدئا )فط

 ، رؼ حداب معامه ائر با  بيؽ التظبيقيؽ وكانت معامات ائر با  كسا يمي:فسبؾعيؽ
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 قامػػػػة عاقػػػػات طيبػػػػة مػػػػ  ، مهػػػػارة 22.93كػػػػاف معامػػػػه ائر بػػػػا    التؾاصػػػػه المفغػػػػيمهػػػػارة  
مر فػػػ ، كسػػػا فف معػػػامات ائر بػػػا  . ويعتبػػػر معامػػػه 22.92 امػػػه ائر بػػػا كػػػاف مع افاػػػريؽ

 عمي ربات السكياس بسدتؾ  مر ف . ، مسا يفؿ 2.22لمسهار يؽ داؿ  حراتيا عشف مدتؾ  

 اس لمتظبيق عمى العيشة.مرفاقية السكيالي  دكف ربات و ئذا الشتاتج السر فعة اي البحا الحو 

 .) إعداد الباحث (العروض المدرحيةالبرنامج المرمم باستخدام  -2
الحػػػالي ونتػػػاتج ارطػػػار الشغػػػر  ائطػػػاع عمػػػي  البحػػػا بعػػػفقػػػاـ الباحػػػا بإعػػػفاد برنػػػامج      

التؾاصػػه  : شسيػػة مهػػار ياسػػتخفاـ مدػػرح اضطفػػاؿ بهػػفؼ مػػؽ اػػاؿ وذلػػػ  ؛الفراسػػات الدػػابقة
 ،( سػػشؾات5-4اػػي عسػػر ) لػػف  فطفػػاؿ الرو ػػة قػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽوإقامػػة عا ،المفغػػي

: و )سػػعفية بهػػادر( بالظريقػػة اف يػػةعمػػى ارطػػار السرجعػػي الػػذ  حفد ػػاػػي ذلػػػ  واعتسػػف الباحػػا
اضساليح العمسية والسعاصػرة، مػؽ اػاؿ ارجابػة عمػى اسدػة فسػئمة ائ جائات و وئى استخفاـ 

 ،0220 ،جعػػػػػي لبرنػػػػػامج البحػػػػػا الحػػػػػالي.) بهػػػػػادربعػػػػػاد ارطػػػػػار السر ض الذػػػػػكه العػػػػػاـ  حػػػػػفد
323:329 ) 

 عند إعداد البرنامج : التاليةوقام الباحث بمراعاة النقاط 

 عػػػػفاد واسػػػػتثسار اضنذػػػػظة السدػػػػرحية الخاصػػػػة بالبرنػػػػامج الحػػػػالي لتشسيػػػػة مهػػػػار ي التؾاصػػػػه  -
 ؾات.( سش5-4وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ لف  فطفاؿ الرو ة اي عسر ) ،المفغي

مراعاة الفروؽ الفرديػة لألطفػاؿ اػي  م  ارعفاد الجيف والتسهيف قبه  قفيؼ كه عرض مدرحي -
   .ئذا العسر

 الجاذبية.و التذؾيق ببرؾرة  تسيز  العروض السدرحية قفيؼ  -

 لهذا السرحمة العسرية. ومعفئت الشسؾاراتص مظالح و مراعاة  -

 ،لتذػجي  اضطفػاؿ واسػتثار هؼ فو معشؾيػة ماديةت سؾال كان شؾي  السعززات السقفمة لألطفاؿ  -
 . السرسؼ فف يكؾف لألطفاؿ دور ونذا   يجابي اي البرنامجكسا يجح 
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وإقامة عاقات  ،التؾاصه المفغي :؛ لتشسية مهار يالحالي  حفيف ارطار السرجعي لمبرنامجو ؼ 
 :تاليةالمؽ ااؿ ارجابة عؽ اضسئمة  طيبة م  افاريؽ لف  فطفاؿ الرو ة

 ( سشؾات.5-4) اي عسرضطفاؿ الرو ة : لمن البرنامج ؟  1س

  : لماذا البرنامج ؟2س

 ،وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ لػػف  فطفػػاؿ الرو ػػة ،التؾاصػػه المفغػػي :لتشسيػػة مهػػار ي 
راحػػػػػه  كػػػػػؾيؽ شخرػػػػػية الظفػػػػػه، فئػػػػػؼ م ئعتبارئػػػػػا مػػػػػؽئػػػػػذا السرحمػػػػػة العسريػػػػػة  ضئسيػػػػػةوذلػػػػػػ 

والسعػػارؼ والسفػػاليؼ ، كسػػا والعػػادات الخبػػرات السهػػارات و مػػؽ  الكثيػػرب اكتدػػاػػي ا  ولخرػػؾبتها
والجدػػسية اػػي ئػػذا السرحمػػة.  وائنفعاليػػةالعقميػػة ائجتساعيػػة و  حػػفد معغػػؼ جؾانػػح نسػػؾ الظفػػه 

الظفػه اػي ئػذا و ، و ػأريرجاذبيػة  ذؾيق و لسا  تسيز بو مؽ  لمعروض السدرحية الباحاوااتيار 
  .ويتأرروف بها هؼ بهج ظربهؼ و اهي  وض السدرحيةالعر  بسذائفةالسرحمة شغؾؼ 

 وقاـ الباحا بتحفيف فئفاؼ البرنامج ومؽ  سؽ ئذا اضئفاؼ:

وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ لػػف   ،التؾاصػػه المفغػػي شسيػػة مهػػار ي:  اليةةدف الرئيدةةي :
 . عيشة البحا

 : مشها:األىداف المعرفية -ف

 .ض عميوالعرض السدرحي السعرو فف يتعرؼ عمي  -

 .السدرحيةفف يعرؼ شخريات  -

 .العرض السدرحيفف يعرؼ اسؼ  -

 :مشها: األىداف الهجدانية -ب

 م  ائنتباا. العرض السدرحيفف يجمس اضطفاؿ اي ئفول فرشال  -
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 . العرض السدرحيفف يتاب  اضطفاؿ سير فحفاث  -

 فف يدتجيح اضطفاؿ لتعميسات السعمسة فرشال العرض السدرحي. -

 مشهؼ.  ةبؾ ظمالسؿ اعسائ رنجازاي اضنذظة الجساعية  ؼفقرانه اضطفاؿفف يذارؾ  -

 .العرض السدرحيفف يذعر اضطفاؿ بأئسية اضنذظة التي يقؾمؾف بها بعف   -

 مشها: :األىداف الميارية -ج

 .العرض السدرحيفف يزيف اضطفاؿ   ااات مختمفة لمسؾاق  السعرو ة عميهؼ فرشال  -

 .العرض السدرحيـ اضطفاؿ بتسثيه فحفاث فف يقؾ  -

 .انتهاتوبعف  العرض السدرحيفف يحكى اضطفاؿ  -

 .العرض السدرحيفف يذكر اضطفاؿ  جابات لمسؾاق  السعرو ة عميهؼ فرشال  -

 .العرض السدرحيفف يعمق اضطفاؿ عمى  - 

 (. 090 ،0228 ،: )عظيةفي أىداف البرنامج التاليةمراعاة المعايير وتم 

 رػػاغ  ،احتياجػػات اضطفػػاؿ والسجتسػػ   عبػػر عػػؽ ، تدػػؼ بذػػسؾلية جؾانػػح شخرػػية اضطفػػاؿ -
 راعػػػػػى  ،داػػػػػاؿ التعػػػػػفياترنػػػػػة و سر  تدػػػػػؼ بال ،لكيػػػػػاسلمساحغػػػػػة وا قابميتهػػػػػا ،بظريقػػػػػة  جراتيػػػػػة

 . تياجات السراحه الفراسية التاليةاح

حتػى يحقػػق  ،ة البحػامػػا الػذ  يسكػؽ  قفيسػو لألطفػاؿ عيشػيعشػي ئػذا الدػداؿ و  : مةاذا ؟  3س
وإقامة عاقات طيبة م   ،التؾاصه المفغي :الشتيجة السرجؾة اي  شسية مهار ي السقترح البرنامج

   ضطفاؿ الرو ة. اريؽاف

 . والجفوؿ التالي يؾ   ذلػ: عرض مدرحي( 20) مؽ البرنامج الحالي يتكؾف و 
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 المدتخدمة في البرنامج العروض المدرحية( يهضح 2جدول )

اي  السهارة السراد  شسيتها ضطفاؿ الرو ة رقؼ الجمدة رض السدرحيالع ـ
 ( سشؾات5-4عسر )

 التؾاصه المفغي 2،0 عروسة حشاف 2

  قامة عاقات طيبة م  افاريؽ 3،4 العساؽ الظيح 0

 التؾاصه المفغي 5،6 البالؾنة البيزال 3

  قامة عاقات طيبة م  افاريؽ 7،8 فلؾف وفرقاـ 4

 التؾاصه المفغي 9،22 رالظيؾ  5

  قامة عاقات طيبة م  افاريؽ 22،20 امفه وامفه وامفه 6

 التؾاصه المفغي 23،24 اضصفقال 7

  قامة عاقات طيبة م  افاريؽ 25،26 !سعيف . . سعيف  8

 التؾاصه المفغي 27،28 الحيؾانات 9

  قامة عاقات طيبة م  افاريؽ 29،02 فنا  نداف 22

 التؾاصه المفغي 02،00 اؾاة فحاـ 22

  قامة عاقات طيبة م  افاريؽ 03،04 كؾكي وبشفؽ 20

 

ألطفػاؿ ل قػفيؼ البرنػامج  الرو ػة معمسػة دػتظي   د بهذا الدػداؿ كيػفؾ قروالس  : كيف ؟ 4س
عشػف ات السدػتخفمة و تزسؽ ارجابػة  حفيػف ائسػترا يجي ،بدي شيق و اي فسمؾب عيشة البحا 

، وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ ،التؾاصػػه المفغػػي : شسيػػة مهػػار يفؼ بهػػالبرنػػامج   ظبيػػق
 .( لعح الفور ،السشاقذة والحؾار ،التعزيز ومؽ فئؼ ئذا ائسترا يجيات: )
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  شفيػذ تبػ  عشػف سؾؼ الخظة الزمشية التي   بيؽارجابة عمى ئذا الدداؿ والؾاق    : متى ؟5س
ـ، 0202ـ / 0202مػػػؽ العػػػاـ الفراسػػػي  اضوؿتػػػـر  ػػػؼ  ظبيػػػق البرنػػػامج اػػػي الحيػػػا البرنػػػامج، 
، زمػػؽ عػػرض مدػػرحي(  20( جمدػػة لعػػفد ) 04فسػػبؾعيا وبسجسػػؾع كمػػى ) ( جمدػػات3)بؾاقػػ  

 ( دقيقة.42كه جمدة )

 تقهيم البرنامج:

 التقهيم المرحمي:  -1

 :  مؽ ااؿذلػ و ، مدرحيعرض كه حيا يتؼ  قؾيؼ كه جمدة بعف ائنتهال مؽ 

السؾاقػػ  التػػي  عر ػػها السعمسػػة عمػػى اضطفػػاؿ  قبػػه السشاقذػػات و ؿ جانػػح نغػػر : مػػؽ اػػا -
 .العرض السدرحي واى فرشاتو وبعف ائنتهال مشو قفيؼ 

 ( .العرض السدرحيجانح  ظبيقي: عؽ طريق اضنذظة ) بعف ائنتهال مؽ  -

 التقهيم النيائي : -2 

عمػػى بػة مػػ  افاػريؽ وإقامػػة عاقػات طي ،التؾاصػػه المفغػيمهػار ي:  مكيػاس ظبيػػق مػؽ اػاؿ 
 متظبيق البعف  ومقارنتو بالتظبيق القبمي.  ل البحا ةفطفاؿ الرو ة عيش

 (T.test ااتبار  ،ائنحراؼ السايار   ،الستؾس  الحدابي):األساليب االحرائية

  تفدير ومناقذة النتائج:
 :األولالفرض اختبار صحة  -أ

تؾسػػػػظات درجػػػػات فطفػػػػاؿ بػػػػيؽ م 2.22عشػػػػف مدػػػتؾا  ؾجػػػف اػػػػروؽ ذات دئلػػػػة  حرػػػػاتية      
السجسؾعة التجريبية اضولي قبه وبعف التعرض لمبرنامج السرسؼ باستخفاـ مدػرح الظفػه لتشسيػة 

وذلػػػ عمػػى السكيػػاس السرػػؾر  ،وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ ،مهػػار ي: التؾاصػػه المفغػػي
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التظبيػق  وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفػاؿ الرو ػة لرػال  ،لسهار ي التؾاصه المفغي
 البعف .

حدػػػاب اعتفاليػػة  ؾزيػػ  الػػفرجات عػػؽ طريػػق ااتبػػػار  ػػؼ لمتحقػػق مػػؽ صػػحة ئػػذا الفػػرض      
“Kolmogorov-Smirnov” ( وئػػى قيسػػة ايػػر دالػػة احرػػاتيا 2.227نهػػا  دػػاوا )و بػػيؽ ف

لمعيشات السر بظة  (ت )ااتبار باستخفاـ الشتاتج وبعف  حميهمسا يعشى اعتفالية  ؾزي  الفرجات، 
(Paird Samples T Test لمتعػػرؼ عمػػي دئلػػة الفػػروؽ بػػيؽ متؾسػػظات درجػػات )فطفػػاؿ 

 ػػػػؼ (، SPSS) طريػػػق برنػػػامج عػػػػؽ القبمػػػي والبعػػػف  ولػػػي اػػػػي الكيػػػاساض السجسؾعػػػة التجريبيػػػة
 :الشتاتج التالية  لى التؾصه
 الولى لممقياسلممجمهعة التجريبية ا والبعدي القبمي( اختبار ت لمعينات المرتبطة لمفرق بين التطبيق 3جدول )

السجسؾعة التجريبية  السقاسة السهارة
 09= ف ائولى قبمي

السجسؾعة التجريبية ائولى 
 09ف = بعف 

مدتؾ   (تقيسة)
 الفئلة

 حجؼ اضرر

الستؾس  
لحدابي ا

 )ـ(

ائنحراؼ 
السايار  
 )ع(

الستؾس  
الحدابي 
 )ـ(

ائنحراؼ 
 السايار )ع(

 2.92 2.22عشفدالة 27.279 2.265 22 2.062 5.66 التؾاصه المفغي

 قامة عاقات طيبة 
 م  افاريؽ

 2.94 2.22دالةعشف 02.353 3.254 09.34 2.826 24.76

 2.95 2.22دالةعشف 04.074 3.598 39.34 0.522 02.42 الفرجة الكمية

مكيػاس درجػات  متؾسػظاتداؿ  حرػاتيا بػيؽ ؾجػف اػرؽ ي فنػوويتز  مػؽ الجػفوؿ الدػابق      
عشػػف مدػػتؾ  الػػفرجات  وإجسػػالي وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ ،ه المفغػػيمهػػار ي التؾاصػػ

 ، مسػا يعشػى  ػأرير البرنػامج القػاتؼ عمػى مدػرح الظفػػه.البعػف ( لرػال  التظبيػق 2.22الفئلػة )
وإقامػػة ، مهػػار ي التؾاصػػه المفغػػيلكػػه مػػؽ  2.8كبػػر مػػؽ كسػػا فف حجػػؼ اضرػػر كبيػػر حيػػا انػػو ف



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1416 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 تفػػػق نتػػاتج البحػػا الحػػػالي مػػ  نتػػػاتج  و  رجػػة الكميػػػة لمسكيػػاس.والفعاقػػات طيبػػة مػػػ  افاػػريؽ 
اػػػي ااعميػػػة  ( 0222 ،فبػػػؾ الفتػػػؾح)  ،(0226 ،) كػػػفواني ،(Rowland،2002) ات:دراسػػػ

لمثقػػػة  واكدػػػابو الػػػفراميالمعػػػح مثػػػه  ،واكدػػػابهؼ السهػػػارات مدػػػرح اضطفػػػاؿ مػػػ  فطفػػػاؿ الرو ػػػة
فلعػػػاب و  ،ذ القػػػرار ضطفػػػاؿ الرو ػػػةسهػػػار ي حػػػه السذػػػكات وا خػػػال تػػػو شسيو السدػػػرح و  ،بػػػالشفس

والذػػكه التػػالي  ،ضطفػػاؿ الرو ػػةجتساعيػػة ئسهػػارات االالدػػمؾكيات و بعض لػػ  و شسيتهػػاسدػػرح ال
اػػػي الكيػػػاس  اضولػػػيطفػػػاؿ السجسؾعػػػة التجريبيػػػة يؾ ػػػ  بيانيػػػا الفػػػرؽ بػػػيؽ متؾسػػػظات درجػػػات ف

 .القبمي والبعف  عمي السكياس السرؾر

 
 المجمهعة التجريبية األولى فيلممقياس  والبعدي القبمي( الفرق بين متهسطات التطبيق 1شكل )

 : الثانيالفرض اختبار صحة  -ب

بػػػيؽ متؾسػػػظات درجػػػات فطفػػػاؿ  2.22عشػػػف مدػػػتؾا  ؾجػػػف اػػػروؽ ذات دئلػػػة  حرػػػاتية       
ح الظفػه لتشسيػة السجسؾعة التجريبية الثانية قبه وبعف التعرض لمبرنػامج السرػسؼ باسػتخفاـ مدػر 

وذلػػػ عمػػى السكيػػاس السرػػؾر  ،وإقامػػة عاقػػات طيبػػة مػػ  افاػػريؽ ،مهػػار ي: التؾاصػػه المفغػػي
وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ضطفػاؿ الرو ػة لرػال  التظبيػق  ،لسهار ي التؾاصه المفغي

 البعف .
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بحدػػاب اعتفاليػػة  ؾزيػػ  الػػفرجات عػػؽ طريػػق الباحػػا  قػػاـلمتحقػػق مػػؽ صػػحة ئػػذا الفػػرض      
( وئػػى قيسػػة ايػػر دالػػة 2.207و بػػيؽ انهػػا  دػػاوا )  ”Kolmogorov-Smirnov“ااتبػػار 

لمعيشات  (ت )ااتبار باستخفاـ الشتاتج وبعف  حميهاحراتيا مسا يعشى اعتفالية  ؾزي  الفرجات، 
لمتعػرؼ عمػي دئلػة الفػروؽ بػيؽ متؾسػظات درجػات ( Paird Samples T Testالسر بظػة )

 ػؼ (، SPSS) برنػامج اػاؿ مػؽ ية الثانية اػي الكيػاس القبمػي والبعػف فطفاؿ السجسؾعة التجريب
 :الشتاتج التالية  لى التؾصه
 لممجمهعة التجريبية الثانية لممقياس والبعدي القبمي( اختبار ت لمعينات المرتبطة لمفرق بين التطبيق 4جدول )

 السجسؾعة التجريبية الثانية قبمي السهارة السقاسة
 07= ف

التجريبية الثانية  السجسؾعة
 07ف = بعف 

مدتؾ   (تقيسة)
 الفئلة

حجؼ 
 اضرر

الستؾس  
 لحدابي )ـ(ا

ائنحراؼ 
 السايار  )ع(

الستؾس  
 الحدابي )ـ(

ائنحراؼ 
 السايار )ع(

التؾاصه 
 المفغي

 2.87 2.22دالةعشف 23.322 2.893 22.48 2.468 6.33

 قامة عاقات 
طيبة م  
 افاريؽ

 2.89 2.22دالةعشف 24.303 3.826 07.78 0.294 26

 2.93 2.22دالةعشف 28.874 4.222 38.06 0.570 00.33 الفرجة الكمية

طفػاؿ ف درجػات متؾسػظات حرػاتيا بػيؽ  ةدالػؽ و ؾجف اػر ي فنوويتز  مؽ الجفوؿ الدابق      
سهػػػػار ي ل السرػػػػؾر سكيػػػػاسال عمػػػػياػػػػي الكيػػػػاس القبمػػػػي والبعػػػػف  السجسؾعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة 

الفئلػة عشػف مدػتؾ   وكذلػ الفرجػة الكميػة ،المفغي، وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ التؾاصه
 ػأرير البرنػامج القػاتؼ عمػى مدػرح الظفػه. كفػالة و ، مسػا يعشػى البعػف ( لرال  التظبيق 2.22)

مهػػار ي التؾاصػػه المفغػػي، وإقامػػة لكػػه مػػؽ  2.8كسػػا اف حجػػؼ اضرػػر كبيػػر حيػػا انػػو اكبػػر مػػؽ 
و تفػق نتيجػة البحػا الحػالي مػ  دراسػات:  .لمسكيػاسوالفرجة الكميػة  فاريؽعاقات طيبة م  ا
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)0227(Bates،، (0229 ،) طػو، ( Jackson & Leahy، 2005 )،  اػي ااعميػة وكفػالة
التدػػػام  و  بػػػالشفس الثقػػػةواكدػػػاب الػػػفراما السدػػػرحية مدػػػرح الظفػػػه مػػػ  فطفػػػاؿ الرو ػػػة مثػػػه: 

ائنتسػال   شسيػةو لسدػرح او  ، شسيػة الثقااػة الرػحيةو مدرح العػراتس و  ،العسه الجساعي ،وائحتراـ
طفػػػػاؿ السجسؾعػػػػة بيانيػػػػا الفػػػػرؽ بػػػػيؽ متؾسػػػػظات درجػػػػات فوالذػػػػكه التػػػػالي يؾ ػػػػ   .اضصػػػػالةو 

 التجريبية الثانية اي الكياس القبمي والبعف  عمي السكياس السرؾر 

 
 المجمهعة التجريبية الثانية فيلممقياس  البعديو  القبمي( الفرق بين متهسطات التطبيق 2شكل )

 نتائج البحث:
 افف نرجػػ  مػػف يسكػؽو  ،يتزػػ  صػػحة ار ػي البحػػا: الدػابقة جومػؽ اػػاؿ  فدػير الشتػػات     

 ياػ البحػا الحػاليااعميػة برنػامج  ى لػ تيؽفطفػاؿ السجسػؾعتيؽ التجػريبي عمػى طرف  التحدؽ الذ
، وئذا دليه وا ػ  عمػي (ت طيبة م  افاريؽ قامة عاقا ، التؾاصه المفغي)  مهار ي: شسية 

كسػا  ،السهػار يؽ الدػال  ذكرئسػا و شسيػة اعػاؿ اػي  حدػيؽ ػأريرا كػاف  البحا الحػاليفف برنامج 
( 5-4مػػ  فطفػػاؿ الرو ػػة مػػؽ ) مدػػرح الظفػػه( ) مشاسػػبةو كفػػالة وااعميػػة  ىبػػرئؽ عمػػييدكػػف و 
 .سشؾات
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 احا باف ي:مؽ ااؿ نتاتج البحا الحالي يؾصي الب :البحثتهصيات 
 ؾجيو السهتسيؽ بتربية فطفاؿ الرو ة بأئسية مدرح الظفه اػي اكدػاب اضطفػاؿ السهػارات  -2

 والسعارؼ والخبرات.

التؾاصػػػػه لتشسيػػػػة مهػػػػار ي  اػػػػي ريػػػػاض اضطفػػػػاؿ العػػػػروض السدػػػػرحيةائئتسػػػػاـ باسػػػػتخفاـ  -0
 .وإقامة عاقات طيبة م  افاريؽ ،المفغي
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 المراجع
ااعمية استخفاـ فلعاب مدرح الظفه كسفاه لمتعمؼ  .(0222زيشح دمحم عبف السشعؼ ) ،فبؾ الفتؾح 

كمية البشات، جامعة  .رسالة ماجدتير اير مشذؾرة .ائجتساعي اي  ؾل فئفاؼ الرو ة
 .عيؽ شسس

ما فاؿ مفا ااعمية برنامج مقترح اي افض الدمؾؾ العفواني لفا فط .(0222حدؽ دمحم ) ،فبؾ زيف
 جامعة القائرة . .معهف الفراسات والبحؾث التربؾية  .رسالة دكتؾراا  .السفرسة هقب

 .دار الجامعة الجفيفة :ائسكشفرية .مدرح ودراما الظفه (.0223نجال دمحم عمى ) ،فحسف 

 .لألطفاؿ السدرح. (0222) فحسف محسؾد ،مزيف ؛حدؽ محسؾد ، سساعيه

دار القائرة: . ؾلؾجية التعمؼ بيؽ السشغؾر ائر باطي والسشغؾر السعرايسيك. (2996) اتحي ،الزيات
 الشذر لمجامعييؽ.

الفكائة و شسية التعبير التؾاصمي عشف فطفاؿ الرو ة بسفيشة (. 0229ااطسة مفتاح ارج )  ،الفاح 
 . (33) 3 .035:072. جامعة عيؽ شسس .كمية التربية. مجمة كمية التربيةبشغاز . 

 لتحقيق و فاامهسا الظفه ومدرح السفرسى السدرح فئسية(. 0222) االى نعسة مالػ ،كيالسال 
 .التربؾية الفراسات مجمة. التربؾية والسدسدات السفارس اى وغيابهسا  ربؾية فئفاؼ

 (.22).  267،الرصانة.

دار الفكر : رةالقائ .استرا يجيات التعمؼ والتعميؼ اي الظفؾلة السبكرة. (2997)ئفا محسؾد  ،الشاش  
 العربي.

 فطفاؿ لفا ائجتساعية بالكفالة وعاقتها المفغي اير التؾاصه مهارات .(0227) دمحم مروة ،فميؽ 
 .شسس عيؽ جامعة .البشات كمية .مشذؾرة اير ماجدتير رسالة .السفرسة قبه ما

 العسرانية عةمظب. ائطفاؿ لرياض الظفه ودراما مدرح اي مقفمة(. 0222)  الفيؽ كساؿ ،حديؽ-
       .لألوادت

  الفار السررية :القائرة .السرظم  والتظبيق التعميسيالسدرح (.0224كساؿ الفيؽ ) ،حديؽ 
 .2  .المبشانية
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(. برنامج  فريبي لتحديؽ الكفالة ائجتساعية ضطفاؿ 0220 ،) يؾنيؾ مشى جابر دمحم ،ر ؾاف
 .233:272 .جامعة بؾرسعيف .ضطفاؿكمية رياض ا .مجمة كمية رياض اضطفاؿالرو ة. 

(2.) 

تليات  فعيه الفور التربؾ  لمسدرح اي  شسية ائنتسال  (.0229 ،) فبريه رانفا فيسؽ دمحم ،شبكة 
 (.06.)926 :888. جامعة بؾرسعيف. مجمة كمية التربيةالؾطشي لف  طفه الرو ة. 

اقيؽ ذئشيًا القابميؽ لمتعمؼ م  فقرانهؼ دمج اضطفاؿ السع. (0226 ،فبريهالديف عبف القادر ) ،شريف 
السد سر الدشؾ   لفيهؼ، ائجتساعيةالعادييؽ اي رياض اضطفاؿ و شسية بعض السهارات 

  .مركز الفراسات الشفدية :القائرة .لمتربية الؾجفانية

 .مركز ارسكشفرية لمكتاب :اضزاريظة. مدرح اضطفاؿ (.0224فحسف ) ،صقر 

(. ااعمية برنامج قاتؼ عمي استخفاـ مدرح 0229) شريؽ جابر ،؛ بدظؾيديايساف راعت دمحم ،طو 
كمية . السجمة التربؾية  فطفاؿ الرو ة. العراتس اي  شسية مفاليؼ الثقااة الرحية لف

 (.62) .226:73جامعة سؾئاج.  .التربية

لدحاب لمشذر دار ا :القائرة. السهارات الحيا ية(. 0228) دعال ،مرظفي، فحسف ،عبف السعظي 
 .22 . .والتؾزي 

)دليه عسه  السدئؾلية ائجتساعية لظفه ما قبه السفرسة .(0220) اشيسيحدشية  ،عبف السقرؾد 
 2  .العربيدار الفكر القائرة:  .(

 . اضنجمؾ السررية :القائرة. عمؼ الشفس ائجتساعي(. 2986) سيف فحسف ،عثساف 

فاـ مدرح العراتس اي  كداب فطفاؿ ما قبه السفرسة بعض استخ .(0225فمه عبف الكريؼ ) ،قاسؼ 
جامعة  .معهف الفراسات العميا لمظفؾلة .ماجدتير رسالة .الدمؾكيات ائجتساعية ائيجابية

 .عيؽ شسس

(. برنامج مدرحي لتشسية مهار ي ا خاذ القرار وحه  0228 ،) فبريهلسيال فحسف محسؾد  ،كفواني 
. كمية التربية لمظفؾلة مجمة دراسات اي الظفؾلة والتربيةالسذكات لف  طفه الرو ة. 

 (.5) .230:022 جامعة فسيؾ . السبكرة.
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 .دمذق .مجمة جامعة دمذق. (. فرر السدرح اى  شسية شخرية الظفه0222فحسف عمى ) ،كشعاف 
92. 07(.2) 

لسهارات اعالية برنامج ركداب طفه ما قبه السفرسة بعض ا (.0226)عزا  براليؼ  ،دمحم-
 .جامعة عيؽ شسس .معهف الفراسات العميا لمظفؾلة .رسالة ماجدتير. ائجتساعية
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