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ات فاعلية وسائط تثقيف الطفل �� تنمي ونا وأثره ع�� امل�ا رة الو*� الوقا)ى بجائحة كو ر

ضة    والناعمة لدى طفل الر

  شيماء دمحم عبد الستار ع�� ا01ندى

8ر اسات ?<سانية، جامعة 9 Cاض 9طفال، @لية الد زقسم  ر   ر

 eg.edu.zhara@20el.Shimaaelgendy :ال��يد 	لك��و�ى 

  :امل#"ص 

   HIدف البحث اE. التعرف ع@. فاعلية وسائط تثقيف الطفل 4. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة 

ات الناعمة  ونا وأثره ع@. املKا رPو ضةر طفل وطفلة ) 60(، وتXونت عينة البحث من  ولدي طفل الر

cاض aطفال، وتم تقسيمKم إE. مجموعت رمن أطفال املستو الثا�ى من  hن إحداeما ضابطة ى

طفال وطفلة، استخدمت الباحثة aدوات ) 30(ىطفال وطفلة، وaخر تجرjcية قوامKا ) 30( قوامKا 

افن  sعرcب عماد أحمد حسن " اختبار املصفوفات املتتاoعة : التالية رtuو  لقياس ذPاء ) 2016(ن

ضة،  ضة ، مقياس املKوطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ى املصو لطفل الر ات الناعمة املصو ر را ر

ضة  ، برنامج وسائط تثقيف الطفل لتنمية الو/. الوقا+ى بجائحة )الباحثة / اعداد(ولطفل الر

ضة  ات الناعمة لدى طفل الر ونا وأثره ع@. املKا وPو ، وأسفرت نتائج البحث عن )الباحثة/اعداد (رر

جات أطفال ا|tموعة الت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د روجود فر جرjcية، وأطفال و

را|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق ال��نامج ع@. مقياس الو/. الوقا+ى املصو لطفل 

جات  ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى د � ا|tموعة التجرjcية ،عدم وجود فرuضة لصا رالر و و

مقياس الو/. أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق ال��نامج ع@. 

جات أطفال  ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د ضة، وجود فر رالوقا+ى املصو لطفل الر و و ر

ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق ال��نامج ع@. مقياس 

� ا|tموعة التجرjcية، uضة لصا ات الناعمة املصو لطفل الر واملKا ر ق ذاتر  داللة وعدم وجود فر

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق  راحصائية بhن متوسطى د

ضةال ات الناعمة املصو لطفل الر و��نامج ع@. مقياس املKا ر    .ر

ات الناعمة،  :الGلمات املفتاحية  ونا، املKا ر وسائط تثقيف الطفل، الو/. الوقا+ى، جائحة Pو ر

ضة   . وطفل الر

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

85 

The Effectiveness of Child Education Media to Develop Preventive 
Awareness of Corona Pandemic and It’s Impact on The Soft Skills 

of a Kindergarten Child 

Shaima Mohamed Abd El Sattar Ali 

Department of Kindergarten, Faculty of Humanities, Al-Azhar 
University, Cairo, Egypt. 

E-mail: Shimaaelgendy.el20@azhar.edu.eg 

Abstract:  

     The research aims to identify the effectiveness of child education 
media in developing preventive awareness of Corona pandemic and its 
impact on the soft skills of a kindergarten child. The research sample 
consisted of (60) male and female children of the second level of 
kindergarten,, They were divided into twe groups, one of them  is 
control group Consisting of (30) male and female children, and the 
other is experimental group consisting of (30) male and female 
children, the researcher used  Tools : the successive matrices test 
"John Raven Cognition Imad Ahmed Hassan (2016) to measure the 
intelligence of the kindergarten child, preventive awareness scale for 
the kindergarten child, the soft skills scale for the kindergarten child 
(prepared by the researcher), The child education media program to 
develop preventive awareness of Corona pandemic and its impact on 
the soft skills of the kindergarten child (prepared by the researcher), 
The results of the research resulted in the presence of statistically 
significant differences between the mean scores of the children of the 
experimental group and the children of the control group in the post 
measurement of the application of the program on the scale of 
preventive awareness of the kindergarten child in favor of the 
experimental group, and there were no statistically significant 
differences between the mean scores of the children of the 
experimental group in The two post-measurements of applying the 
program on the scale of preventive awareness illustrated for the 
kindergarten child, and there are statistically significant differences 
between the mean scores of the children of the experimental group and 
the children of the control group in the post-measurement of the 
application of the program on the scale of soft skills illustrated for the 
kindergarten child in favor of the experimental group, and there are no 
statistically significant differences between The average scores of the 
children of the experimental group in the post and follow-up 
measurements of applying the program on the scale of soft skills 
illustrated for the kindergarten child. 

Keywords: Child Education Media, Preventive Awareness, Corona 
Pandemic, Soft Skills, ,Kindergarten Child. 
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  : مقدمة 

فع مستواeا   .Eس�. جميع الشعوب إs سان ومن ثم�	ا eعد ال��ة من أجل النعم ال�� ي�شدs    ر
وتحسhن أساليب الوقاية ، والعالج لدHIا خاصة عندما يواجھ العالم مشXلة كب�hة تمثل خطوة 

قة 4. حياة الشعوب 4 ونا رفا  الذى تم اك�شافھ Covid 19ر. الوقت الراeن، و�. ان�شار ف�hوس Pو
eان بالصhن، و Pان لھ تأث�h مباشر ومستمر ع@. جميع مجاالت 2019لألو مرة 4. د�سم��  و 4. و

  .ا�uياة

تھ فقد صنفتھ منظمة ال��ة العاملية 4.  ه وخطو ر   ونظرا لسرعة ان�شا س  11ر  2020ر ما
خرج عن نطاق السيطرة، لذا جاءت توصيات منظمة ال��ة العاملية تحث باtuائحة أى أنھ قد 

cة للوقاية من 	صابة أو نقل  زع@. أeمية ال��بية الوقائية ال�� ¡Hدف إE. اتباع التداب�h 	ح��ا
  )51: 2020أحمد حسن دمحم ،( ىالعدو لألخرcن 

Xوcن ¦"صية الطفل وإعداده    وsعد مرحلة الطفولة املبكرة من أeم املراحل ال�� sسKم 4. ت
ل#�ياة املستقبلية، كما sسKم 4. تXامل نمو ¦"ص§تھ اtuسمية والعقلية والنفسية و	جتماعية 
تبعا ملا توفره لھ الب§ئة ا|�يطة من متطلبات التنمية، وما تقدمھ لھ من خ��ات ثرcة sسKم 4. بناء 

اتھ، وميولھ، وعادات ھ، وsعمل ع@. sشكيل وعيھ الثقا4. رمعتقداتھ، وتنمية استعداداتھ، وقد
  .بأoعاده املتعددة ال��بوcة، 	جتماعية ،ال��ية

ن    لذا فقد أوE. ال��بوcو كث�hا من 	eتمام والعناية باألطفال وH©��ªم وحماي©Hم من Pل خطر 
يؤثر عل¬Hم إذ �عد أحد eaداف aساسية 4. املؤسسات التعليمية eو الو/. الوقا+ى لدى 

ال، والذى يتحقق من خاللھ مساعدة الطفل ع@. اك�ساب معلومات �ية ، وتنمية aطف
ات sساعد الطفل ع@. وقاية نفسھ وحماية aخرcن من تلك  راتجاeات وعادات �يحة، ومKا

  )111: 2008إيناس م¯tوب ¦�اتھ ، ( aمراض 

ة تفرضKا طبيعة الوقت الراeن، ملا لKا من دو ر   فالو/. الوقا+ى ضر  فعال 4. إمداد aطفال ور
مة لتال4. العديد من aمراض، وتمك±Hم من مواجKة ا|"اطر ال��ية  زباإلجراءات والتداب�h الال
ة السلوكيات الوقائية اليومية 4. ظل ف�hوس  فع مستو إدا روالنفسية والبي´ية مما �ستوجب  ىر

ونا    .) 550: 2020ز�cب صالح، ( رPو

ت إليھ العديد     ة ·eتمام بالو/. الوقا+ى والص¶. لطفل روeو ما أشا اسات من ضر ر من الد ور
اسة  كال من  ضة، كد رالر  ، Wilson ،  )Bazaid,et.al.(2020،(2020)  . Salam,et.al (2010)و

Derya Atabey (2021) ، 2021( انتصار السيد(  ناء دمحمe ، .¶ماجدة فت ، )حيث )2021
مة للوقاية من العديد رأكدوا ع@. دو ال��بية الوقائية 4. إم زداد aطفال باإلجراءات والتداب�h الال

من aمراض الشا+عة ال�� تن�شر 4. ب§ئ©Hم ومجتمعKم والوقوع a .4خطار ال�� تؤثر ع@. �©Hم، 
ات ا�uياتية واملواقف والقيم و	تجاeات ال�� من شأ¾Hا ا�uفاظ ع@.  ف واملKا رحيث تمدeم باملعا ر

صيد ا¡Hم وsعزcزeا Pى تصبح نمطا من أنماط املع§شة ر�©Hم، وتنمية  رeم الص¶.، وصقل مKا
ونا املستجد سة حياتية يومية �عتادو عل¬Hا، خاصة 4. الوقت الراeن حيث وªاء Pو رومما ن   .ر

ئ   و4. ظل حالة الطوار ال�� �شKدeا العالم اليوم وما فرضتھ eذه ا|�نة الوªائية من تباعد 
cصابة ومن نقل إجتما/. ومن قضاء وقت طو	وف من "uوامل��افقة بضغوط نفسية با ، ÄÅلل بامل

ات ¦"صية، sساعدeم ع@.  ات ومKا رالعدو لألخرcن Pان aطفال 4. حاجة إE. اك�ساب قد ر ى
ات تمكن  ف ال�� أصبحت sسيطر ع@. العالم بأكملھ ، مKا رالتعا�ش والتكيف مع تلك الظر و
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ات ال�� الطفل من التعامل 	يجاÇى مع aخرcن ل ات الناعمة من أeم تلك املKا رذا نجد املKا ر
ات ال�� sساعد aطفال ع@. التصدى للمشكالت  ريحتاجKا الطفل 4. ذلك الوقت الراeن ف�È املKا
ة  مات والعمل ع@. حلKا،  ومن خاللKا يحقق الطفل التوافق النف�ÉÊ والتكيف 	جتما/. وإدا aرو ز

ئة بطرcقة مناسبة   .راملواقف الطا

ات ا�uياتية ال�� تحقق للفرد النجاح   ات الناعمة جزءا مKما وأساسيا من املKا ر  حيث sعد املKا ر
 )Rao,2014:52.( وتمكنھ من القيادة والتفاوض وإقناع aخرcن

� سمر صايمة Íة ع@. التكيف  ) 2010(     وتو ات الناعمة لألفراد حيث ت�يح القد رأeمية املKا ر
زواقف ا|"تلفة ، التعامل مع متطلبات وتحديات ا�uياة اليومية، ومن أبر والسلوك 	يجاÇى مع امل

ة الوقت ات التخطيط، حل املشكالت، وإدا رتلك املKا   . ر

اسة كال من  طالل عبد هللا  ت د ر    كما أشا ن)2015(ر eان سالمة عوض و أخر و، نو إE. ) 202 0( ر
ات ال�� تمكن املتع ات الناعمة تلك املKا رأeمية املKا نةر  القيادة ، التفاعل ·جتما/.،ولم من املر

ة ، ة ع@. مواجKة الصعوªات، التواصل و	تصال مع aخرcن، والعمل ضمن فرcق، إدا رالقد ر
مات والوقت، اتخاذ القرار والتخطيط اtuيد aز.  

jائحة ال�� حtuا العالم اليوم و4. ظل اeدKمات املتالحقة ال�� �ش a ست ز   ونظرا ملا فرضتھ تلك
ة وقعKا ع@. ا|tتمع تصاعد 	حتياج إE. أeمية وضع البذو aوE. لل��ة  رأنفاس العالم وخطو ر

 ذلك الف�hوس �uماي©Hم مناtuيدة لدى aطفال، وإمدادeم باملعلومات والسلوكيات الوقائية 
مات، والتعا�ش معKا من خالل أ� a ة تلك زوتداعياتھ فضال عن توعية aطفال بكيفية إدا شطة ر

sعمل ع@. تثقيف وتنمية الو/. الوقا+ى لدHIم، وتأsى وسائط تثقيف الطفل 4. مقدمة �aشطة 
طفال  ف�a �Èشطة ال�� تخاطب أك�Ð من حاسة لدى الطفل حيث تجمع بhن العديد من ألالKامة ل

ة واللو وا�uركة ناملؤثرات اtuذابة Pالصوت والصو ائد s .4شكيل ¦"صية الطفل،ر ر و لKا دو   ، ر
ات الناعمة واu"��ات  روتوجيھ سلوكياتھ، وتنمية خ��اتھ فضال عن غرس القيم التوعوcة، واملKا

  . العملية بطرcقة ممتعة وشيقة لدى aطفال

� كمال الدين حسhن Íوc2005(   و (�Ðالوسائط ا|�ببة  أن وسائط تثقيف الطفل من أك
عرفيا وتنقل لدHIم العديد من اu"��ات ، لألطفال وال�� sساeم 4. ت�شئ©Hم نفسيا واجتماعيا وم

ف    .روالقيم ، واملعا

، )2019( ،  والء عبد التواب )2019(شيماء عبد العزcز ،Thampson(2009)  تفق كال من ي    و 
أن وسائط التثقيف من أeم الوسائط التثقيفية الKامة 4. بناء ¦"صية ) 2022( ياسمhن أحمد 

ة ه،  تفتح التواصل مع aخرcن و الطفل ع@. رالطفل حيث sساeم 4. تنمية قد رالتعب�h عن أفXا
رلديھ أفاق واسعة من املعرفة و·ك�ساب مما �ساeم 4. إثراء ثقافة الطفل وتنمية وعيھ بما يدو 

  .حولھ 4. الب§ئة ا|�يطة بھ مع حماية نفسھ من ا|"اطر ا|"تلفة 

اسة كال من  اسات كد ر   كما أكدت العديد من الد  & Grace-Rowiand ( 2002، Pattersont(ر
Others( 2007) ر عاطفK2018( ، س(نيدة قنديل أبو بكرe ، )2021 ( أن وسائط التثقيف

ضة حيث sعتمد ع@.  واملرئية واملسموعة من أقو الوسائط ال��بوcة والثقافية الKامة لطفل الر ى
عرفة والتعلم وتنمية حاس�� السمع والبصر معا، وeما من أك�Ð ا�uواس ال�� sساعد ع@. امل
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دeم  ات ا�uياتية لدHIم كما تز eام 4. توعية aطفال، وتنمية املKا واu"��ات ا|"تلفة، ولKا دو ر ر
مات وتداعيا¡Hا a م من مخاطرH©م 4. حمايKسs زبالقيم ال��.  

 ر   و4. ضوء ذلك وإنطالقا من الدو 	يجاÇى لوسائط تثقيف الطفل 4. تنمية العديد من املفاeيم
أت الباحثة  اتھ،  روالقيم والعادات ال��ية السليمة وتأثe�hا البالغ ع@. الطفل وسلوكياتھ ومKا ر
ات الناعمة لدى أطفال  ونا، ومعرفة أثره ع@. املKا ة تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو رضر رر و
ضة وذلك من خالل وسائط تثقيفية لKا مداخل متعددة حيث تخاطب أك�Ð من حاسة لدى  والر

تھ ع@. اك�ساب طر الوقاية من العدو و	صابة الطف ة ممتعة وشيقة ف�Äيد من قد ىل بصو ق ر ر
مات والتكيف مع املواقف ال�� قد يواجKو¾Hا خالل  a ة زباألمراض فضال عن اك�ساب كيفية إدا ر

ات الناعمة  ف الراeنة من خالل املKا رالظر   . و

  : مشGلة البحث

من خالل الواقع ا�uاE. الذى �ع§شھ العالم، و ما تمر بھ      بدأ إحساس الباحثة بمشXلة البحث 
مات وaمراض ال�� باتت ¡Hدد العالم أجمع ، وما دعت إليھ ا�uاجة امل#�ة ع@.  a زالبالد من

ونا   ، وكذلك توصيات aطباء COVID-19راملستوhcن القومى والعال�Ý من مواجKة ف�hوس Pو
Äة إل� مة للوقاية من ورومنظمة ال��ة العاملية من ضر زام aطفال باإلجراءات والسلوكيات الال

ة البقاء 4. املÄÅ قدر 	مXان، وإحداث التباعد  ات، وضر تداء الكمامة والقفا لeذا الف�hوس Pإ ر ز ور
شادات ال��ية الواجب اتباعKا، وقد الحظت الباحثة من  ر·جتما/. وغe�hا من التداب�h و	

ات امليدانية لبعض  تداء رخالل الزcا cة كعدم ا ضات عدم إل�Äام aطفال بالسلوكيات 	ح��ا رالر ز و
أت الباحثة  رالكمامة، وتبادل aدوات بhن aطفال وعدم 	ل�Äام بالتباعد فيما بي±Hم ، لذا فقد 
ضة ل#�ماية من  cة السليمة لدى أطفال الر سات 	ح��ا ة تنمية الو/. الوقا+ى باملما وضر زو ر ر

ونا    .رف�hوس Pو

ف قاسية تتمثل غالبي©Hا 4. ال©Hديد      أت الباحثة من ناحية أخر أن aطفال يواجKو ظر وكما  ن ى ر
ب  راملوجھ نحو احتياجا¡Hم املادية، والنفسية،  وال��ف¬Hية، وتقطع حيا¡Hم العادية ، وغياب التجا

ف حيث وجدوا أنفسKم أمام أحداث تفرض عل¬Hم   ،لÄÅامل4.  املXوثواtuديدة ملواجKة eذه الظر
 �ÉÊما يتعرضو لھ من الضغط النف .Eن، باإلضافة إcخرa ختالط  مع	ب و ة aقا cا نوعدم  ر ر ز

اسة ت إليھ د ونا، وeو مأ أشا روالتوتر وا|"اوف oسjب ف�hوس Pو ر  إيناس ،  ،chan et al (2020( ر
ونا املستجد قد نالKم) 2021( رشا دمحم م   من رمن أن aطفال 4. عصر الف�hوس التاP .äو

الصعاب ما نال غe�hم من Pافة فئات ا|tتمع ا|�@. والدوE. إذ وجدوا أنفسKم أمام تحديات 
اسة، وغلق tuميع املناشط ال��ف¬Hية والرcاضية وغe�hا مات عديدة م±Hا sعليق للد روأ  وأصبح ،ز

¡ اسية فضال عن عودة ا�uياة لصو رeناك قلق مستمر oشأن مدى إمXانية العودة ملقاعدeم الد Hا ر
حالت وغe�hا من أ�شطة اعتاد الطفل عل¬Hا 4. حياتھ اليومية جات و ات وخر cا رالطبيعية من  و ر   .ز

ات ال��  ات الناعمة تلك املKا ضة 4. أمس ا�uاجة إE. تنمية املKا أت الباحثة أن أطفال الر ر    لذا  ر ور
ف امل ن Hæا ومحاولة للتكيف مع تلك الظر مة ال�� يمر a م حال لتلكKوتكفل ل و   .واتيةز

ا وا�Íا 4. عدم ·eتمام بتقديم برامج أو أ�شطة من شأ¾Hا تنمية  ر   كما الحظت الباحثة قصو
أى م#�ق  çعKا ) 2(رالو/. الوقا+ى لدى aطفال مما دفع الباحثة بتصميم اس�بانة استطالع  زوتو

ضة لتحديد واقع تنمية الو/. الوقا+ى بج40ع@. عدد من  املعلمات وعددeم  ائحة و معلمة ر
ة استطالع  � من ن�يجة استماèات الناعمة من خالل وسائط تثقيف الطفل، وات ونا واملKا رPو ر ر
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رالرأى وجود قصو 4. ذلك حيث تبhن أن توظيف وسائط تثقيف الطفل لتنمية الو/. الوقا+ى 
ف واملعلومات العلمية ب�سبة  ، الوقاية %25، الوقاية ال��ية ب�سبة %37.5راملتمثلة 4. املعا

جة توظيف وسائط تثقيف الطفل % 20.8، التباعد 	جتما/. ب�سبة %30غذائية ب�سبة ال رود
ة الوقت ب�سبة  ة إدا ضة املتمثلة 4. مKا ات الناعمة لدى طفل الر رلتنمية املKا ر ة %25ور ة إدا ر، مKا ر

مات ب�سبة  aسد  ب�سبة % 20زtuق ب�سبة % 33.3، لغة اcة العمل ضمن فر  %.35ر، مKا

ضة من خالل ترسيخ    ومن خال أت الباحثة أeمية تنمية الو/. الوقا+ى لدى طفل الر ول ما سبق  ر
السلوكيات 	يجابية ال�� تضمن ا|�افظة ع@. حيا¡Hم وتقديم التوعية ال��ية والغذائية عن 
ة  ات الناعمة املتعلقة بكيفية إدا رطرcق وسائط تثقيف الطفل والتعرف ع@. أثرeا ع@. املKا ر

ن Hæا مستخدمhن لغة اtuسد، والعمل ضمن فرcق من أجل الوقت، واد مات ال�� يمر a ة تلك وا ز ر
مات ال��ية والوªائية a من مع تلكa م طر التعا�شHæزا|�افظة ع@. �ة أطفالنا  وإكسا   .ق

  :رو�� ضوء ما سبق  تMبلو مشGلة البحث  اO1ا�N �� الMساؤالت 9تية

ة التجرjcية 4. القياسhن القب@. والبعدى ع@. eل يوجد اختالف بhن أطفال ا|tموع -1
ضة ؟ ومقياس الو/. الوقا+ى املصو لطفل الر   ر

 eل يوجد اختالف بhن أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة �4  -2
ضة ؟ والقياس البعدي ع@. مقياس الو/. الوقا+ى املصو لطفل الر  ر

3- jcموعة التجرt|ن أطفال اhل يوجد اختالف بe .@ن البعدى والت�ب�. عhية 4. القياس
ضة ؟ ومقياس الو/. الوقا+ى  املصو لطفل الر   ر

eل يوجد اختالف بhن أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن القب@. والبعدى ع@.  -4
ضة ؟ ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس املKا ر  ر

الضابطة e �4ل يوجد اختالف بhن أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة  -5
ضة ؟ ات الناعمة املصو لطفل الر والقياس البعدي ع@. مقياس املKا ر  ر

eل يوجد اختالف بhن أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. ع@.  -6
ضة ؟ ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس املKا ر   ر

 : HIدف البحث اE.:أ8داف البحث 

ونا وأثره  الكشف عن فاعلية وسائط تثقيف الطف -1 رل 4. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ضة ات الناعمة  لدى طفل الر وع@. املKا  .ر

cة فاعلية وسائط تثقيف الطفل 4. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة  -2 رالتحقق من استمرا
ضة ات الناعمة لدى طفل الر ونا وأثره ع@. املKا وPو  .رر

    :@.  تنقسم أeمية البحث ا�uاE. إE. ما ي: أ8مية البحث

   89مية النظرCة-أ

اسة جانب eام من جوانب مرحلة الطفولة  -1 رترجع أeمية البحث ا�uاE. لXونھ يتصدى لد
ونا،  وذلك من  ضة للوقاية من ف�hوس Pو راملبكرة ، وeو تنمية الو/. الوقا+ى لدى طفل الر و
ىخالل التأصيل  النظر الذى يلقى الضوء ع@. eذا الف�hوس، وأعراض 	صابة بھ، 

 يقدم من  الذىإجراءات الوقاية منھ ، من خالل برنامج قائم ع@. وسائط تثقيف الطفلو
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ف والسلوكيات الوقائية ال�� تفيد 4. ت�شئة aجيال القادمة ع@.  رخاللھ تأصيل للمعا
ونا  .رال��ة والسالمة وتجنب 	صابة بمخاطر aمراض وaوªئة املعدية مثل ف�hوس Pو

cاض توجيھ نظر القائمhن ع@ -2 ة تضمhن مناìí مرحلة  cاض aطفال بضر  ìíر. أعداد منا ر ور
توPوالت منظمة ال��ة العاملية للوقاية من الف�hوسات  cة وªر وaطفال لإلجراءات 	ح��ا ز

ونا بصفة خاصة  .ربصفة عامة وف�hوس Pو
ونا والعمل ع@. حل-3 ضة 4. ظل أحداث Pو مات ال�� يواجKKا طفل الر a عضo .@رالوقوف ع و Kا ز

 .بطرcقة تضمن aمن والسالمة للطفل وaخرcن
sسليط الضوء ع@. أeمية وسائط تثقيف الطفل كشXل من أشXال الوسائط التثقيفية الKامة -4

ونا وتوظيفKا 4. تنمية الو/. الوقا+ى  ضة ربجائحة Pو ات الناعمة لدى طفل الر ووأثره ع@. املKا ر
مات واملش a ةKم ملواجe�hى وفعال زوذلك إلثراء تفكÇل إيجاXشo كالت. 

   89مية التطبيقية-ب

cد املكتبة -1 ات الناعمة املصو لطفل  البحثيةوتز ر بمقياïÉð الو/. الوقا+ى املصو واملKا رر
ضة  .والر

ونا برنامج قائم ع@. إعداد  -2 روسائط تثقيف الطفل لتنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ض ات الناعمة لدى طفل الر وومعرفة أثره ع@. املKا    .ةر

ات الناعمة  -3 رسد الفجوة 4. البحوث العرªية من حيث تنمية الو/. الوقا+ى وأثره ع@. املKا
سات ال��ية السليمة  cب aطفال ع@. اتباع املما ضة مما �ساعد 4. تد رلدى طفل الر ر و
مات والطوار 4. ظل تلك اtuائحة مما �شXل إضافة من  a ة ئفضال عن كيفية إدا ز ر

  .الناحية التطبيقية

  :كما ي��) عرفYZا الباحثة إجرائيا( صطOUات البحث م

مجموعة متنوعة من وسائل التثقيف ال��  :Child Education Media وسائط تثقيف الطفل  
 ،aغا�ى وaناشيد،مسرح الطفل ( تقدم للطفل من خالل الوسائل املسموعة واملرئية مثل 

ة ( أو الوسائل املكتوªة واملطبوعة مثل ) نالتلفزcو ة،رالقصص املصو أو الوسائط ) رالكتب املصو
وال�� اعتمدت عل¬Hا الباحثة لتنمية الو/. الوقا+ى ) برامج الكمبيوتر( التكنولوجية ا�uديثة مثل 

ضة  ات الناعمة لطفل الر ونا واملKا وبجائحة Pو   .رر

ف واملعلومات العلمية حو :Preventive Awarenesالو*� الوقا)ى  cد الطفل باملعا ر تز ل و
ونا وكيفية انتقالھ و	صابھ بھ وطر الوقاية ال��ية والغذائية السليمة، وقواعد  قف�hوس Pو ر

 –التباعد 	جتما/. ال��  sسKم 4. بناء مقومات 	نضباط واتباع السلوكيات الوقائية ال�� تق¬Hم 
ونا، وال�� تقدم للطفل من خالل وسائ–oعد عناية هللا  ط تثقيف ر من خطر 	صابة بف�hوس Pو

  .الطفل

ات الناعمة   ات الò"صية ال�� تمكن الطفل من التكيف oشXل إيجاÇى  :Soft Skillsرامل�ا ر املKا
ونا Pى يتعامل بفاعلية مع متطلبات ا�uياة  مات ال�� يواجKKا خالل جائحة Pو aروحل املشكالت و ز

a ة ة الوقت، إدا ة إدا زاليومية و تحديا¡Hا من خالل امتالكھ ملKا ر ر مات، لغة اtuسد، العمل ضمن ر
  .فرcق وال�� تقدم للطفل من خالل وسائط تثقيف الطفل
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ة الوقت  ة الطفل ع@. اس�ثمار الوقت 4. أشياء مفيدة  :of Time   Managementرإدا ر  قد
ه من خالل تحديد الKدف، التخطيط، التنظيم، ترت§ب aولوcات، التقوcم ملا تم  روعدم اeدا

ه   .زانجا

ة 9 زإدا  مجموعة من 	جراءات ال�� يقوم Hæا الطفل للتكيف :of Crisis   Managementمات ر
ونا، وذلك لتقليل ا|"اطر والضر  cة، ومواجKة العقبات املواتية tuائحة Pو رمع aحداث اtuا ر ر

P ن بھhة الذى قد يقع عليھ او ع@. ا|�يط مة 	ل�Äام بالسلوكيات الوقائية oشXل مستمر ، رإدا زأ
م ونازوأ مة اu"وف الناشئة عن جائحة Pو رة التباعد 	جتما/. ، أ   . ز

 مجموعة من 	يماءات وا�uرPات ال�� �ستخدمKا الطفل :Body Language لغة ا01سد 
مستخدما يديھ أو sعب�hات وجKھ أو قدميھ أو ن��ات صوتھ Pى يفKم املستقبل املعلومة ال�� يرمى 

ونا إل¬Hا الطفل وال�� تمكنھ من التكيف  ف الراeنة tuائحة Pو رمع الظر   .و

 ميل الطفل إE. العمل اtuما/. مع aخرcن بحيث :Working in a team العمل ضمن فرCق 
رتجمعKم أeداف مش��كة �سعو إE. تحقيقKا دو التقليل من دو أحدeم أو إلقاء اللوم ع@.  ن ن

�hم عند التقصeأحد.  
ونا  زشر ع@. نطاق واسع تجاو ا�uدود الدولية وªدأ  �. وªاء ان� :Corona Pandemicرجائحة كو

eان الص§نية 4. د�سم��  سميا 4. 2019و4. والية و  يناير 30ر، وقد أعلنت منظمة ال��ة العاملية 
ئ أن تف�Éó الف�hوس �شXل حالة طوار �ية عامة تبعث ع@. القلق الدوE.، وأكدت تحولھ 2020

س 11إE. جائحة يوم  مة التنفسية ا�uادة ، وçعرف الف�hوس ب2020ر ما زاسم ف�hوس املتال
ونا  ونا املستجد) Covid 19(رالوخيمة Pو منظمة . ر، وçس�Ý املرض الناتج عنھ مرض ف�hوس Pو
  )2020( ال��ة العاملية 

ضة   cاض aطفال ممن :Kindergarten Childوطفل الر ر الطفل امللتحق باملستو الثا�ى من  ى
eم الزمنية ما بhن    . سنوات6-5رت��اوح أعما

اسات السابقة ر?طار النظر والد     ى

 Child Education Mediaوسائط  تثقيف الطفل : أوال

cده بما يل�ô احتياجات نمائھ العق@.  شاد الطفل وتز ا eاما 4. إ و   تلعب الوسائط التثقيفية دو ر ر
ءة والوسائط السمع،واملعر4. والنف�ÉÊ واtuسدى ية و و�. sشتمل ع@. وسائط التثقيف املقر

  )219: 2001عبد هللا أبو eيف ، ( والبصرcة 

eا من جيل إE. جيل  ر   وقد sعددت sعرcفات وسائط التثقيف وذلك لتنوع تلك الوسائط وتطو
.Eا التاH±وتذكر الباحثة م:  

وسائط تثقيف الطفل بأ¾Hا مجموعة متنوعة من وسائل  )2014( عرفت إيمان سعد السيد      
ف واملعلومات العلمية وا�uقائق واملفاeيم والقيم التثقيف ال�� sعتمد ع@.  رنقل العديد من املعا

و	تجاeات وأنماط السلوك املرغوب اجتماعيا، وال�� تقدم من خالل أشXال متعددة من 
ً

الوسائط املسموعة واملرئية املتمثلة a .4فالم التعليمية ومقاطع الفديو والكمبيوتر و	سطوانات 
وaغا�ى وaناشيد والوسائط املكتوªة املتمثلة 4. �افة aطفال والكتب وaشرطة الصوتية 

ة oشق¬Hا aدبية وغa �hدبية   .راملصو
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ءة واملسموعة واملرئية، ) 2018(ى   عرف©Hا سلو ع@. ابراeيم  وبأ¾Hا Pافة وسائط التثقيف املقر
cادة ا�uصيلة 	لك��ونية الرقمية ال�� sسKم oشXل كب�h 4. تنمية تفك�h الطفل  اتھ و زوتطوcر مKا ر

  .اللغوcة والثقافية لديھ

  : أنواع وسائط تثقيف الطفل

ف وaفXار وا�uقائق ا|"تلفة     cده باملعا ا eاما 4. تثقيف الطفل وتز رتلعب وسائط التثقيف دو و ر
رئية ىو	طالع بXل ما eو جديد 4. عاملھ الفكر والثقا4. والف�ö وaدÇى فنجد م±Hا الوسائط امل

ءة من ) aغا�ى وaناشيد- املسرح- الس§نما- نالتلفزcو( واملسموعة  ( و، الوسائط املطبوعة أو املقر
. ( ، الوسائط 	لك��ونية ، واللعب Pوسيط ترفي�È تثقيفى للطفل)  ا|tالت-  القصص-الكتب

ق اللقا�ى،    ) 90: 2002وفار

  :الوسائط التثقيفية املرئية واملسموعة   -1
  : نالتلفزCو  - أ

ضة، إذ  و   �عد التلفزcو من أeم وسائط تثقيف الطفل وأكe�Ðا جاذبية وامتاعا لھ 4. مرحلة الر ن
ة واللو وا�uركة ، وeو وسيلة لتXوcن و/� الطفل  نيجمع بhن العديد من املؤثرات Pالصوت والصو ر

لقصص ىالثقا4.  و	�سا�ى حيث �سKم اسKاما أساسيا 4. بناؤه ال��بو من خالل ال��امج وا
 )559: 2019دمحم أبو النصر ، ( العلمية املناسبة 

ة  سيلة نا�øة تجمع بhن الصو ر   فالتفزcو وسيط ترªو لھ جاذبية لدى الطفل ، و و ي ن
املؤثرة، وaلوان املبtùة، وaصوات الوا�Íة ال�� تتضم±Hا ال��امج املناسبة ملستواه العق@. كما 

 يمكن sعديل قيمھ واتجاeاتھ وميولھ السلبية إE. يتأثر الطفل بما �شاeده ع@. شاشتھ حيث
  )127- 126: 2017سعيد مراح ، . .( 	يجابية

اسة ت د ر   وقد أشا نإE. الدو الكب�h الذى يلعبھ التلفزcو 4. تنمية التوعية ) 2016(طلعت أسعد  ر ر
ه وسيلة تثقيفية eامة وذلك من خالل ا�uم الت ربالسلوك الص¶. السليم لدى aفراد بإعتبا

ث صاحب محسن  )2006(ى	عالنية ال��ية ، واتفق كال من نادى سار الديك  ، ) 2012(ر، حا
نع@. Pو التلفزcو صديق حميم للصغار والكبار  ) 2019( شيماء عبد الفتاح ، eادى دمحم محمود  ن

ف aطفال ومعلوما¡Hم ، ونمو  تقاء بمعا 	 .4 �hوذلك ملا لھ من دو كب �øسيط نا رمعا و ر ر لغ©Hم  و
والتوجيھ نحو ا|�افظة ع@. ال��ة والنظافة لدHIم ، فKو أداة فعالة s .4عديل قيمKم 
سا¡Hم 	جتماعية وترسيخ السلوكيات 	يجابية لدHIم  من خالل ا�uصو ع@. قدر eائل  لومما ر

ضة   . ومن املعلومات املتاحة بال��امج املعر

ن   وتر الباحثة أن التلفزcو من أeم الوسائط ا لتثقيفية والتعليمية البصرcة املمتعة بال�سبة ى
اتھ إذا ما أعدت برامجھ إعدادا جيدا ،  اتھ ومKا رللطفل ال�� تصقل ¦"صية الطفل وتب�ö قد ر
cة فيعمل ع@. إثراء ثقافة  روذلك بما يjثھ من برامج وأخبار تدو حو العالم عن aحداث اtuا ل ر

ف، وتنمية ال ات ال�� sشXل ¦"صية رالطفل، ومده باملعلومات واملعا رقيم و	تجاeات واملKا
  .الطفل 4. املستقبل 

  املسرح   - ب

   �عد املسرح من أeم وسائط التثقيف املرئية ال�� تحشد 	نفعاالت وتدفعKا a .4فاق الطبيعية 
ب الطفل ع@.  ا eاما s .4عب�h الطفل عن إرو·جتماعية حيث يد رعادة تمثيل املواقف، وcلعب دو
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( امل مع املشكالت ال�� تواجKھ فتحفز لديھ حب املشاركھ والعمل اtuما/. والتعاو�ى نفسھ والتع
ن،    )258 : 2014وفايزة أحمد مسعود واخر

�Íاسة كال من    وتو أن املسرح أداة ترªوcة ) 2010( ز�cب أحمد دمحم  ، Kulik(2007)  ،Saraر د
Xتصال املؤثرة 4. ت	سيلة من وسائل  وcن إتجاeات الطفل وميولھ وتحديد ووتثقيفية ونفسية و

 �hة ال�� ت�يح لھ الفرصة للتعبcادة حصيلتھ اللغوc زنمط ¦"ص§تھ، وHIدف إE. إثراء معلوماتھ و
ه عن مشاعره ائھ مع aخرcن ر وأفXا  .ر وأ

ض مسرح الطفل بhن أوال  ىاملسرح الjشر والذى يتضمن مسرحيات يقدمKا وcمثلKا : و   وت�نوع عر
مسرح العرا+س والذى يتضمن : ر ومسرحيات معدة من الكبار وcمثلKا الصغار وثانياالكبار للصغا

cون§ت وخيال الظل للطفل فاطمة eاشم . ( رالعرا+س املتنوعة ما بhن عرا+س العصا والقفاز واملا
  )41- 38: 2007عزة خليل ،،

اسة ياسمhن أحمد  اسات كد ت العديد من الد ر   وقد أشا ر ، Theresa et al (2017) ،)2009( ر
إE. فاعلية مسرح العرا+س 4. التثقيف الص¶. ، تحفÄh الطفل  ع@. إتباع ) 2022( ياسمhن أحمد 

سلوكيات غذائية سليمة ، وتقديم العديد من املعلومات والسلوكيات ال��يحة ال�� sساeم 4. 
ضة    .وا�uد من التعرض |"اطر aمراض لدى طفل الر

 أحد الوسائط املمتعة للطفل حيث �عمل ع@. توصيل املعلومات ى   وتر الباحثة أن مسرح الطفل
ات  ف النظرcة والقيم واملKا ف للطفل 4. جو �غلب عليھ املرح والبtùة فتتحو املعا رواملعا ر لر
والسلوكيات ال��ية إE. معلومات معرفية يتداولKا aطفال فيما بي±Hم بطرcقة حيوcة ال sعتمد 

ل ع@. sعديل قيمKم ومعتقدا¡Hم وسلوكيا¡Hم 4. جو �سوده ع@. ا�uفظ والتذكر فقط إذ sعم
ة 	ن�باه    .رال�شوcق واملتعة وإثا

  :9غا<ى و9ناشيد-ج

eا 4. إكساب  ر   sعد أغا�ى aطفال لو من ألوان aدب ا|�بب إE. نفس الطفل حيث تؤدى دو ن
 القيم أو حقا من حقوقھ الطفل القيم ا|"تلفة ال�� قد تحمل معرفة بطبيعة ا�uياة أو قيمة من

كحقھ 4. اللعب، التعلم، السكن aمن، الع§ش بأمان 4. مجتمع أمن ، 4. ال��ة وغe�hا والذى 
   )64: 2016زeية �سعد، . ( ينعكس بمجملھ ع@. ا|tتمع oشXل إيجاÇى

اسة كال من  اسات كد ر  وقد أكدت العديد من الد  ) ،Griffein(2002،  ( 2013) Tierney, Kraus( ر
2015)  Dewi 2016( ، قاسم نواف )2015(  ، أمجد قاسم( ن حسنhنيف ،)رع@. دو ) 2021

رaغا�ى وaناشيد الرقمية بما sشملھ من صو وموسيقى ومؤثرات صوتية وضوئية كعامل محفز 
ة ان�باKeم وتقوcة  ات ا|"تلفة لدى aطفال فضال عن إثا ر4. غاية eaمية 4. تنمية املKا ر

eا أحد أساليب ¦"صيا¡Hم  cادة الدافعية للتعلم بإعتبا روإكساHæم الصفات واملثل العليا و ز
التعلم ال�� يحHþا aطفال حيث يتم توصيل املعلومات عن طرcقKا بطرcقة سرçعة وÇشXل مjسط 

ر والبtùة 4. نفوس aطفال   .ومما يجذب aطفال 4. جو �سوده السر

ت اسةر   كما أشا رإE. دو )  2021( ، أحمد السيد )e )2009يام ع@. ، Arnoff(2000)  كال من ر د
 .Eدف إH¡ عليميةs وسيلةP اH¬ستجيب إلçا وHæ الطفل ال�� �شعر .Eا أقرب الفنو إe نaغنية بإعتبا ر
زcادة الو/. والثقافة عن طرcق نقل املعلومات من خالل Pلمات aغنية ال�� تحث ع@. غرس 
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نمھ كيف يحافظ ع@. �تھ، كيف يXو أمينا، كيف ينظم aسس ال��بوcة لدى الطفل حيث sعل
  . وقتھ إE. جانب تنمية تذوقھ املوسيقى والف�ö، وHæذا نخلق فيھ مواطنا صا�uا متXامل الò"صية

اسة ملياء أحمد  رأن aغا�ى وaناشيد  لKا دو فعال 4. عالج oعض ) 2021(ر  كما أو�Íت د
eا وسيلة للتعب�h عن ا�uاالت النفسية لدى aطفال مثل اu"وف ر و·نطواء وaنانية، بإعتبا

  .الذات والتفرcج عن ·نفعاالت وتقوcة الò"صية

اتھ وتXوcن اتجاeاتھ  ائد 4. تثقيف الطفل وتنمية مKا ر   وتر الباحثة أن aغا�ى وaناشيد لKا دو  ر ر ى
عيھ واتباعھ للسلوكيات ال��يحة من خالل وسيط  ثقا4. ي�سم بال��فيھ  ر إE. وو ووجلب السر

  .نفوس aطفال 

ءة-2   :و الوسائط املطبوعة واملقر

ة -أ   picture book: رالكتب املصو

ة وسيلة sعليمية وتثقيفية حيوcة sساعد ع@. إيصال aفXار والرسائل من  ر   sعد الكتب املصو
غره و�. خاللKا وتنقسم إE. كتب أدبية وكتب غ�h أدبية ، وcمكن التعامل Hæا مع الطفل منذ ص

ىsعتمد ع@. التعميق وتوضيح الفكرة aساسية |�تو الكتاب سواء أPان أدبيا أو غ�h أدبيا، وcتم 
كمال ( ذلك برªط الرسم بالXلمة املوجودة 4. النص أو برªط الرسم بالقصة كXل 4. الكتب aدبية 

 ) 230-229: 2005الدين حسhن،

ن ) 2015(    وقد أشار كال من عبد ا|tيد إبراeيم إE. أن كتب ) 2021( و، دمحم متوE. قنديل وأخر
رaطفال أوE. وسائط تقديم الثقافة وأeمKا لدى الطفل بما تتضمنھ من محاو sعليمية وتثقيفية 
د لتنوع ثقافة الطفل والبوابة ال�� تقوده إE. املعرفة بمفKومKا العام  رمختلفة إذ sعد أك�� مو

  . والشامل

اسة كال  رإE. دو كتب aطفال ) 2019(  ، شيماء عبد العزcز Guzelyurt( 2017)من ر   كما أكدت د
ات ا|"تلفة لدHIم ملا تتمÄh بھ  cادة الو/. عند aطفال، ودعم اك�ساب املعرفة واملKا ة 4.  راملصو ز ر

ا واتجاeات نفسية واحساسات وخ��ات جديدة   .رمن جاذبية وsشوcق حيث تن�Ý 4. اعماقKم أفXا

ة أحد الوسائط الثقافية ال�� sساعد ع@. جذب ان�باه ى   وتر الباح رثة أن كتب aطفال املصو
aطفال فضال عن إيضاح املفاeيم oشXل �يح  حيث sعمل ع@. تجسيد املعا�ى واu"��ات 
ف واملعلومات العلمية فتفتح أمام aطفال أفاق واسعة من املعرفة  راللفظية وتjسيط املعا

ر �ستوعبوا مدلوال¡Hا oسKولة من خالل الصو اtuذابة ال�� sعمل ع@. و·ك�ساب بحيث يمكن أن
ات الناعمة الò"صية السليمةلوقائيةتوعي©Hم بالسلوكيات ا    . ر ، املKا

 :   القصة -ب

افد ¾Hرeا املتدفق ، حيث sسKم  افد من ر و   sعد القصة أeم دعامة من دعائم ثقافة الطفل وأعز  ر
ا¡Hا ا|"تلفة ، وذلك ملا تؤديھ من إسKاما فعاال 4. بناء ¦"صية ر الطفل ، وتنمية مXونا¡Hا وقد

وظائف sعليمية وترªوcة وأخالقية، و�. تتواكب مع العصر الذى �شأت فيھ Pى تتوائم مع طفل 
قاليوم ومتطلباتھ ، فأصبحت وسيلة من وسائل �شر الثقافات وطرcقة من طر اك�ساب وتنمية 

ف  ات واملعا راملفاeيم، واملKا ة غ�h مباشرةر   )36: 2006أمل خلف ،. ( ربصو
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ا eاما 4.  ا كب�hا 4. تثقيف الطفل وتXوcن العديد من القيم واملثل ولKا دو ر   كما أن للقصة دو ر
 �Èلة تكيفھ مع العالم الذى �ع§ش فيھ فXا الطفل مثل مشH±ة املشكالت ال�� قد �عا�ى مtuمعا

غ دمحم السيد حالوة، ( بات مكبوتة 4. داخلھ رتمنح الطفل فرصة لXى ينفس عما �شعر بھ من 
2003 :22(  

اسة كال من  eا )2020( ، منال محمود عبد ا�uميد Zhiye(2009)ر   وsش�h د رإE. دو القصة بإعتبا ر
من أeم aشXال الفنية ألدب aطفال ملا تتمتع بھ من sشوcق كب�h ال يدانيھ مجال أخر من مجاالت 

ان aدب لألطفال ومن أقرHæا إE. نفوسKم وsعت�� وسيلة من وسائل أدب aطفال، ف�È من أحب ألو
ات ف واملKا ر�شر الثقافات واملعا   . ر

cد الطفل باملعلومات  و   كما sعمل القصة ع@.  تلبية حاجات aطفال 	جتماعية و	نفعالية، و تز
اتھ  وsعمل ع@. إثراء رالكث�hة وsعوده التفك�h بأسلوب عل�Ý سليم، ف�È تن�Ý خيالھ وsغذى قد

ىاملواقف التعليمية باملنHþات واملث�hات السمعية والبصرcة فينعكس ذلك إيجابيا ع@. املستو 
 ، كما sعمل ع@. sعديل سلوك الطفل غ�h ن ثم تنمية اتجاeا¡Hم نحو التعلمالتحصي@. لديھ،  وم

ة oسيطة سم�h عبد الوeاب ( . راملرغوب وتقدم لھ املعلومات وا�uقائق واملفاeيم املتنوعة بصو
،2009 :24(  

اسة � دÍ2008ر   وتو) (,H Rebaca علم مصط#�اتs .@طفال عa ر دو القصة الفعال 4. مساعدة
ونا  رجديدة، وeو ما استفادت بھ الباحثة 4. أ�شطة ال��نامج للتعرف ع@. قصة الف�h وس Pو

 باإلضافة إE.  الوقاية منھوحXاياتھ معانا من أجل التوضيح املjسط ملاeيتھ وكيفية انتقالھ و 
ات وأeمية  ات الناعمة لدى aطفال مو�Íة ماeية تلك املKا رالقصص ال�� عملت ع@. تنمية املKا ر

  .اك�ساHæا

اسة     كما اكدت  لطفل رإE. دو القصة 4. تنمية ثقافة التغذية الوقائية) 2013(ياسمhن أحمد رد
اسة  ت د ضة، وأشا رالر ر رإE. دو )  2021( ، ياسمhن عبد ا�uميد  )2021(وفاء أبو املعاطى يوسفو

ونا فضال عن تنمية القصة 4. ضة للوقاية من ف�hوس Pو ر تنمية الو/. الص¶. لدى طفل الر و
ونا ات ا�uياتية من أجل مساعد¡Hم ع@. التعا�ش مع ف�hوس Pو راملKا   . ر

ة sعت�� من الوسائط التثقيفية الفعالة وامل ر   وتر الباحثة ان القصة املصو ف ى رؤثرة 4. تنمية املعا
واملعلومات العلمية ال��ية والوقائية لألطفال بطرcقة ممتعة وشيقة حيث sساeم 4. اك�ساب 
ات  رالسلوكيات ال��ية السليمة ال�� sساعد ع@. التوافق مع ا�uياة اليومية فضال عن دعم املKا

tuمات، والتعرف ع@. لغة ا a ،ة الوقت زالناعمة لدHIم من خالل إدا سد وتنمي©Hا من أجل ر
ح الفرcق الواحد والتواصل مع aخرcن oشXل إيجاÇى  فضال عن ترسيخ ألeمية العمل والتعاو بر   .ن

  الوسائط التكنولوجية -3

ضة خاصة 4. عصرنا ا�uديث  و   تتعدد الوسائط التكنولوجية ال�� sساeم 4. تثقيف طفل الر
سKا الطفل م ة رعصر التكنولوجيا و	ن��نت حيث يما رن خالل برامج ت�سم بال�شوcق و	ثا

  .الذeنية

� محمود خضر Íوcن املعلومات ) 2011(وcة فائقة ع@. تخز رأن الوسائط التكنولوجية لKا قد
ومعاH©tuا، ومن ثم اس��جاعKا وتوصيلKا ع@. أجKزة اتصال مختلفة إE. أى مXان 4. العالم أو 

  . استقبالKا 4. أى مXان 4. العالم 
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ن��نت العديد من اu"دمات ال��ف¬Hية والتثقيفية للطفل من ح استخدام الكمبيوتر و	     إذ ي�ي
لخالل الوصو إE. مواقع املعلومات املتنوعة، وتحميل ما يفيد م±Hا من برامج أطفال sعليمية 

   ) 98: 2008فKيم مصطفى ،( وثقافية بالكمبيوتر ال�É�"ò أو الKواتف النقالة 

ات الطفل الذeنية والعقلية    كما �ساعد الكمبيوتر  العملية التعليمية مما يدعمر ع@. تطوcر قد
ن��نت وسيلة 	تصال العاملية املفتوحة ال�� ترªط العديد من إلoشXل كب�h، وأصبحت شبكة 

ة عن غرفة العمليات الرئ§سية للرªط بhن Pل  ثيق، و�. عبا رالشبXات الفرعية برªاط محكم و و
لك��و�ى وخدمة التخاطب اtuما/. ل العالم لتحقيق ال��اسل 	كمبيوتر واخر 4. جميع دو

واس��جاع امللفات، وخدمة الشبكة العنقودية، ومن ثم فإن شبكة 	ن��نت بمثابة موسوعة علمية 
  )161: 2011محمود حسن اسماعيل ، .( تقدم خدما¡Hا لXافة املستفيدين 4. جميع ا|tاالت

ت سلو ع@. ابراeيم  ى   وقد أشا رإE. الدو Kazakoff, Macaruso& Hook (2018) ، ) 2018( ر
eم وسائل  قمية بإعتبا ر	يجاÇى لإلن��نت ومواقع اليوتيوب وما تjثھ من فيديوeات وأ�شطة  ر
cادة سرعة اك�ساب التعلم  زتكنولوجية حديثة تخاطب حاس�� السمع والبصر، وsعمل ع@. 

التعلم والتثقيف الKادف إذا ما أعدت برامجھ وتجعل أثره باقيا حيث ي�يح  ·ن��نت من خاللھ 
اعدادا جيدا فKو موجھ ومث�h للدافعية ومرتبط با�uياة فضال عن اك�ساب الثقافة oشXل أفضل 

ة أعمق عن طرcق املشاeدة والسمع  .روصو

حة ع@.  و   وقد قدمت الباحثة من خالل الوسائط التكنولوجية العديد من الفيديوeات املطر
ونا مواقع اليوتي ف املرتبطة بف�hوس Pو � للطفل العديد من املعلومات واملعاÍروب وال�� تو ر

cة وال�� Pان لKا بالغ aثر 4. تنمية الو/. الوقا+ى لدى aطفال فضال  زو	ل�Äام بالسلوكيات 	ح��ا
ات الناعمة   . لدHIمرعن تنمية املKا

   Preventive Awareness :الو*� الوقا)ى :ثانيا 

  لوقائيةال��بية ا -1

ه    تنطلق ال��بية الوقائية من مبدأ أساe ïÉðو أن التعلم يقود إE. الو/� الوقا+ي ، وeذا الو/�  ر بدو
�عدل من اتجاeات ·فراد نحو ا|tتمع، و بالتاs �Eعديل سلوكيا¡Hم �4 التعامل مع oعضKم 

ف  مجيد يو�س  � كال من عاطف دمحم سعيد ، عاÍوcية الوقائية �� أن ال��ب) ۲۰۰۹(رالبعض   و
ات و ·تجاeات ، القيم  ف و املفاeيم و املKا cد aفراد باملعا رالعملية التعليمية ال�ï تركز ع@. تز ر و
و تنمية الو/� باملشكالت املرتبطة بذاتھ وªاألخرcن ، ف�È تركز ع@. البعد القب@� الذي �س©Hدف 

P جراءات	ذا تتضمن العديد من e �4 لة و��Xيئة و ·ستعداد و منع حدوث املشH©اإلعداد و ال
التجÄhK و ال�ò"يص املبكر واعادة النظر و ال��قب و التحسب و التوقع و الت�بؤ ، أما 	جراءات 
ة  ة ع@. املواجKة و التصرف أثناء املفاجأة و إدا رال�ï يتضم±Hا البعد املصاحب ف�È تتمثل �4  القد ر

مات و التكيف املالئم مع ا�uا aث و زالXوا ثة ر   .ردث أو الXا

توe �4ذا الصدد أ     ن ال��بية الوقائية أ Jeanine & Didier(2020)،  )۲۰۰۹(ی اعتدال 
tاز رشا
جة aوs .Eعتمد ع@. توعي©Hا لألفراد وsعليمKم ع@. جميع املستوcات u"لق و/�  رمسألة ترªوcة بالد

سhن  ر دمجKا �4 املناìí املتخصصة للدا روقا+ي ، وأصبح من الضر ي eمو حيث  ،رأيا Pانت أعما
سيلة من وسائل ضمان النمو امل�Ä املتXامل للطفل ،  نأصبحت جزءا مKما من العملية ال��بوcة و و

رجديدة وتقنيات حديثة �4 إطار جKود تركز ع@. الدو املنوط باملؤسسات  وتتطلب تطبيق مفاeیم
  .ال��بوcة تجاة ال��بية الوقائية 
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  الو*� الوقا)ى   -2

اك الفرد لنفسھرف الو/    �ع اك الفرد لنفسھ ر. بأنھ إد ر وللب§ئة ا|�يطة بھ، وsع�ö بذلك إد
ه عضوا 4. جماعة ä. بإعتبا اكھ u"صائص العالم اu"ا رولوظائفھ العقلية واtuسمية وإد ر أم . ( ر

  )e2014 :55اشم العمدة، 

 ع@. اك�ساب    كما �عرف الو/. بأنھ العملية ال�� يتم من خاللKا مساعدة aفراد واtuماعات
  )20: 2016دمحم محمود ا�uيلة، . (املعرفة بقضايا الب§ئة من جميع جوانHþا واملشكالت املرتبطة Hæا

ة ع@. ) ۲۰۱۵(    و �عرف دمحم فرحات   رالو/. الوقا+ي بأنھ الفKم السليم لب§ئة العمل و القد
شادات aمان ااملوجودة ف¬Hالتعرف ع@. ا|"اطر  ال�s ïساعد �4 التصرف مع ر مع مراعاة وسائل وإ

ة سليمة والوقاية من eذة ا|"اطر   .را|"اطر بصو

اكھ وªما  ر   كما �عرف الو/� الوقا+ي ع@. أنھ سمة ذاتية مرتبطة إE. حد كبòo �h"صية الفرد وإد
ب وخ��ات متصلة با�uياة ومحيطKا  ات وما اك�سبھ من تجا ف ومعلومات ومKا راك�سبھ من معا ر ر

ساء حصانة وقائية ضد العام، ومانالھ م اية با|"اطر ال�� قد يتعرض لKا 4. حياتھ، ومن ثم إ رن د ر
  )e )Conway,2020: 15ذه ا|"اطر ال�� ¡Hدم �تھ النفسية واtuسدية ع@. حد سواء

  :أ8مية الو*� الوقا)ى 

ت كال من اعتدال 
tاز ى  أشا ، فوقيھ سليمان ، ) 2008( ، محمود إبراeيم عبد العزcز)2006(ر
 ).Draissi    ،Singkun, et.al )  2020(، )2020(عبد الرحمن عبد هللا ، )۲۰۱۹( ناس عطيھ إي

  : إE. أeمية الو/. الوقا+ى من خالل    (2020

 . اكساب aطفال ا�uس املرeف والو/. تجاه عناصر ا|tتمع ومشكالتھ - 

قاية أنفسKم وا|�اف -  وتنمية الشعو باملسؤلية لدى aطفال نحو حماية و ظة عل¬Hا ر
 .وكيفية التصرف oشXل سليم 4. املواقف ا|"تلفة

ات  -  رتحفa Ähطفال ع@. املشاركة 	يجابية 4. حماية وتحسhن ا|tتمع واتخاذ القرا
  . املناسبة �uل مشكالتھ

ف الوقائية -    .ر	ملام باملعلومات واملعا

فع مستو الثقافة ال��ية -  ى    .ر

 - uساليب الوقائية ا|"تلفة واa ل مرض معرفةXاصة ب" .  

eا  -  رالتعرف ع@. aمراض املعدية واملزمنة وطر الوقاية م±Hا وا�uد من ان�شا   .ق

 . ترجمة الو/� الوقا+ي إE. سلوك وقا+ى HIدف إE. ا|�افظة ع@. �ة الفرد وا|tتمع - 

اسة كال من دعاء عادل  ان )2020( ر   كما أكدت د  ،   ماجدة فت¶. ، eناء دمحم)2020(ز، eيفاء الفو
رع@. دو الو/. الوقا+ى 4. تXوcن جوانب ¦"صية aطفال، وتوعي©Hم بمخاطر جائحة ) 2021( 

سائل الوقاية م±Hا، وªالتاE. مساعدة  eا، وذلك بتعرcفKم بطبيعة eذه اtuائحة و ونا وأضرا وPو رر
ونا  .رaطفال 4. تب�ö سلوكيات وقائية فعالة تجاه ف�hوس Pو
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اس اسة ر   وقد اتفقت العديد من الد ،  عب�h صديق Al Emam (2017  ،  ) Hamiel(2018(رات كد
ع@. أeمية الو/. الوقا+ى لألطفال حيث )  2021( ، دمحم عاطف )2021( ، فرج عبده )2019( 

لي�ناو 	eتمام بال��ة النفسية واtuسدية والعقلية فضال عن إكساب aطفال العادات 
قفية 	صابة  باألمراض وطر الوقاية م±Hا، وªذلك ال��ية السليمة، واملعلومات الXافية عن كي

  . �شXل صمام aمان وخط الدفاع ضد Pل من شأنھ أن �شXل خطرا ع@. �ة الطفل

ى   وتر الباحثة أن الو/. الوقا+ى من أeم التوجKات العاملية ا�uديثة ال�� sس�. ال��بية إلكساHæا 
ث وا|"اطر ال �� يتعرض لKا aفراد 4. حيا¡Hم اليومية، وأ¾Hا رللمتعلمhن ن�يجة للمشكالت والXوا

ا�uل aمثل ل#�د من املشكالت ال��ية القائمة ، حيث تكفل للطفل الع§ش 4. حياة كرcمة 
عاية النمو اtuس�Ý والعق@. و·جتما/. والنف�ÉÊ بما يتالءم  رoعيدة عن ا|"اطر و	ضطرابات ، و

ونا ، وذلك من خالل مع فطرتھ ، حيث �ساعد aطفال ع@. الوقاية ر من 	صابة بف�hوس Pو
ªات ال��ية ال�� تحسن من اKtuاز املنا/.، كما تؤكد ع@. اتباع  و·eتمام ب�ناو الوجبات واملشر ل
cة والعادات ال��ية السليمة فيعمل ع@.  تنمية  قيم السلوك الص¶. السو  ىالسلوكيات 	ح��ا ز

ونا   .رللوقاية من 	صابة بف�hوس Pو

ونا  :  ثالثا    :Corona Pandemicرجائحة كو

 .Eاظم العادP مامى ،    �عرفa ن�شار الواسع ع@. نطاق ) 2020(عباس	ا H¾ونا بأ رجائحة Pو
ونا بhن الjشر والذى يتحدى السيطرة عليھ ، وeو من سلسلة aمراض ال��  رالعالم لوªاء Pو

cر رتص§ب اKtuاز التنف�ÉÊ وال�� سبقت eذا الوªاء مثل السا زس وانفلونزا الطيو وانفلونزا اu"نا   .ر

ونا  ساللة جديدة من الف�hوسات التاجية ظKرت 4. : بأنھ )  Covid 19( ر   وçعرف ف�hوس Pو
¡Hا أ¾Hا تص§ب اKtuاز التنفïÉÊ 2019د�سم��  cة الصhن الشعبية، وتكمن خطو ر 4. يوeان بجمKو ر

 شديدة بالعضالت، ال©Hاب ا�uلق، sعب لإل�سان  وsسjب  oعض aعراض Pا�Ý�u، السعال ، أالم
واجKاد مع عدم معرفة عالج ¾Hا+ي لKا ح�� �ن، وeو ف�hوس كب�h اt�uم يبقى ع@. aسطح 
زلف��ات طوcلة، وcظل  بالKواء مدة ال تتجاو الثالث ساعات، وeذه ف��ة Pافية إللتقاط الف�hوس ما 

، (.قلم ي�بع الò"ص طر الوقاية والسالمة ىشدى قرcر   )48 : 2020ر

ونا     :Covid 19رأعراض ف��وس كو

  تتمثل aعراض aك�Ð شيوعا للف�hوس �4 ا�Ý�u، السعال اtuاف، وضيق �4 التنفس، وقد �عا�ي 

oعض املر��É من �الم وaوجاع، أو احتقان aنف، أو الر¦�، أو ألم ا�uلق، أو 	سKال ، فقدان 

قد ن وعادة ما تXو eذه aعراض خفيفة و،فح اtuلدىقالتذو والشم، الصداع، مختلف انواع الط

ىيصاب oعض a¦"اص بالعدو ولكن ال تظKر عل¬Hم aعراض إال خفيفة للغاية أو ال تظKر عل¬Hم 

ا باملرض  وأى أعراض ودو أن �شعر  (Ahmed, et.al., 2020, 7127) ن

اسة     ت د ركما أشا ونا �عCevikelli , et,al, (2020)ر مل مباشرة ع@. اKtuاز ر أن ف�hوس Pو

ىالعص�ô املركز لدى oعض املر��É حيث تظKر أعراض الصداع الشديد والدوخة و·م العضالت 

تفاع ضغط الدم كما يقلل فرص تخ�Ð الدم، وcؤدى إE. التجلطات، وقد تظKر أعراض دو  نوا ر
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cة ض زأخر بhن aفراد لذا Pانت الوقاية من خالل ·ل�Äام باالجراءات ·ح��ا ة وقائية eامة ى ورر

  .للوقاية من الف�hوس

ونا  ر طر انتقال عدو ف��وس كو    :Covid 19ىق

ونا  ر    يمكن أن يصاب a¦"اص oعدو مرض ف�hوس Pو عن طرcق a¦"اص aخرcن Covid19ى
املصابhن بالف�hوس، وcمكن للمرض أن ي�تقل من ¦"ص إE. ¦"ص أخر عن طرcق القط�hات 

الفم وaنف عندما �سعل، أو �عطس الò"ص املصاب بالف�hوس، الصغ�hة ال�ï تتطاير من 
 ع@. aقل، وقد ت�ساقط eذه ينن م��ولذلك يجب ·بتعاد عن الò"ص املرcض مسافة تزcد ع

ن  والقط�hات ع@. aسطح ا|�يطة بالò"ص، وcمكن حي±Hا أن يصاب a¦"اص �خر
(  .طح بمجرد ملس العhن أو aنف أو الفمىoعدو الف�hوس عند مالمس©Hم لKذه aس) نا|"الطو(

  )2020منظمة ال��ة العاملية، 

ونا  رطر الوقاية من ف��وس كو   ):۱۹ -کوفید(ق

اسة كال من  ت د ر   أشا إE. ) 2021(،نجالء السيد  )2021( ، انتصار السيد Kaur,et.al) 2020(ر
ونا Pوفيد  cة للوقاية من ف�hوس Pو رمجموعة من 	جراءات 	ح��ا   :  و�. PالتاE. 19ز

 ثانية لضمان عدم وجود ۲۰نغسل اليدين باملاء والصابو oشXل مستمر ملدة ال تقل عن  -
  .ف�hوسات ع@. اليدين

ل ال��كÄh ع@. الغذاء الص¶. السليم، وتناو الوجبات الغذائية ال�� sعمل ع@. تقوcة اKtuاز -
  .املنا/.

  .نيمو وال��تقال  	كثار من شرب املاء والسوائل الدافئة والل-

ا�uفاظ ع@. املسافات بhن aطفال سواء املر��É أو غ�h املر��É حيث ال يجب أن تقل  - 
cاد¡Hا 4. حالة املر��É) م��ين(عن   .زبأى حال مع 

  .تجنب ملس العhن أو الفم أو aنف - 

  .  ·متناع عن املصافحة أو العناق - 

  .الط©Hم مباشرة تطبيق اt�uر املEÄÅ. للمصابhن بÄÅالت ال��د وتجنب مخ - 

ة أمنة،  -  ة التخلص م±Hا بصو ر استخدام املناديل 4. حاالت السعال أو العطس مع ضر رو
اع بيدیھ مؤقتا   .روcمكن ثïö الذ

ة -  ج إال للضر ور تجنب aماكن املزدحمة والبقاء �4 املÄÅ أك�� وقت ممكن وعدم اu"ر و   .ل

عودة إE. الب§ت غسل ل استخدام معقمات اليدين عند دخو أي م�شأة أو محل وعند ال - 
  .ناليدين باملاء والصابو

وذلك لعمليات التط�hK املباشرة  %) 60( ل استخدام الكحو ب�سبة تركÄh ال تقل عن  - 
ÄÅلخارج وداخل امل.  

ا وخلعKا  -  ر عدم خلع الكمامة ف��ة التواجد خارج املÄÅ وعند العودة يتم التخلص م±Hا فو ل
�ä ردو مالمسة اtuزء اu"ا   . ن
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 - a ا لف��ات أطوتنظيفKوس مالصقا ل�hضة لبقاء الف لسطح الالمعة 4. املÄÅ والر   .ول

ات الناعمة :  را�عا   رامل�ا

ات الناعمة أحد السلوكيات 	يجابية التكيفية ال�� sساعد ع@. التعامل بفعالية مع  ر   املKا
لقيم ال�� مطالب ا�uياة، وذلك عن طرcق ترجمة املعلومات ال�� �عرفKا الطفل  و	تجاeات وا

�شعر Hæا وcفكر، وçعتقد ف¬Hا وcوظفKا 4. تجديد ما ي�ب�. عليھ عملھ وكيفية عملھ ملزاولة حياتھ 
 �øل ناXشo 2: 2004خديجة بخيت ،(اليومية(  

ات الناعمة بأ¾Hا جملة من السمات الò"صية ال�� ترتبط بمجال التواصل مع  ر  وsعرف املKا
sو ، cحية ال�� يتعامل Hæا الفرد مع ب§ئة العمل، نaخرcن 4. جو من الود والتعاو a رعكس مقدار

ة جذابة  ات عرض aفXار بصو ة ع@. التعب�h عن الذات إضافة ملKا ركما sع�ö القد ر عبد هللا ( ر
  )11 : 2013خم§س ، 

   كما sعرف بأ¾Hا مجموعة من الصفات الò"صية و	جتماعية والعادات الò"صية والود، 
 )Reddy,& Gopi,2013:21. (ة وال�� تتفاوت من ¦"ص ألخروالطبيعة 	يجابي

ات الناعمة    :رأ8مية امل�ا

ات القر ا�uادى والعشرcن ال�� من خاللKا يمكن أن يتغلب  ات الناعمة من أeم مKا ن  sعد املKا ر ر
قaفراد ع@. كث�h من املشكالت ال�� تواجKKم وتحقق التكيف والتفو و	بداع والقيادة والتفاعل 

دمحم عبد . ( زيجاÇى فيما بي±Hم ف�È سمات ¦"صية sعز عملية التفاعل مع aفراد oشXل إيجاÇى	
  )9: 2018هللا النذير، 

 إEdwars(2018) .E ،)2015( ، طالل عبد هللا Cosciak  ، (2014) Rao  (2013)   وçش�h كال من
ضة فيما ي@. ات الناعمة لدى طفل الر وأeمية املKا   :ر

 .خ��ة مباشرة عن طرcق التفاعل املباشر مع a¦"اص والظواeرتكسب aطفال  - 

ات  -  cن ع@. التفاعل الص¶. بي±Hم وhªن aخرcن، وتمك±Hم من املKا رتجعل aطفال قاد ر
ات 	جتماعية ال��  مات وحل املشكالت واملKا a ة ة إدا مة ل#�ياة مثل مKا رالعقلية الال ز ر ر ز

 .تتمثل باأل�شطة والعالقات 	جتماعية

غب©Hم 4. التعلم -   .رتزcد من دافعية aطفال و

 .قsساعد aطفال ع@. التصدى للمشكالت ومواجH©Kا وحلKا بطر إبداعية - 

 .sساعد aطفال ع@. القيام باملKام والتXليفات املطلوªة م±Hم ع@. أكمل وجھ ممكن - 

 .sساعد aطفال ع@. تحقيق التوافق النف�ÉÊ والتكيف 	جتما/. - 

ب aطفال  -  نع@. تحمل املسؤلية فيما يXلفو أو ما يقومو بھ من أعمالرتد  .ن

ات القيادة والعمل ضمن الفرcق -   .رتمكن aطفال من مKا

ات التفك�h الناقد -   .رتكسب aطفال متطلبات ومKا

ة وحل الصراع  -  ة ع@. إدا رتمكن aطفال من التفاوض والقد   .ر
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اسة  اسات كد ر      وقد أتفقت العديد من الد  & Mitchell( 2010،(2013)   Lazarus ، Tyagi  ( ر
Tomar( 2013)  ة املواقف الصعبة، و4. حل مشكالتKات الناعمة الفعال 4. مواج رإE. دو املKا ر

مات ال�� sع��HIم والتمكن من تحوcل املواقف السلبية إE. إيجابية  a ة زaطفال وإدا   .ر

اسة أم�hة سعد  ت إليھ د ر   وeو ما أشا ات أساسية تركز نمن Pو) 2021(ر ات الناعمة مKا ر املKا ر
تھ ع@. التواصل الفعال والتفاعل وحل  ة الò"ص ع@. التعامل مع aخرcن، وقد رع@. كيفية قد ر

  .املشكالت

اسة ت د ر   كما أشا (  ماجدة فت¶. Blaszczynski & Green (2012) ،Devedzic &et.al(2018) ر
ات الناعمة 4. تنمية ) 2019 التواصل والتعب�h عن الرأى وaفXار، وªناء عالقات رإE. أeمية املKا

ا ع@. العمل  رجيدة وªناءة بإستخدام أشXال التواصل اللفظى وغ�h اللفظى، كما تجعل الطفل قاد
نة وsعاونا معKم مع تقديره للمساeمات الفردية ال��  وب�شاط وفعالية مع aقران و4. جعلھ أك�Ð مر

  .يقوم Hæا أى فرد 4. الفرcق

ات الناعمة sعطى للطفل الفرصة لXى �ع§ش oشXل أفضل خاصة e .4ذا     روتر الباحثة أن املKا ى
cن ع@.  مات oشXل متالحق الذى يتطلب إعداد افراد قاد a .4 رالعصر الذى ي�سم بانفجار ز
ات الناعمة من حل املشكالت  رالتكيف والتفاعل بفاعليھ مع eذه املتغ�hات حيث تمكنھ املKا

ة حيا   .تھ oشXل مثمر وايجاÇى روادا

ة الوقت -1 ة إدا ر م�ا  of Time  Managementر

ات الKامة لألفراد وا|tتمعات حيث يظKر إنجاز aعمال  ونجاحنا 4.  ة الوقت أحد املKا ر   �عد إدا ر
ة  رتحقيق أeدافنا من خالل التخطيط اtuيد، وeذا التخطيط منوط oعامل أسا�Éð وeو إدا

ة الوقت 4. حياة 	�سان Pونھ الطرcق الوحيد لبلوغ eaداف وتحقيق الوقت وsستمد أeمية قيم
اد 	�سان أن  eا إذا ما أ ة ال�� يجب أن يحسن اس�ثما د الطبيعية الناد رالغايات، وeو أحد املوا ر ر ر

 )39 : 2020أمال فؤاد ، (نتXو لھ بصمة 4. مس�hة حياتھ الò"صية 

ة الوقت بأ¾Hا مجموع ات إدا ر   و sعرف مKا ة من السلوكيات ال�� ¡Hدف إE. تحقيق الكفاءة ر
   )(Claessen,2004:8. والفعالية 4. استخدام الوقت

ة ال�� يتم ف¬Hا وضع ) 2014( ى   وcر سليمان عبد الواحد  ة الوقت �. تلك املKا ة إدا رأن مKا ر ر
نن يXو eaداف وتحديد aولوcات وعمل قوائم بما يجب عملھ وجدول©Hا، والتنظيم ح�� يمكن أ

ك 4. الوقت كمتغ�h وسيط مما يؤدى إE. نتائج إيجابية cن ع@. التحكم املد رaفراد قاد   .ر

د ل ا إE. أن )2019( ، سعيد عبد املعز )2017(كمال الدين حسhن وçش�h كال من  روقت احد املوا
Eياة ال�� تؤدى إ�uات اc ه أحد ضر ضة بإعتبا رالKامة ال�� يجب تنمي©Hا لدى أطفال الر ور ة و ر. إدا

الطفل �uياتھ oشXل جيد حيث تجعلھ يحافظ ع@. وقتھ وçس�ثمره وçستفيد منھ 4. أشياء مفيدة، 
ضة لذا يجب  ة املوفقة للوقت �عد قاعدة أساسية لبناء مستقبل أفضل لطفل الر ووأن 	دا ر

  .ى	eتمام بھ وتحر الدقة 4. كيفية قضاؤه oشXل ايجاÇى

ة الوقت  Zhijun lin, Hui Tong (2020)   وeو ما أكد عليھ  ة إدا ة تنمية مKا ر  من ضر ر ور
ونا وما أظKره aطفال من sغي�hات 4. أنماط النوم ال�� تمÄhت  رلدى aطفال خاصة oعد جائحة Pو
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سات aطفال  ربأوقات النوم  و	س�يقاظ املتأخرة وف��ات نوم ليلية  قد تطو أو تقصر تبعا ملما ل
ة جيدة ألوقا¡Hمالسلوكية من استخدام لألجKز رة 	لك��ونية وترت§بات نومKم دو تنظيم وإدا   .ن

ة الوقت فيما ي@. )2004( ق   و �ش�h طار سوcدان ، دمحم أكرم    :رإE. فوائد إدا

çع اtuيد والفعال للمKام و�aشطة وتنظيم aولوcات وترتيHþا بما يرفع معدل - ز sساعد ع@. التو
  . 	نجاز

cة  sسKم 4. سالمة التخط- تباط eذا بالر ة الزمن والوقت، ومدى ا ك ملدى قيمة وثر ؤيط املد رو ر
 .املستقبلية لنجاح العمل

- �hعة من ضمoادة عنصر الرقابة الذاتية الناc ز sساeم �4 تفعيل دو الرقابة واملتاoعة من خالل  ر
خلق الدافع الفرد ذاتھ، باإلضافة إE. سالمة التوجيھ 	يجاÇي، والذي �عمل ع@. تحقيق مزcج من 

  .لوا�uافز ع@. العمل، وا�uصو ع@. كم من املنافع وتجنب كم من aضرار

 تمكن املتعلم من تحقيق أeدافھ �4 مختلف نوا�� ا�uياة، وا	ستفادة من الوقت الضا+ع -
 .واستغاللھ جيدا 

د الثمينة 4. حياة الطفل، وPلما استطاع ال ر    وتر الباحثة أن الوقت من أeم املوا طفل ى
قتھ oشXل جيد Pلما استطاع أن يدير حياتھ بنجاح،  إذ �عمل تنظيم الوقت ع@. تحقيق  واس�ثمار
ة ا�uياة ، وا�uصو ع@. كم من املنافع وتجنب كم من  لمزcج من خلق الدافع وا�uافز ع@. إدا ر
ونا  رaضرار 4. جو خال من الضغوط ، و	جKاد اtuس�Ý والنف�ÉÊ، و4. ظل تف�Éó ف�hوس Pو

ة وما ج إال للضر ورأدت إليھ تلك اtuائحة من أeمية التواجد لف��ات طوcلة باملÄÅ وعدم اu"ر و ل
ة أل  فرصة عظيمة لتنمية فXانتeمية اس�ثمار الطفل لوقتھ وا|�افظة عليھ، ورPانت eناك ضر

ة  ىطفال بدال من إeدار ذلك الوقت الطوcل دو جدوaلدى رتلك املKا  وجعلKا عادة من عادات ،ن
  .ل اليومية فيما oعدالطف

مات  -2 ة 9 زإدا   of Crisis  Managementر

ث  مات والXوا ر   يموج العالم اليوم بمتغ�hات من aحداث السرçعة واملتالحقة املليئة باأل ز
ر�عا�ش الظKو املفا�ä و·ن�شار السرçع والصراعات املستمرة ع@. Pافة aصعدة وا|tاالت حيث 

ونا مة نفسية ونقطة تحو حياتية لدى Covid-19 a     رلوªاء Pو ل العال�Ý أ د لKا مضامhن افرز
مختلفة وجوانب متباينة تخل بالتXامل اtuسدى والنف�ÉÊ والعالئقى وح�� ا|tتم�. تتطلب 
داة ل�سي�h مجرcا¡Hا وتجنب مخاطرeا وما ي��تب عل¬Hا من تداعيات  رحضو الو/. والفكر و	 ر

قعKا م ، . ( ن فرد ألخرووخ��ات تتفاوت 4. شد¡Hا و  Xie Line,et )،) 122: 2020ىحس§نة زكراو
.al,2020: 1448)  

ث ال�ï يتعرض  مات والXوا a ة آليات جديدة إلدا ة وضع  ر   من أجل ذلك sعالت الصيحات بضر ز ر ور
مات  a ة زلKا العالم، مما نتج عنھ ظKو ما �س�Ý بمصط#� إدا ر  والذي ظKر Crisis Managementر

مات جليا ع@. الساح a .@وذلك من أجل التغلب ع ،ïÉزة العلمية �4 النصف الثا�ي من القر املا� ن
مات التعليمية وال��بوcة a ة زع@. الساحة السياسية، و·قتصادية، و·جتماعية، وإدا حافظ . (ر

 ،  )Al Atee,et.al,2020 401 :( ،)۲۲۵: ۲۰۰۳يفرج ، دمحم ص��
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مات ة 9 زإدا   of Crisis  Management:ر

مات بأ¾Hا  a ة ز   sعرف إدا ئة، والتخطيط للتعامل مع eذه "ر رتقنية sستخدم ملواجKة ا�uاالت الطا
ا�uاالت عند حدو�Hا أو قبل حدو�Hا oغرض التحكم �4 النتائج املتتاoعة كما يتضمن ذلك كيفية 

H�eا والت�بؤ Hæا قبل حدو ئة، وذلك باس�شعا رتفادي حدوث تلك aحداث املفاجئة والطا ا، وإعداد ر
cة ملنع حدو�Hا وتفادHIا وتخفيف حد¡Hا والتحض�h ملواجH©Kا  Orifici 2009,:25. (ور	جراءات الضر

Michael(  

ئة واملفاجئة oسرعة ) 2012(    كما �عرفKا عبد العزcز سعيد  ربأ¾Hا علم وفن مواجKة ا�uاالت الطا
مات قبل وقوعKا كمرحلة وكفاءة وفعالية عن طرcق استخدام الوسائل العلمية 4. الت�ب زؤ باأل

ا ع@. التعامل مع تلك ا�uاالت Hæدف املنع إن أمكن أو التخفيف  رمبدئية بحيث تجعل ا|tتمع قاد
  .من حدة ال©Hديدات 4. حالة حدو�Hا

مات ة 9 زعومل نجاح إدا  :ر

مات وال�ï يمكن عرضKا s� �4ي a ة زتتعدد عوامل نجاح إدا   :ر

اك أeمية الوقت) 1 ( مات، فالوقت :رإد a ة ز إن عنصر الوقت أحد أeم املتغ�hات ا�uاكمة �4 إدا ر
مة وع@. عملية التعامل و  a اك تھ خطرة بالغة ع@. إد زeو العنصر الوحيد الذي sشXل ند ر ر

a ا، فإن عامل السرعة مطلوب الس�يعابK�4 البدائل واتخاذ مع �hات زمة والتفك رالقرا
ماتاملناسبة والسرعة �4 تحرcك فر a ة زcق إدا   ) Torrington Derek 2006:90, (ر

إ�شاء قاعدة شاملة ودقيقة من املعلومات، والبيانات اu"اصة بXافة أ�شطة املنظمة وXªافة ) ۲ (
مات وا|"اطر ال�ï قد تتعرض لKا aز. 

صد عالمات اu"طر وتفسe�h: توافر نظام إنذار مبكر) ۳ ( ة ع@.  ري�سم بالكفاءة والدقة والقد ا ر
ات إE. متخذي القرار   ). ۸۰: ۲۰۱۵أسامة عبد الرحمن، . (روتوصيل eذه 	شا

مات) 4( a ةKز·ستعداد الدائم ملواج:  

مات  a ةKات العملية ملنع أو مواج مات sعïö تطوcر القد a ةKزإن عملية ·ستعداد ملواج ر ز
cب aفراد ع@. aدوار ضع اu"طط وتد رومراجعة إجراءات الوقاية و    .و

د املتاحة) 5( ة ع@. حشد وsعبئة املوا رالقد   :ر

ر الشعو املش��ك بhن أعضاء املنظمة أو ا|tتمع با|"اطر ال�ï تطرحKا وذلك عن طرcق sعظيم 
مة a ةKذ واس�نفار الطاقات من أجل مواج�¦ �Eالتاªمة و aز   .ز

ا: نظام اتصال يقيم بالكفاءة والفاعلية) 6( مة تلعب دو a رأن اتصاالت  بالغ eaمية �4 سرعة ز
 �ä اء داخل املنظمة وhªن املنظمة والعالم اu"ا روتدفق املعلومات و و� السيد حسيïö (ر

  ) 66: ۲۰۱۳وعبد السالم و العود، 

اسة  مات، و	ستعداد ) Fugal,J.A,2010  (ر   وقد أوصت د a يد أوقاتtuمية ·تصال اeزبأ
ة التخطيط اtuيد لإلتصاالت  ماتوراtuيد، ضر ئ§سية لأل مات كمفاتيح  a �4 زالفعالة ر   .ز
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ونا ضة خالل جائحة كو مات ال�� يمر �Yا طفل الر رومن 9 و   :ز

ة ?ل��ام بالسلوكيات الوقائية بصفة مستمرة -  مة ضر رأ   :وز

ة اتباع aطفال للعديد من السلوكيات الوقائية السليمة من  ونا إE. ضر ور   أدى ان�شار ف�hوس Pو ر
تداء الكمام ، و	ن�باه لعدم ملس aشياء من رإ نة وsعقيم اليدين وغسلKما بإستمرار باملاء والصابو

إE. ال�� تحم¬Hم من وقع ذلك الف�hوس حولKم  وsعقيم أدوا¡Hم ،وغe�hا من السلوكيات الوقائية 
ة ع@. 	ل�Äام بتلك  مة ومشXلة كب�hة بال�سبة لألطفال خاصة وأن aطفال ل§س لدHIم القد رأ ز

جراءات ملدة طوcلة لذا حرصت الباحثة ع@. التأكيد ع@. أeمية 	ل�Äام بالسلوكيات الوقائية 	
ة ال©Hاو ف¬Hا وtòsيع aطفال ع@. التح@. بالص��  نمن خالل أ�شطة ال��نامج مو�Íة مدى خطو ر

  .4. اتباعKا ح�� نقى أنفسنا من 	صابة Hæا

مة التباعد ¡جتما*� وما يMبع�ا من تأث��ا -    :ت سلبيةزأ

ج إE. ا�uدائق  ة عن كتلة من ال�شاط، حيث يحبو اللعب سواء �4 املÄÅ أو اu"ر و  aطفال عبا ل ن ر
ا¡Hم . رالواسعة والشواطئ، واللعب مع aطفال aخرcن، وeذا �ساعد �4 تفرçغ طاقا¡Hم وتنمية مKا

ونا غ�hت من �شاطKم ونظامKم اليومي، لوس �4 الب§ت بhن  وأصبحوا ملزمhن باtu رولكن جائحة Pو
ان، وإذا Pان eذا أثر ع@. نفسياتنا جميعا، فإن تأث�hه ع@. aطفال أك�Ð، خاصة أن  Çعة جد رأ ر
نالصغار ال يفKمو مع�ö التباعد ·جتما/�، وçسألو ملاذا ال �ستطيعو أن يلتقوا بأصدقا!Hم  ن ن

  . من aسئلةنوأجدادeم، وملاذا ال �ستطيعو أن يخرجوا إE. ا�uديقة العامة، وغe�hا

ف و	ندماج مع �خرcن، فKذه غرcزة وفطرة  ر   فطبيعة الjشر أ¾Hم يحبو ·ختالط والتعا ن
 - وخصوصا �4 ظل eذه اtuائحة–موجودة عند الjشر، وªطبيعة ا�uال فإن ·بتعاد عن �خرcن 

tuم عن اeل خاص، فابتعادXشo طفالa .@ل عام وعXشo سانية�	و عبء ع@. النفس e و
eم للتجمعات العائلية يؤثر عل¬Hم oشXل سلïô، وقد يبعث �4  اïÉð املعتاد، وعدم حضو رالد ر

  .نفوسKم مشاعر مختلطة من توتر وقلق وغضب 

   لذا حاولت الباحثة من خالل أ�شطة ال��نامج وما استخدمتھ من فنيات واس��اتيجيات متنوعة 
�يعاHæا واحتضانھ إE. التقليل من Pا�uوار الKادئ وتفKم احتياجات الطفل النفسية واس

ف الراeنة ، كما  قدمت من خالل أ�شطة برنامج  و	ضطرابات ال�� تطرأ عليھ من واقع تلك الظر
مة ال�� يمر Hæا عن  a ة زوسائط التثقيف إعطاء oعض ا�uلو للطفل �ستطيع من خاللKا إدا ر ل

cن الرcاضية و�aش سة الKوايات املفضلة، والتما رطرcق مما طة املتنوعة لإلستفادة من الوقت ر
مة التباعد 	جتما/. ، وتوظيف لغة  ة أ حام عن طرcق الKاتف إلدا a ل فعال ومثمر ، وصلةXشoز ر ر
سة �aشطة اtuماعية ال�� ت�يح  راtuسد oشXل يضمن aمان والسالمة لألطفال ولألخرcن ، ومما

  .ف امل�شودةنالفرصة للتعاو والعمل ضمن فرcق من أجل تحقيق eaدا

ونا -  مة ا1£وف الناشئة عن جائحة كو رأ  ز

ة  ونا والتغ�hات امل#�وظة 4. عاملنا 	جتما/. من قيود اجتماعية جديدة، ضر ور   أدت جائحة Pو ر

منية  ز	ل�Äام بالسلوكيات الوقائية املستمرة وغe�hا من معطيات جديدة حدثت 4. غضو ف��ة  ن

اسة جمع،قص�hة إE. القلق واu"وف لدى العالم أ ت إليھ د روeو ما أشا  ،  faize (2020)ر

Joy,Toquero(2020) ،Kim, Su(2020) ، Reznik(2020)  ، Schlack,et. al( 2020) من أن القلق
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ونا أحد التأث�hات املباشرة ال�� يجب العمل ع@. خفضKا لتأثe�hا ع@.  رواu"وف من ف�hوس Pو

ونا ال��ة العامة للمصابhن أو غ�h املصابhن بف�hوس   .ر Pو
ن بھ من موم    وا الشك فيھ أن فئة aطفال eم الفئة aك�Ð تأثرا Hæذه اtuائحة، وذلك نظرا ملا يمر

تباPا  ئة لم �سبق لKم التعا�ش معKا سابقا aمر الذى جعلKم أك�Ð ا ب حياتية جديدة طا رتجا ر ر
ل، وªدت من خالل وقلقا وخوفا فظKرت عل¬Hم oعض ا|"اوف ال�� لم تكن موجودة لدHIم من قب

سا¡Hم أل�شط©Hم ا|"تلفة ، لذا حرصت الباحثة من خالل أ�شطة  رsعامال¡Hم مع aخرcن وأثناء مما
نال��نامج  ع@. أن يXو الدعم النف�ÉÊ 	جتما/. eو املصدر الرئ§�ÉÊ الفعال الذى �شعر aطفال 

صعبة ال�� تواجKKم فلغة ىباألمان النف�ÉÊ ، وcقلل من مستو معانا¡Hم من aحداث واملواقف ال
املشاعر والتحدث Hæا مع أبنائنا sساعدنا ع@. امتصاص تلك املشاعر ا|"تلطة عل¬Hم، وت��ك 

ر أن �شعرeم e �4ذه الف��ة بحبنا . مجاال لألطفال للتعب�h عما يخت#ì ذوا¡Hم فمن الضر
ُ ي و

نة �4 التعامل معKم أثناء eذ مة لتال�4 الكث�h من وواحتضاننا لKم، كذلك البد أن ن�سم باملر a زه
 .Eالتاªالذي نمر بھ جميعا و ïÉÊقد تحدث جراء الضغط النف ïة ، وال�ªاملرغو �hاملشاحنات غ

  .تخفف من أعراض القلق واu"وف الذى ي�تاHæم 

فقدمت الباحثة من خالل أ�شطة ال��نامج oعض الفنيات و	س��اتيجيات و �aشطة املتنوعة ال�� 
ونا ومفKومKا تقلل من وقع تلك  را|"اوف ع@. aطفال من خالل ا�uوار واملناقشة حو جائحة Pو ل

وأسباHæا وكيفية الوقاية م±Hا ، ومن خالل التفرçغ 	نفعاE. و	س��خاء ، ومحاولة تقديم الدعم 
وا و �ع��وا  رالنف�ÉÊ و	جتما/. وغe�hا من فنيات أدت إE. إتاحة الفرصة أمام aطفال Pى يتحاو

  . لاعرeم السلبية وما يجو 4. أذeا¾Hم مما عمل ع@. تقليل التوتر واu"وف والقلق لدHIمعن مش

 Body Language : لغة ا01سد  -3

ا eاما 4. التواصل 	�سا�ى وما يدو 4. خ#tات النفس 	�سانية  ات و	يماءات دو ر  تلعب 	شا ر ر
نtuسد عن مكنوناتھ كحرPات العيو حيث sعد لغة اtuسد أحد اللغات 	يمائية ال�� �ع�� Hæا ا

ات إما بالرأس أو باtuذع Hæدف  جل و	نحناءات و	شا aات اليدين وPالوجھ وحر �hعابsرو ر
التواصل 	يجاÇى غ�h اللفظى وإيصال الرسائل املعنية للطرف aخر تماشيا مع aحداث الراeنة 

ن، ( وعطيات دمحم اtuابر واخر   )  186: 2021ى

 �Íوcو    )Gregersen, T. (2013  ا الفرد منHæ لفظي، يقوم �hسد �. لغة تواصل غtuبأن لغة ا
خالل sعب�hات الوجھ و	يماءات، وا�uرPات، والوضعيات، و�� Pل وسائل ·تصال املمكنة عدا 

  . اللغة اللفظية

ات مكملة)2019(، ايمان سعيد2011) Brno(   وçش�h كال من  ر أن لغة اtuسد تتXو من عبا  ن
سائل ت�تقل بhن aفراد املشاركhن �4 التواصل وتتXو من ثالث أجزاء  نلبعضKا البعض، �4 شXل  ر

من الرسالة، وأخ�hا % 38من الرسالة ثم ن��ة الصوت و�� % 7الXلمات املنطوقة و�� : رئ§سية و��
ً

ات جسدية لXل م±Hا قيمة خا% 55لغة اtuسد وال�ï تمثل  ة عن إشا رمن الرسالة، ف�È عبا صة ر
  .كما �4 الXلمات �4 اللغة املنطوقة
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  :فوائد لغة اtuسد من خالل التاE.) 5: 2019رcم خالد ، ( وتذكر

ات و	يماءات وا�uرPات املفسرة لأللفاظ والصو  -  رsعد لغة اtuسد مجموعة من 	شا ر
 .لتقرcب املع�ö وإيضاح اللفظ بما �ساعد ع@. نجاح عملية ·تصال

لأللفاظ مثل ·ب�سامة oعد أن تطلب ش§ئا من ¦"ص أو مثل sعد لغة مكملة ومؤكدة  - 
ة ما  .رأن تضرب املنضدة oعد أن تتفوه oعبا

ªط ·تصال بhن املشاركhن مثل حركة الرأس والعينhن  -  رsساeم لغة اtuسد 4. تنظيم و
ة للò"ص ليكمل ا�uديث أو يتوقف عنھ  .رأو إعطاء إشا

 .، فتعب�hات الوجھ أحيانا sغ�ö عن الكالمنيمكن للغة اtuسد أن تXو بديال عن الكالم - 

�ع�� اtuسد عن معلومات وجدانية يمكن من خاللKا التعب�h عن ا�uب والبغض والكره  - 
 و·eتمام والرغبة واملوافقة 

ن ) 2014(eال السعيد ، )2013(سP �hKامل  وتتفق كال من      أن ) 2020( و، ندا ا�uسي�ö واخر
تعب�h يضفي ع@� الرسالة الوضوح، وcضفي ع@� املرسل ثقة بالنفس استخدام لغة اtuسد أثناء ال

� الXلمات وتجسم aفXار Íل من املرسل واملرسل لھ حيث توXامة لe �Èة فcيو�uوال�شاط وا
فضا أو قبوال، تحذيرا أو استحسانا، وقد تختلف   ïöعs اللغة املنطوقة فقد �hة تفو تأث بصو

ً ً ًً
ر ق ر

ة من موقف إE. آ خر ومن ¦"ص آلخر حسب السياق، وت�باين �4 معان¬Hا من مجتمع رنفس 	شا
  .آلخر

اسة مïö يوسف    رع@. دو لغة اtuسد �4 إثراء تدفق aفXار، واستحضار ) 2011( ر كما أكدت د
املعلومات بطرcقة مختلفة، وإبداء الرأي بطرcقة تال%. قبوال، والو/� بأعضاء اtuسم وتوظيفKا 

ة املتعة   . لدي aطفالربفاعلية، وإثا

ت السمة ال��ية     ونا أصبح التالمس ممنوعا وصا ر  وتر الباحثة أنھ 4. ظل تف�Éó ف�hوس Pو ر ى
cادة حرPات اtuسم ح�� �ستطيع الطفل إيصال معلوماتھ لألخرcن   .Eتداء الكمامة مما أدى إ زا ر

ة ا�uوار بhن aطف   .الرفأصبحت ذات تأث�hا eاما 4. إيصال املعا�ى وaفXار وإدا

  Working in a team  العمل ضمن فرCق -4

ن  sعت�� عملية بناء الفرcق من أeم aساليب ال�� شاع استخدامKا 4. أواخر القر العشرcن    
سمية بhن أفراده ، مما ينعكس  � يوفر عالقات إ�سانية مباشرة دو حواجز øق العمل الناcرففر ن

cادة 	نتاجية ن، كما �ساعد ع@. توسيع نطاق التعاو بhن aفراد زإيجابيا ع@. دافعي©Hم للعمل و
cادة الثقة بالنفس ح املعنوcة و فع الر  .Eزمما يؤدى إ و   .ر

ن   �عرف العمل ضمن فرcق بأنھ مجموعة من aفراد �عملو عمال محددا وcحاولو من خالل  ن
ناملشاركة والتعاو إنجاز أeدافKم وeaداف اtuماعية وcحققو املXاسب املرغوªة  سيد جاد ( ن

  )510: 2005الرب،
ات متعددة  �عملو 4. ب§ئة محفزة        نكما �عرف بأنھ عددا من aفراد ذو مKام م��ابطة ومKا رى

ح واحدة ، لدHIم إحساس مش��ك باملسؤلية تجاه املKام املطلوªة وال�Äام  وومناخ مناسب للعمل بر
ات، وتفعيل ·تصاالت تام باألeداف والقيم السائدة وإصرار ع@. تحسhن نوعية و رمستو القرا ى
ات املطلوªة  ربhن aعضاء وتوجھ نحو الرفع من مستو املKا   )321: 2012مدحت دمحم أبو النصر،( ى

 :خصائص فرcق العمل الفعال
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ا ع@. أداء مKامھ بالشXل  ر   eناك صفات وخصائص تجعل من فرcق العمل فرcقا فعاال قاد
  :ي@�املطلوب ومن أeم تلك اu"صائص ما 

من أeم ممÄhات الفرcق الفعال وضوح الKدف حيث يتم من خاللھ تXوcن : وضوح الKدف - 
  . الفرcق ومن خاللھ �س�. اtuميع لتحقيق تلك eaداف

نحيث �عمل Pل عضو من أعضاء الفرcق ع@. التعاو واملشاركة oشXل إيجاÇي : املشاركة - 
  . �4 انجاز العمل واملناقشة الفعالة

م الصفات ال�ï البد للفرcق الفعال أن يتصف Hæا 	صغاء اtuيد لXل من أe:  ·ستماع - 
ه  ه دو اس�شعا اءه وأفXا رعضو من أعضاء الفرcق وإعطائھ 'امل ا�uرcة �4 طرح أ ر نر

  .با�uرج أو ال©Hديد

يتمتع أفراد الفرcق الفعال با�uرcة الXاملة �4 ·ختالف �4 وجKات :  ·ختالف املتحضر - 
  .تمتع بھ aفراد من استماع واح��ام متبادل �4 إبداء الرأيالنظر،بالرغم مما ي

  . ر�عرف Pل عضو من أعضاء الفرcق الدو املXلف بھ تماما:  وضوح aدوار واملKام - 

ك :  التقييم الذاsي -  ريحرص الفرcق الفعال ع@. التقييم املستمر ألعمالھ Hæدف تدا
  )25-21: ، ۲۰۱۰أشرف جمعة، (aخطاء وت��يحKا 

cيم الفقى    وeابرا �Í2009( و ( .EالتاP قcة العمل ضمن الفر   : رأeمية مKا

ك الò"صية -  cادة املدا ات الفردية و رsعمل ع@. تنمية املKا  .زر

ح الثقة والتعاو بhن aفراد- ن تب�ö ر   .و

cادة تدفق املعلومات بhن أجزاء الفرcق-   .ز sعمل ع@. 

اء حو كيفية مواجKة  توفر 	تصال املفتوح بhن أعضاء الفرcق مما ي- a عددs د منcلز ر
  )10: 2009ابراeيم الفقى،( القضايا واملشكالت 

اسة امال فؤاد  ة م#�ة ) 2020(ر   وقد أكدت د ه ضر ة العمل ضمن فرcق باعتبا رع@. أeمية مKا ر ور
�. املش��ك الذى  ولتحقيق eaداف وأحد aساليب النا�øة ع@. صعيد العمل اtuما/. والر

ىa¦"اص بفكرة وeدف واحد ، يجعلKم ذو انتماء oعقلية فذة تنصب بXل جKدeا يجمع بhن 
  .لتحقيق الKدف امل�شود

eان سالمة  ت نو ر    كما أشا رإE. الدو الفعال للعمل اtuما/. إلنجاز املKام املش��كة بhن ) 2020( ر
ف املطلوب بأع@. املتعلمhن من خالل تقاسم املKام وeaداف املش��كة فيما بي±Hم لتحقيق الKد

  .قدر من الكفاءة والفاعلية

ونا من جراء اt�uر املEÄÅ. والتباعد ·جتما/.  مة Pو ر   و4. ال±Hاية  تر الباحثة أن ما استلزمتھ أ ز ى
ج إال  م املÄÅ قدر املستطاع وعدم اu"ر ووالذى أصبح الوسيلة املث@. لتفادى 	صابة بھ ولز لو

ة القصو إE. دو إيجاÇى �س رللضر ى مات ور a ة ة إدا ات الناعمة املتمثلة 4. مKا زKم s .4عزcز املKا ر ر ر
لالناجمة عن تلك اtuائحة، وما ترتب ع@. قضاء وقت طوcل داخل املÄÅ من ا�uاجة إE. إس�ثمار 
ة التواصل من خالل لغة اtuسد  رذلك الوقت 4. أشياء مفيدة ومثمرة فضال عن تنمية مKا

cادة التعاو والعمل لألطفال للتعب�h من خاللKا ملا يج  .Eم، باإلضافة إH¡م واحتياجاeنو بخواطر زل
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مة وحملت 4. ثناياeا فوائد وجوانب  a شطة املتنوعة فجاءت تلك�a ق من خاللcزضمن فر
ات وsعزcزeا ال�� لم تكن لتطرأ ع@. حياتنا لوال ظKو eذا  رإيجابية فساeمت 4. خلق تلك املKا ر

  .الف�hوس 

ض البحث ع@. النحو التاE.4. ضوء 	طار النظر اسات السابقة تمت صياغة فر و والد ر   :ى
ض البحث   :وفر

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4.  -1 ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رتوجد فر و
القياسhن القب@. والبعدى لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. مقياس الو/. 

ضة ونا املصو لطفل الر والوقا+ى بجائحة Pو ر  . 4. اتجاه القياس البعدىر

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية  -2 ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رتوجد فر و
وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل 
� ا|tموعة uضة لصا ونا املصو لدى أطفال الر وع@. مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر ر

  .التجرjcية

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. ال توجد  -3 ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى د رفر و
ع@. القائم ع@. وسائط تثقيف الطفل القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق ال��نامج 

ونا مقياس  ضةرالو/. الوقا+ى بجائحة Pو واملصو لطفل الر  ر

جات أطفال ا| -4 ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رتوجد فر tموعة التجرjcية 4. و
ات  رالقياسhن القب@. والبعدى لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. مقياس املKا

ضة 4. اتجاه القياس البعدى والناعمة  املصو لطفل الر  .ر

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية  -5 ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رتوجد فر و
ي لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعد

� ا|tموعة التجرjcيةuضة لصا ات الناعمة املصو لدى أطفال الر وع@. مقياس املKا ر   .ر

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. ال توجد  -6 ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى  د رفر و
ات مقياس ابرنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق  رملKا

ضة والناعمة املصو لطفل الر   ر
  إجراءات البحث

  من¦¥ البحث: أوال 

   استخدمت الباحثة املنìù التجر�ôc ملناسjتھ لطبيعة البحث، وذلك باستخدام تصميم 
وال�� تخضع لتأث�h استخدام ال��نامج القائم ع@. وسائط ) التجرjcية والضابطة( ا|tموعتhن 

cالتجر �hو املتغeالتثقيف و �ô )ونا )املستقل ر، ومعرفة أثره ع@. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ات الناعمة  ، وقامت الباحثة بالقياس القب@. والبعدى لنفس ا|tموعة )كمتغ�h تاoع ( رواملKا

اسة التغ�h ا�uادث 4. حhن لم تتعرض ا|tموعة الضابطة لل��نامج   . رالتجرjcية لد

  مجتمع وعينة البحث: ثانيا 

eرcة بمنطقة مدينة نصر بالقاeرة    ي a دeزتمثل مجتمع البحث 4. املعا �Éðا رللعام الد
سة عايضة العزمى النموذä. وcرجع 2021/2022 ضة مد ت الباحثة بالطرcقة العمدية ر ر، واختا ور
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مة،  ضة مع الباحثة لتنفيذ البحث وتوفa �hدوات الال ة الر ضة لتعاو إدا زاختيار تلك الر ور نو
ضة وكذلك مالئ /. عند اختيار عينة البحث أن يتحقق Hæا اtuوانب ومة أعداد aطفال بالر ووقد ر

  :aتية 

 .سنوات) 6-5( أن ي��اوح العمر الزم�ö لXل أفراد العينة ما بhن  - 
 .نأن يXو eناك تجا�س 4. الذPاء بhن جميع aطفال - 
ضة -  وأن يXو أطفال العينة مل�Äمو با�uضو للر ر ن  .ن
نطفال عينة البحث من �عانو من مشكالت �ية أو إعاقات نأال يXو من بhن أ - 

 .جسمية
 .EالتاP مKتم تقسيم:  

  :عينة البحث 9ساسية و¡ستطالعية

اسة ·ستطالعية  )1( اسة ·ستطالعية من : ر الد طفل وطفلة ممن ) 100(رتXونت عينة الد
eم الزمنية ما بhن  ذلك للتحقق من سنوات خارج العينة aساسية و) 6 - 5(رت��اوح أعما

اسة  .رثبات وصدق أدوات الد
اسة aساسية  )2( ط : ر عينة الد طفل ) 60( وبلغ عدد aطفال الذين تحققت ف¬Hم الشر

طفل ) 30( نوطفلة تم تقسيمKم إE. مجموعتhن م�ساوcتhن أحدeما ضابطة وتتXو من 
نوطفلة ، aخر تجرjcية وتتXو من  eم ال) 30(ى زمنية ما رطفل وطفلة ممن ت��اوح اعما

  . سنوات6- 5بhن 

   قامت الباحثة بحساب التجا�س بhن ا|tموعة التجرjcية ع@. Pل من  :تجا<س عينة البحث 
ونا املصو لطفل  ضة، مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو رالعمر الزم�ö، الذPاء لطفل الر ر و

ضة، مقياس ا ونا لطفل الر ضة، بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو والر ر ات الناعمة و رملKا
ضة كما 4. جدو  ات الناعمة لطفل الر ضة ، بطاقة مالحظة املKا لاملصو لطفل الر و و   )1(رر

  )1(لجدو 
  )30=( تجا�س ا|tموعة التجرjcية ن 

ونا ات الناعمة  رالو/. الوقا+ي بجائحة Pو   راملKا

  البيان
العمر 
ïöالزم  

  الذPاء
مقياس الو/. 

الوقا+ى بجائحة 
ونا املصو  رPو ر

ضةل   وطفل الر

بطاقة 
مالحظة الو/. 

الوقا+ى 
بجائحة 

ونا  لطفل  رPو
ضة   والر

مقياس 
ات  راملKا
الناعمة 

راملصو لطفل 
ضة   والر

بطاقة مالحظة 
ات الناعمة  راملKا

ضة   ولطفل الر

  62.73  77.47  44.80  66.80  103.23  5.85  املتوسط ا�uساÇي

  47.00  77.00  44.00  67.00  104.00  5.90  الوسيط

  7.79  3.98  2.88  2.98  9.63  0.13  ياملعيار·نحراف 
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  قامت الباحثة بحساب التجا�س بhن ا|tموعة الضابطة ع@. Pل من العمر الزم�ö، الذPاء لطفل 
ضة، بطاقة مالحظة الو/.  ونا  املصو لطفل الر ضة، مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو والر ر ر و

ضة ، مقياس املKا ونا لطفل الر والوقا+ى  بجائحة Pو ضة، بطاقة ر وات الناعمة املصو لطفل الر ر ر
ضة  كما 4. جدو  ات الناعمة لطفل الر لمالحظة املKا و   )2(ر

  )2(لجدو 
  )30= (تجا�س ا|tموعة الضابطة ن 

ات الناعمة  الو/. الوقا+ي   راملKا

  البيان
العمر 
ïöالزم  

  الذPاء
مقياس الو/. 

الوقا+ى بجائحة 
ونا املصو  رPو ر
ضة   ولطفل الر

حظة بطاقة مال
الو/. الوقا+ى  
ونا  ربجائحة Pو
ضة   ولطفل الر

ات  رمقياس املKا
رالناعمة املصو 
ضة   ولطفل الر

بطاقة مالحظة 
ات الناعمة  راملKا

ضة   ولطفل الر

  64.80 72.30  47.27  68.10  100.23  5.75  املتوسط ا�uساÇي

  69.50  71.50  47.00  67.00  104.50  5.70  الوسيط

 8.75  5.90  3.48  5.14  12.84  0.19  ي·نحراف املعيار

ع@. Pل من ) الضابطة، التجرjcية( قامت الباحثة بحساب التجا�س بhن عينة البحث aساسية 
ضة  ونا املصو لطفل الر ضة، مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو والعمر الزم�ö، الذPاء لطفل الر ر ر و

ات الناع ونا ، مقياس املKا ر، بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ضة، ر ومة املصو لطفل الر ر
ات الناعمة كما 4. جدو  لبطاقة مالحظة املKا   )3(ر

  )3(لجدو 
P .4ل من العمر الزم�ö ، الذPاء، مقياس الو/. ) التجرjcية، الضابطة( تجا�س عينة البحث

ونا  ضة، بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ونا املصو لطفل الر رالوقا+ى بجائحة Pو و ر ر
ضة،  ات الناعمة ولطفل الر ضة، بطاقة مالحظة املKا ات الناعمة املصو لطفل الر رمقياس املKا ور ر
ضة      ولطفل الر

  )60= (ن
  P2ا  ي·نحراف املعيار  املتوسط ا�uساÇي  oaعاد

ïö5.600  0.17  5.79  العمر الزم  
  22.400  11.35  101.73  الذPاء

مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة 
ضة ونا املصو لطفل الر وPو ر   ر

67.45  4.22  35.467  

بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى 
ضة ونا لطفل الر وبجائحة Pو    ر

46.03  3.40  20.800  

ات الناعمة املصو  رمقياس املKا ر
ضة   ولطفل الر

74.88  5.63  19.200  

ات الناعمة  ربطاقة مالحظة املKا
ضة   ولطفل الر

63.77  8.28  26.767  
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� من جدو èق دالة إحصائيا) 3(ليت جات aطفال من وعدم وجود فر ر بhن متوسطات د
ات الناعمة  مما �ش�h إE. تجا�س  ونا ، املKا رحيث العمر الزمïö، الذPاء، الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر

  .eؤالء aطفال

   :تGافؤ عينة البحث

من حيث العمر الزم�ö، ) التجرjcية والضابطة(    قامت الباحثة بحساب التXافؤ لعينة البحث 
ضة، بطاقة مالحظة الو/. الذPاء، مقياس  ونا املصو لطفل الر والو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر ر

ضة، وªطاقة  ات الناعمة املصو لطفل الر ضة، مقياس املKا ونا لطفل الر والوقا+ى بجائحة Pو ر و رر
ضة ات الناعمة لطفل الر ومالحظة املKا   .ر

  )4(لجدو 

 ïöية والضابطة �4 العمر الزمjcن التجرhموعتt|ن اhافؤ بXاء نالتP60=(والذ(  

  ن  ا|tموعة  املتغ�hات
  املتوسط 

  ا�uساÇي

·نحراف 
  ياملعيار

  قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

  0.13  5.85  30  التجرjcية
ïöالعمر الزم  

  0.19  5.75  30  الضابطة
  غ�h دالة  2.417

  9.63  103.23  30  التجرjcية
  الذPاء

  12.84  100.23  30  الضابطة
  غ�h دالة  1.024

  

� من اèدو يتtuية والضابطة �4 ) 4(لjcن التجرhموعتt|ن اhق دالة احصائيا ب وأنھ ال توجد فر
 �hية والضابطة �4 متغjcن التجرhموعتt|افؤ اXاء مما يؤكد ع@. تPوالذ ïöالعمر الزم �hيمتغ ي

  .العمر والذPاء

  )5(لجدو 

ونا املصو ع@. مقياس الو/. الوقا+ى بجائح) التجرjcية، الضابطة( تXافؤ عينة البحث  رة Pو ر
ضة    )60=(نولطفل الر

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف واملعلومات  2.61 43.13 30  التجرjcية راملعا
 2.68 42.37 30  الضابطة  العلمية  

  غ�h دالة  1.122

 2.55 23.07 30  التجرjcية
  الوقاية ال��ية

 2.43 23.13 30  الضابطة
  غ�h دالة 0.104
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 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 1.56 24.97 30  التجرjcية
  الوقاية الغذائية

 1.02 25.30 30  الضابطة
  غ�h دالة 0.977

 3.08 23.27 30  التجرjcية
  التباعد ·جتما/�

 2.91 23.77 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.646

 6.22 114.43 30  التجرjcية
جة الXلية   رالد

 6.20 114.57 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.083

� من اtuدو èجات ) 5(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رأنھ ال توجد فر و
ونا املصو مما  رأطفال ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة ألoعاد مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر

  .يؤكد ع@. تXافؤ ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة �4 الو/. الوقا+ى

  )6(لجدو 

ونا ) التجرjcية، الضابطة( عينة البحث تXافؤ  رع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ضة      )60=(نولطفل الر

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف واملعلومات  1.87 19.07 30  التجرjcية راملعا
 2.36 19.13 30  الضابطة  العلمية  

  غ�h دالة  0.121

 2.57 21.73 30  التجرjcية
  الوقاية ال��ية

 2.87 21.83 30  الضابطة
  غ�h دالة 0.142

 1.65 14.80 30  التجرjcية
  الوقاية الغذائية

 2.01 15.20 30  الضابطة
  غ�h دالة 0.844

 1.45 16.57 30  التجرjcية
  التباعد ·جتما/�

 1.40 16.37 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.542

 4.08 72.17 30  التجرjcية
جة الXلية   رالد

 4.58 72.53 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.328

� من اtuدو èجات ) 6(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رأنھ ال توجد فر و
ونا  رأطفال ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة ع@. أoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو

  .ؤ ا|tموعتhنمما يدل ع@. تXاف
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  )7(لجدو 

ضة  ) التجرjcية، الضابطة( تXافؤ عينة البحث  ات الناعمة املصو لطفل الر وع@. مقياس املKا ر ر
  )60=(ن

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 1.53 18.70 30  التجرjcية
ة الوقت   رإدا

 1.66 18.87 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.404

 2.16 19.87 30  التجرjcية
مات a ة زإدا   ر

 1.90 19.10 30  الضابطة
  غ�h دالة 1.459

 1.60 20.83 30  التجرjcية
  لغة اtuسد   

 1.50 20.77 30  الضابطة
  غ�h دالة 0.166

 2.86 18.07 30  التجرjcية
  العمل ضمن فرcق

 2.68 18.37 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.419

 3.55 77.47 30  التجرjcية
جة    الXليةرالد

 3.95 77.10 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.378

� من اtuدو èجات ) 7(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رأنھ ال توجد فر و
ضة  ات الناعمة املصو لطفل الر وأطفال ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة ع@. أoعاد مقياس املKا ر ر

ات الناعمةمما يدل ع@. تXافؤ ا|tم   .روعتhن 4. املKا

  )8(لجدو 

ضة   ) التجرjcية، الضابطة( تXافؤ عينة البحث  ات الناعمة لطفل الر وع@. بطاقة مالحظة املKا ر
 )60=(ن

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 2.11 17.47 30  التجرjcية
ة الوقت   رإدا

 2.30 17.13 30  ابطةالض
  غ�h دالة  0.585

 3.04 16.53 30  التجرjcية
مات a ة زإدا   ر

 2.98 16.27 30  الضابطة
  غ�h دالة 0.343

  غ�h دالة 0.218 4.18 15.80 30  التجرjcية  لغة اtuسد   
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 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 4.12 15.57 30  الضابطة

 1.25 15.57 30  التجرjcية
  العمل ضمن فرcق

 1.19 15.40 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.528

 8.96 65.37 30  التجرjcية
جة الXلية   رالد

 9.11 64.37 30  الضابطة
  غ�h دالة  0.429

� من اtuدو èجات ) 8(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رأنھ ال توجد فر و
ضة  ات الناعمة لطفل الر وأطفال ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة ع@. أoعاد بطاقة مالحظة املKا ر

ات الناعمة مما يدل ع@   .ر. تXافؤ ا|tموعتhن 4. املKا

  : أدوات البحث: ثالثا
  :قامت الباحثة باستخدام aدوات التالية 

افن" اختبار ذPاء aطفال املصفوفات املتتاoعة امللونة -1 رtuو  sعرcب عماد أحمد " ن
 )  3(م#�ق ) 2016( حسن

ضة -2 ونا املصو لطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر ) اعداد الباحثة( .   ر
 )                                           6(م#�ق 

ضة  -3 ونا لطفل الر وبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ) اعداد الباحثة.  ( ر
 )8(م#�ق 

ضة  -4 ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس املKا ر  )12(م#�ق ) اعداد الباحثة.       ( ر
ات الناعم -5 ضةربطاقة مالحظة املKا  )14(م#�ق ) اعداد الباحثة.         ( وة  لطفل الر
ات  -6 ونا وأثره ع@. املKا ر برنامج وسائط التثقيف لتنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر

ضة  لناعمةا   )16(م#�ق )  اعداد الباحثة.                                           (ولطفل الر

  :وفيما ي�� وصفا تفصيليا ل�ذه 9دوات 

®عرCب عماد أحمد حسن " لرافن"  املصفوفات املتتا�عة امللونةاختبار ذ@اء 9طفال )1(
  )                                                                           3( مOUق )2016(

 :وصف ?ختبار  - أ
سنة من العاديhن واملتأخرcن عقليا ) 11-5(يطبق 	ختبار فرديا ع@. aطفال من 

cة الصا�uة للتطبيق ) 85 -65(وكذلك كبار السن ما بhن  ات ا�uضا رعاما وçعت�� من 	ختبا ر
  .4. مختلف الب§ئات والثقافات

 :وصف ?ختبار 

جة الصعوªة ��  ر    يتXو 	ختبار من ثالث مجموعات متد ىوcحتو Pل مجموعة ع@. ) أ، أب، ب(ن
نمط أسا�Éð اقتطع منھ جزء معhن وتحتھ ستة نبندا ، وcتXو Pل بند من شXل أو اث�ö عشر ) ۱۲(

بدائل ، يختار من بي±Hا املفحوص الذى يكمل الفراغ 4. الشXل aسا�Éð، وقد استخدمت aلوان 
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ة الن�باه aطفال وتتمثل مجموعات  ضوحا وإثا ركخلفية لXى تجعل  ·ختبار وªنوده أكs �Ðشوcقا و و
  : 	ختبار فيما ي@. 

ة الفرد ع@. إكمال نمط مستمر ، وعند ¾Hاية النجا) : أ(ا|tموعة  -1 رح ف¬Hا �عتمد ع@. قد
 .ا|tموعة يتغ�h النمط من اتجاه واحد إE. اتجاheن 4. نفس الوقت 

اك aشXال املنفصلة 4.  ) : أ ب(ا|tموعة  -2 ة الفرد ع@. إد رالنجاح ف¬Hا �عتمد ع@. قد ر
 .نمط ك@. ع@. أساس 	اط املXا�ى 

اح ف¬Hا �عتمد ع@. فKم الفرد للقاعدة ال�� تحكم التغ�hات 4. النج) : ب(ا|tموعة  -3
ة الفرد ع@. التفك�h ا|tرد   .رaشXال املطة منطقيا أو مXانيا و�. تتطلب قد

  :تO²يح ?ختبار

ىبدائل معطاه، ال يوجد سو بديل ) 6(     ع@. الفرد أن يختار اtuزء الناقص من التصميم من بhن 
جة جة الXلية رواحد �يح، وçعطي د ر واحدة لإلجابة ال��يحة، وصفرا لإلجابة اu"اطئة، والد

جة حيث يحتو 	ختبار ع@. ) 36(لإلختبار ��  ىد   .مصفوفة أو تصميم) 36(ر

  :  م�³رات اختيار ?ختبار

ت الباحثة eذا 	ختبار لألسباب �تية   :رلقد اختا

اسات السابقة وPا - جات عالية من الصدق راستخدم eذا 	ختبار �4 العديد من الد رن لھ د
 .والثبات

ضة -  .ومناسب لطفل الر
  .   سKولة التطبيق وتقدير �سب الذPاء لألطفال -

  :ا1£صائص السيكوم��ية لإلختبار

 صدق ?ختبار

ات aخر للذPاء  ات املصفوفات املتتاoعة امللونة و·ختبا تباط بhن اختبا ى تم حساب معامالت · ر ر ر
تباط بhن  ا–وم±Hا اختبار وكسلر   –) 0.84 – 0.31( رلقسم اللفظى حيث تراوحت معامالت ·

تباط بhن  د بي�يھ ) 0.74 -0.5( رالقسم aدا+ى حيث تراوحت معامالت · روكذلك اختبار استانفو
تباط بhن  وجميعKا معامالت مرتفعة مما يدل ع@. صدق ) 0.68 – 0.32( روقد تراوحت معامالت 	

مما يدل ع@. 0.73باحثة بحساب معامل الصدق وªلغت معامالت الصدق ·ختبار، وقد قامت ال
  .صدق املقياس

  :ثبات ?ختبار

، وقد بلغت  دسو �cشا ن   تم حساب ثبات 	ختبار ع@. العينات املصرcة باستخدام معادلة Pودر  ر ر
ء وªلغ  و�� قيمة مقبولة للثبات وقامت الباحثة بحساب معامل الثبات إلختبار الذPا۰٫۸5قيم©Hا 

  .مما يدل ع@. ثبات ·ختبار. 82
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ضة): 2( ونا املصو لطفل الر ومقياس الو*� الوقا)ى بجائحة كو ر ) اعداد الباحثة.    (ر
 )6(مOUق

  ال�دف من املقياس: أوال

ضة إE. تحديد مستو الو/.  ونا املصو لطفل الر ى   HIدف مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو و ر ر
ف والسلوكيات الوقا ضة ممن رباملعا ونا لطفل املستو الثا�ى للر وئية ل#�ماية من ف�hوس Pو ىر

eم الزمنية ما بhن    .سنوات) 6-5( ري��اوح أعما

  : خطوات اعداد املقياس : ثانيا

   قامت الباحثة باإلطالع ع@. -1

اسات السابقة ذات الصلة بموضوع ال��بية الوقائية  -  .رaطر النظرcة والبحوث والد
ات واملقا - اسات والبحوث السابقة وم±Hا ر·ختبا  ري§س املستخدمة 4. الد
ضة19راختبار مصو لقياس اtuانب املعر4. عن ف�hوس Pوفيد  •  .و لطفل الر

 )2021(          نجالء السيد عبد ا�uكيم                                        

ضة من  • واختبار الو/. الص¶. املصو ألطفال الر  .سنوات) 6- 5( ر
ى          )2021( ر                                        إنتصار السيد املغاو

ونا •  )2021(دمحم عاطف eيXل .         رمقياس الو/. الوقا+ى للطفل من وªاء Pو

eا الرئ§سية لKا وªنود eذه ا|�او لإلستفادة م±Hا 4. -2 ر تم تجميع eذه املقاي§س وتفرçغ محاو ر
 .Eا�uتصميم مقياس البحث ا. 

ة  -3 ة مواقف مصو ات اللفظية اu"اصة باملقياس وصياغ©Hا 4. صو رتم صياغة العبا ر ر
 .وا�Íة ومع��ة

تھ 9ولية : ثالثا   :رإعداد املقياس �� صو

اعت الباحثة عدة أمو  -1 ضة وقد  ا ومناسبا لطفل الر رتم إعداد املقياس بحيث يXو مصو و رر ن
  :م±Hا ماي@.

ات oسيطة ومال • رأن تXو مفردات العبا  .ىئمة لقاموس الطفل ونموه اللغو والعق@.ن
• �öمن مع �Ðا بحيث ال تحمل أكeو محددة 4. معناXن أن ت. 
 .نأن تXو 	ستجابة مفيدة وقص�hة •
 .نأن تXو مستمدة من حياة الطفل ا�uقيقية أثناء حياتھ اليومية  •
دحام الصو بالتفاصيل الغ�h مKمة • ة وجودة aلوان وعدم ا روضوح الصو  .زر
 .رcقة القياس بحيث يتم oشXل فردىتحديد ط •
ة بطاقات  -2 ة aولية للمقياس، وتم إخراج املقياس 4. صو رقامت الباحثة باعداد الصو ر

  .إلستخدامKا مع aطفال 4. القياس القب@. والبعدى
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 :تحكيم املقياس

ا|tاالت 4. عرض املقياس ع@. مجموعة من aساتذة اu"��اء وا|�كمhن املتخصصhن  -1
cدف املنوط بھ أي بيان ال��بوKطفال ملعرفة مدى تحقيق املقياس للa اضc رة والنفسية و

ة  فقت الباحثة باملقياس املقدم إa .Eساتذة ا|�كمhن استما رصدقھ وإبداء الرأي فيھ، وقد أ ر
ة ا�uكم ع@. مفرداتھ من حيث  � ف¬Hا الKدف من املقياس، استماÍرتو: 

M جرا+ي للبع	ف cدمدي مناسبة التعر. 
M  ونا تباط بنود املقياس بأoعاد الو/. الوقا+ى بجائحة Pو رمدي ا  .ر
M  ة cاض aطفال ) الصياغة اللفظية(رمدي مناسبة العبا رألطفال املستو الثا�ى من  -5(ى

 . سنوات) 6
M ات اللفظية رمدى مالئمة صو املقياس مع العبا  .ر
M رمدى وضوح صو املقياس بال�سبة للطفل. 

  نتائج التحكيم 

ونا املصو راتفقت أ • راء السادة ا|�كمhن ع@. مناسبة مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر
ضة ، كما اتفقت ع@. وضوح الصو وaلوان وsعبe�hا عن مواقف املقياس رلطفل الر   .و

اء السادة ا|�كمhن وال�ï أخذت �4 	عتبار، وتم  • رPانت eناك عدة مق��حات اتفقت عل¬Hا آ
اتع@. ضو!Hا إجراء oعض التعديال مة كتعديل صياغة oعض العبا رت الال   .ز

ونا املصو لطفل ) 9(لوçش�h جدو  رإE. التعديالت ال�ï تمت �4 مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر
.EالتاP .ائية و�H±تھ ال اء السادة ا|�كمhن إE. أن وصل املقياس إE. صو ضة بناء ع@. آ رالر   رو

  )9(لجدو 

اء السادة ا|�كمhنالتعديالت ال�ï تمت �4 مقياس الو/. ا ضة بناء ع@. آ رلوقا+ى لطفل الر   و

 أoعاد املقياس
  املواقف قبل التعديل

ة aولية   (   )رالصو

  املواقف oعد التعديل 

ة ال±Hائية (   )رالصو

ض sعمل ايھ قبل ما تفتح الباب بتعمل ايھ  وقبل ما تفتح الباب املفر
  الوقاية ال��ية

  لا تي*. خارج بره املe ÄÅتعمل ايھمل  ملا تي*. خارج بره eتعمل ايھ

  الوقاية الغذائية
كنت جعان ولقيت Paل 

  مكشوف eتعمل ايھ
كنت جعان ولقيت Paل مش متغطى 

  eتعمل ايھ

وÇعد إجراء التعديالت ع@. املقياس قامت الباحثة بإجراء التجرªة 	ستطالعية وPانت sعليمات 
.EالتاP املقياس :  

  :®عليمات تطبيق املقياس

 تجلس الباحثة مع الطفل 4. مXان eادئ �سمح للطفل باإلستماع اtuيد ملفردات املقياس  -1
 .و	جابة عل¬Hا
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� وتقدم 	ستجابات إليھ  -2Íطفال بصوت واa .@ة ع رsعرض الباحثة البطاقات املصو
ة املع��ة عن اجابتھ ة إE. الصو روتطلب من الطفل اختيار 	جابة إما بالذكر أو باإلشا  .ر

eا الطفل) √(ع عالمھ وض  -  ة ال��يحة ال�ï يختا رتحت اختيار الصو  .ر

ف  -  ة واملرقمة با�uر ويختار الطفل بديل واحد من البدائل املصو  ). ج, ب, أ( ر

من محدد وع@. الباحثة أن sعيد قراءة السؤال إذا احتاج الطفل ذلك -   .زاملقياس ل§س لھ 
 طرcقة تطبيق املقياس 

ة فرد -    .ية مع Pل طفل ريتم تطبيق املقياس بصو
  يحصل الطفل ع@.  :تO²يح املقياس

جة واحدة �4 حالة اختيار 	جابة اu"اطئة -   .رد

جتان �4 حالة ال��دد 4. 	جابة ال��يحة  -    .رد

جات �4 حالة اختيار 	جابة ال��يحة -    .ر ثالث د

جة الXلية ال�� يحصل عل¬Hا الطفل ك±Hاية صغر  ى   وªذلك تXو الد جة وك±Hاية) 53( رن  عظ�Ý رد
جة) 159(   .رد

  التجر¹ة ?ستطالعية : را�عا 

تھ aولية قامت الباحثة بتطبيقھ ع@. عينة البحث 	ستطالعية  ر   oعد تصميم املقياس 4. صو
cاض aطفال) 100(وقومKا  رطفل وطفلة من أطفال  املستو الثا�ى بمرحلة    .ى

  :eدف تطبيق املقياس ع@. التجرªة ·ستطالعية eو

ضةالتأكد م -   .ون مدى وضوح مفردات املقياس ، ومالئم©Hا لطفل الر

 .رمدى وضوح صو املقياس وألوانھ بال�سبة للطفل - 

ات واملواقف ال�� تحتاج إE. ا�uذف أو 	ضافة أو التعديل -   .رتحديد العبا

  .حساب اu"صائص السيXوم��ية للمقياس - 

تھ الYºائية مOUق: خامسا    )6(راملقياس �� صو

  :  س 4. التجرªة 	ستطالعية أسفرت نتائجKا عن oعد تطبيق املقيا

ا¡Hا بال�سبة للطفل  -  ضوح عبا روضوح الصو وألوا¾Hا و و  .ر
تھ ال±Hائية، حيث يتXو املقياس من  ن وªذلك تم إعداد املقياس 4. صو Çعة أoعاد( ر ( و�. ) رأ
ف واملعلومات  العلمية، الوقاية ال��ية، ،الوقاية الغذائية، التباعد 	 ولXل oعد ) جتما/. راملعا

ات تق§سKا حيث يتXو املقياس من  نعدة عبا ة تق§س 4. مجملKا الو/. الوقا+ى بجائحة ) 53(ر رعبا
ضة، وذلك بواقع  ونا لطفل الر وPو ف واملعلومات العلمية، ) 20( ر ة لبعد املعا رعبا موقف ) 11(ر

  . بعد التباعد 	جتما/.موقف ل) 11(موقف لبعد الوقاية الغذائية ،) 11( لبعد الوقاية ال��ية، 

ونا 4. املقياس ات ع@. اoعاد الو/. الوقا+ى بجائحة Pو çع العبا � اtuدو التاE. توÍوcرو رز   .ل
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  )10(لجدو 
ونا ملقياس الو/. الوقا+ى املصو لطفل  ات ع@. اoعاد الو/. الوقا+ى بجائحة Pو çع العبا رتو ر رز

ضة   والر
ونا  م اتعدد ال  رأoعاد الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ات رعبا قام العبا رأ   ر

ف واملعلومات العلمية  1   20 -1  20  راملعا

  31-21  11  الوقاية ال��ية  2

  42-32  11  الوقاية الغذائية  

  53-43  11  التباعد 	جتما/.  3

  .Eجما	53    

  
وناا1£صائص السيكوم��ية ملقياس الو*� الوقا)ى: سادسا  ر املصو ر بجائحة كو

ضة   .ولطفل الر

  :الداخ�«¡®ساق : أوال

جة الGلية للبعد-1   :ر ¡®ساق الداخ�� للمفردات مع الد

اط  تبــــ سيXوم��ية بإيجــــاد معامـــل ا ــ ــاءة الـ ق مـــن الكفــ جــــات عينـــة التحقــــ الل د روذلـــك مــــن خـــ ر
جة الXلية لXل oعد واtuدو (Pearson)نب�hسو  جات Pل مفردة والد ل بhن د ر � ذلك) 11(رÍيو:  

  )11(لجدو 

جات Pل تباط بhن د رمعامالت · جة الXلية لXل oعد �4 ر مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة ر مفردة والد
ضة      ونا املصو لطفل الر وPو ر   )100= (ن ر

ف واملعلومات العلمية     التباعد 	جتما/.  الوقاية الغذائية  الوقاية ال��ية  راملعا

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

تباطمعامل   م   ر·

1  0.517**  12  0.404**  1  0.600**  1  0.471**  1  0.469**  

2  0.421**  13  0.517**  2  0.457**  2  0.542**  2  0.521**  

3  0.625**  14  0.532**  3  0.539**  3  0.514**  3  0.532**  

4  0.411**  15  0.471**  4  0.514**  4  0.586**  4  0.474**  

5  0.395**  16  0.532**  5  0.558**  5  0.487**  5  0.609**  

6  0.521**  17  0.205*  6  0.646**  6  0.610**  6  0.541**  
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ف واملعلومات العلمية     التباعد 	جتما/.  الوقاية الغذائية  الوقاية ال��ية  راملعا

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

تباطمعامل   م   ر·

7  0.209*  18  0.521**  7  0.531**  7  0.573**  7  0.421**  

8  0.351**  19  0.495**  8  0.473**  8  0.633**  8  0.462**  

9  0.514**  20  0.354**  9  0.645**  9  0.548**  9  0.508**  

10  0.421**      10  0.447**  10  0.533**  10  0.394**  

11  0.332**      11  0.381**  11  0.575**  11  0.502**  

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

ن جــــدو  � مــــè ـــ تباطــــھ موجبــــة ودالـــــة ) 11(ليتـ ــامالت ا ا+ى معـــ ل مفــــردات الــــو/. الوقــــ رأن Pـــــ َّ

  .َّأى أ¾Hا تتمتع باالsساق الداخ@�) 0.05، 0.01(.إحصائيا، عند مستوhcن 

2-Gجة ال   : ليةر ¡®ساق الداخ�« لأل�عاد مع الد

تخدام معامــــل ب�hســــو  ــ تبــــاط باســ نتــــم حــــساب معــــامالت · ُ ا+ى (Pearson)ر ــ hن الــــو/. الوقــ  بــــ
، واtuـدو  ن ناحيـة أخـر جـة الXليـة للمقيـاس مـ تباط Pـل oعـد بالد لببعضKا البعض من ناحية، وا ى ر ر

� ذلك) 12(Íيو:  

  )12(لجدو 

تباطات مقياس  ونا املصو لطفل الررمصفوفة ا رالو/. الوقا+ى بجائحة Pو   )100= ن (وضة ر

  الXلية  4  3  2  1  البعد   م

ف واملعلومات العلمية    1           -  راملعا

        -  **0.625  الوقاية ال��ية  2

      -  **0.514  **0.487  الوقاية الغذائية  3

    -  **0.474  **0.585  **0.521  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   -  **0.588  **0.569  **0.517  **0.604  رالد

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىمستو داللة دال عند ** 

� من جدو èن داللة ) 12(ليتhcتباط دالة عند مستو رأن جميع معامالت · َّ)0.01 ،0.05 (
  .مما يدل ع@. تمتع الو/. الوقا+ى باالsساق الداخ@�
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  :حساب الصدق: ثانيا

  : صدق ا½Oكم�ن -1

عدد من اu"��اء املتخصصhن 4. ا|tاالت ال��بوcة والنفسية قامت الباحثة oعرض املقياس ع@. 
ات وªدائل 	جابة للغرض املطلوب،  cاض aطفال، وقد اتفق اu"��اء ع@. صالحية العبا رو ر

مما �ش�h إE. صدق املقياس، %) 100 -% 88(وتراوحت معامالت الصدق للمحكمhن ما بhن 
� اتفاق ا|�كمhن ع@. أoعÍيو .Eدو التاtuونا لوا راد وªنود مقياس الو/. الوقا+ى  بجائحة Pو

ضة واملصو لطفل الر   .ر

  )13(لجدو 

ضة  ونا املصو لطفل الر واتفاق ا|�كمhن ع@. أoعاد وªنود مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر ر
  )9=(ن

  اتفاق ا|�كمhن  أoعاد املقياس

ف واملعلومات العلمية  %100  راملعا

  %88  الوقاية ال��ية

  %100  د 	جتما/.التباع

  %88  الوقاية الغذائية

2- »�ات(صدق التحليل العام  ):رالعبا

ل  ونـــا املـــصو لطفـــ ا+ى بجائحـــة Pو اس الـــو/. الوقـــ ل العـــام@� ملقيـــ رتـــم حـــساب صـــدق التحليـــ ر
ضة بإستخدام طرcقة املXونات aساسية من إعداد eوتلنج  ، وcبدأ التحليل العام@� Hottelinوالر

تباطيــة عــادة بحــساب املــصفوفة ل) 53 × 53(ر · � . ثــم تخــضع eــذه املــصفوفة للتــدوcر املائــ وcوÍــ
تباطيــة ) 14(لجــدو  ل املــستخرجة للمــصفوفة · ة (رالعوامــ ات مقيــاس الــو/. الوقــا+ى بجائحــ رلعبــا

ضة لطفل الر ونا املصو وPو ر   ):ر
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  )14(لجدو 

تباطية  ونا لوقا+يملقياس الو/. ا) 53 × 53(رالعامل املستخرج من املصفوفة · ر بجائحة Pو
ضة لطفل الر واملصو   ر

  ال�شبعات

ات العامل   رالعبا
  لaو

العامل 
 الثا�ي

العامل 
 الثالث

العامل 
  الراoع

�سب 
  الشيوع

1  0.77  -  -  -  0.55 

2  0.82  -  -  -  0.56 

3  0.79  -  -  -  0.57 

4  0.78  -  -  -  0.55 

5  0.79  -  -  -  0.53 

6  0.82  -  -  -  0.56 

7  0.83  -  -  -  0.53 

8  0.76  -  -  -  0.55 

9  0.78  -  -  -  0.58 

10  0.81  -  -  -  0.56 

11  0.87  -  -  -  0.57 

12  0.89  -  -  -  0.59 

13  0.85  -  -  -  0.55 

14  0.84  -  -  -  0.58 

15  0.76  -  -  -  0.56 

16  0.89  -  -  -  0.56 

17  0.81  -  -  -  0.55 

18  0.86  -  -  -  0.56 

19  0.81  -  -  -  0.57 

20  0.76  -  -  -  0.56 

21  -  0.79  -  -  0.59 

22  -  0.78  -  -  0.58 
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  ال�شبعات

ات العامل   رالعبا
  لaو

العامل 
 الثا�ي

العامل 
 الثالث

العامل 
  الراoع

�سب 
  الشيوع

23  -  0.77  -  -  0.62 

24  -  0.84  -  -  0.58 

25  -  0.79  -  -  0.57 

26  -  0.78  -  -  0.59 

27  -  0.75  -  -  0.62 

28  -  0.79  -  -  0.59 

29  -  0.75  -  -  0.58 

30  -  0.79  -  -  0.55 

31  -  0.74  -  -  0.63 

32  -  -  0.78  -  0.57 

33  -  -  0.76  -  0.62 

34  -  -  0.71  -  0.57 

35  -  -  0.77  -  0.55 

36  -  -  0.68  -  0.57 

37  -  -  0.79  -  0.56 

38  -  -  0.72  -  0.58 

39  -  -  0.72  -  0.56 

40  -  -  0.77  -  0.57 

41  -  -  0.72  -  0.62  

42  -  -  0.73  -  0.58  

43  -  -  -  0.79  0.69  

44  -  -  -  0.75  0.65  

45  -  -  -  0.75  0.62  

46  -  -  -  0.71  0.58  
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  ال�شبعات

ات العامل   رالعبا
  لaو

العامل 
 الثا�ي

العامل 
 الثالث

العامل 
  الراoع

�سب 
  الشيوع

47  -  -  -  0.67  0.59  

48  -  -  -  0.74  0.61  

49  -  -  -  0.67  0.64  

50  -  -  -  0.65  0.57  

51  -  -  -  0.65  0.68  

52  -  -  -  0.67  0.61  

53  -  -  -  0.66  0.57  

 5.84 6.54 7.95 10.52  اtuذر الXامن

  11.02  12.34  15.00  18.87  �سب التباين
30.85  

. جـــدو  ائج 4ـــ ا+ي ) 14(لأوÍـــ�ت النتـــ ــ ات مقيـــاس الـــو/. الوقـ ا تباطيـــة لعبـــ رأن املـــصفوفة · ر
ضــــة  ل الر صو لطفـــــ ــ ا املــ ونـــــ ة Pو وبجائحــــ ر جــــة X 53 (a 53(ر ن الد ـــل مـــــ Çعـــــة عوامـ رأســـــفر عــــن أ وEـــــ. ر

ف واملعلومات(   ). التباعد 	جتما/�- الوقاية الغذائية - الوقاية ال��ية - العلمية  راملعا

  :  صدق التحليل العام�« لأل�عاد-2

. عينـــة  ھ ع@ـــ اس وذلـــك بتطبيقـــ تـــم حـــساب صـــدق املقيـــاس بطرcقـــة الـــصدق العـــام@. للمقيـــ
التحقق من الكفاءة السيXوم��ية لألدوات من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث aساسية، 

  :يوضـح نتائج ذلك) 15(لواtuدو 

  )15(لجدو 

ضة  ونا املصو لطفل الر والتحليل العام@� ألoعاد مقياس الو/. الوقا+ي بجائحة Pو ر   ر

  �سب الشيوع  قيم ال�شبع بالعامل  oaعاد

ف واملعلومات العلمية     0.514 0.717  راملعا

  0.740  0.860  الوقاية ال��ية

  0.773  0.879  الوقاية الغذائية

  0.825  0.908  التباعد 	جتما/�

  2.852  اtuذر الXامن

  71.300  �سبة التباين
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� مــن جــدو è د، وªلغــت �ــسبة ) 15(ليتـ ل واحــ ا+ي ع@ــ. عامــ اد مقيــاس الــو/. الوقــ sــشبع أoعــ
Çعة ال�� تXو eذا العامل ) 2.852(، واtuذر الXامن )71.300(التباين  a عادoa ذهe أن �öنمما �ع ر َّ

sع�ـ� sعبhـ�ا ج
ً

ھ  ا الــذى وضـع املقيـاس لقياســ ونـ ا+ي بجائحـة Pو د وeـو الــو/. الوقـ ن عامـل واحـ دا عــ ريـ
جة صدق مرتفعة   .ربالفعل، مما يؤكد تمتع املقياس بد

  :ي الصدق التمي��-3

ة املقياس ع@. التميÄh بhن aقوcاء والضعفاء  نة الطرفية ملعرفة قد رتم استخدام املقا ر
ضة، وذلك ب��ت§ب 4. الصفة ال�� يق§سKا مقياس الو/. ا ونا املصو لطفل الر ولوقا+ي بجائحة Pو ر ر

ليا ع@. أ¾Hا محك  جة الXلية للمقياس تنا جات عينة التحقق من الكفاءة السيXوم��ية 4. الد زد ر ر
ªا/�  جات · ق بhن متوسطي د نة الطرفية لألoعاد، وتم حساب داللة الفر رداخ@� لصدق املقا ر ور

ªا ، و· رaع@. وeو الطرف القو � ذلك) 16(ل/� aد�ى واtuدو ىÍيو:  

  )16(لجدو 

ضة يالصدق التميÄh مل نا املصو لطفل الر وقياس الو/. الوقا+ي  بجائحة Pو ر   )100= (ن ر

ªاع aع@. ن  ªاع aد�ى ن   25= ر	   25= ر	

املتوسط   oaعاد
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

املتوسط 
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

ف  راملعا
واملعلومات 
  العلمية  

47.40 3.40 27.48 4.08 
18.736  0.01  

  0.01  27.530 1.00 14.44 1.80 25.80  الوقاية ال��ية

  0.01  15.075 1.46 16.32 3.09 26.64  الوقاية الغذائية

التباعد 
  	جتما/�

28.08 2.56 14.08 1.85 
22.151  0.01  

جة الXلية    0.01  37.496 5.08 72.32 5.40 127.92  رالد

� من اtuدو èن القو والضعيف دال إحصائيا عند ) 16(ليتhانÄhن املhأن الفر ب
ً

ى ق
يو4. اتجاه املستو املÄhا�ي القو مما �عïö تمتع املقياس وأoعاده بصدق تميÄh ) 0.01(ىمستو  ى ى

  يقو

  :حساب الثبات: ثالثا

  : طرCقة إعادة التطبيق-1

ساب ثبــــات  ــ ق َّتــــم ذلــــك بحــ ـــ ـــادة تطبيـ ونــــا مــــن خــــالل إعـ ــا+ي بجائحــــة Pو رمقيــــاس الــــو/. الوقــ
اءة الــــسيXوم��ية، وتــــم  ه أســــبوعhن وذلــــك ع@ــــ. عينــــة التحقــــق مــــن الكفــــ ــد مöــــï قــ اس بفاصــــل  راملقيـــ ز

ال باســـتخدام معامـــل ب�hســـو  ــ جـــات aطفـ hن د اط بـــ تبـــ امالت · ناســـتخراج معـــ ر ، وPانـــت (Pearson)ر
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تباط ألoعاد املقياس مر ا إذا مـا رجميع معامالت · س النتـائج تقرcبـ تفعـة ممـا �ـش�h إEـ. أنـھ �عطـى نفـ
ً َّ

ف مماثلة وªيان ذلك 4. اtuدو  لاستخدم أك�Ð من مرة تحت ظر و َّ)17:(  

  ) 17(لجدو 

ضة  ونا املصو لطفل الر ونتائج الثبات بطرcقة إعادة التطبيق ملقياس الو/. الوقا+ي بجائحة Pو ر   ر

  أoعاد املقياس  م
تباط بhن ال تطبيقhن رمعامل ·
  لaو والثا�ى

  ىمستو الداللة

ف واملعلومات العلمية    1   0.01  0.754  راملعا

  0.01  0.806  الوقاية ال��ية  2

  0.01  0.781  الوقاية الغذائية  3

  0.01  0.776  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   0.01  0.807  رالد

ن خــــالل جــــدو  ـــ � مـè ــصائيا ) 17(ليتــــ تباطيــــة دالــــة إحــ ـــة ا .وجــــود عالقـ ق aو ر ــ ـــhن التطبيــ لبـ
. ثبــات املقيــاس،  دل ع@ــ جــة الXليــة لــھ، ممــا يــ ا+ي، والد اس الــو/. الوقــ ق الثــا�ى ألoعــاد مقيــ روالتطبيــ

ضة لقياس ما وضع ألجلھ ونا لطفل الر ووcؤكد ذلك صالحية مقياس الو/. الوقا+ي بجائحة Pو   . ر

نباخ-2   : و طرCقة معامل ألفا ـ كر

اس الــو/.  ل ثبــات مقيــ تخدام َّتــم حــساب معامــ ة باســ ضــ ونــا لطفــل الر ة Pو والوقــا+ي بجائحــ ر
جة مقبولة من الثبات، –معامل ألفا  نباخ ألoعاد املقياس وPانت Pل القيم مقبولة، وcتمتع بد ر كر و

  ):18(لوªيان ذلك 4. اtuدو 

  )18(لجدو 

ضة معامالت ثبات  نا املصو لطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ي بجائحة Pو ر باستخدام معامل ألفا ر
نباخ –   وكر

نباخ–معامل ألفا   أoعاد املقياس  م   و كر

ف واملعلومات العلمية    1   0.732  راملعا

  0.784  الوقاية ال��ية  2

  0.804  الوقاية الغذائية  3

  0.739  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   0.841  رالد

� مــن خــالل جـدو è ات مقبولـة، ممــا �عطــى مؤشـرا جيــدا ) 18(ليتـ ًأن معــامالت الثبــ . ات َّ لثبــ
  .املقياس، وªناء عليھ يمكن العمل بھ
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  : طرCقة التجزئة النصفية-3

ـــھ إEــــ. قــــسمhن، القــــسم aو اشــــتمل ع@ــــ.  ا+ي ، ثــــم تجزئتـ اس الــــو/. الوقــــ ــ ��يح مقيــ لتــــم تــــ
ل  . حــدة، وتــم حــساب معامــ ل فــرد ع@ــ ة، وذلــك لXــ جيــ ا�ى ع@ــ. املفــردات الز واملفــردات الفرديــة، والثــ

اط بطرcقـــــة ب�hســـــو  ــ تبـــ ن· ــردات (Pearson)ر جـــــات املفحوصـــــhن 4ـــــ. املفـــــردات الفرديـــــة، واملفـــ hن د ــ ر بـــ
ل ســـــب�hمان  ــ ة معامـــ ــت قيمـــــ ــة، فXانـــ جيـــ ُالز ــــصفية –و ة للتجزئـــــة النــ ان العامـــــ ل جتمـــــ ــ ، ومعامـــ ن بــــــراو

جة عالية من الثبات، وªيان ذلك 4. اtuدو  لمقبولة، حيث تدل ع@. أن املقياس يتمتع بد ر َّ)19:(  

  )19(لجدو 

ضة مقياس الو/.عامالت ثبات م ونا املصو لطفل الر و الوقا+ي بجائحة Pو ر بطرcقة التجزئة ر
  النصفية

  جتمان  نسب�hمان ـ براو  أoعاد املقياس  م

ف واملعلومات العلمية    1   0.663  0.779  راملعا

  0.766  0.939  الوقاية ال��ية  2

  0.802  0.984  الوقاية الغذائية  3

  0.673  0.807  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   0.762  0.950  رالد

� مـــن جـــدو è صفية ســـب�hمان ) 19(ليتـــ ة النـــ اس بطرcقـــة التجزئـــ  -َّأن معـــامالت ثبـــات املقيـــ
جة عالية من الثبات ªة مع مثيل©Hا طرcقة جتمان، مما يدل ع@. أن املقياس يتمتع بد ربراو متقا ر   .ن

ضة  مOUق  نا املصو لطفل الر وبطاقة مالحظة الو*� الوقا)ى بجائحة كو ر   )8(ر

  :ال�دف من البطاقة: أوال

ضة عن  ونا لدى طفل الر و    eدفت بطاقة املالحظة إE. قياس مستو الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر ى
  .طرcق املالحظة الفردية لXل طفل بواسطة املعلمة 

  خطوات تصميم بطاقة املالحظة: ثانيا

اسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوتم ·طالع ع@. ع ال��بية ر aطر النظرcة ، والد
ضة   ونا لطفل الر والوقائية لإلستفادة م±Hا عند بناء بطاقة  مالحظة الو/. الوقا+ى  بجائحة Pو ر

، بطاقة مالحظة 19مثل بطاقة مالحظة قياس سلوكيات الطفل ل#�ماية من ف�hوس Pوفيد 
 وتم تحديد ،) 2021( إعداد نجالء السيد عبد ا�uكيم 19لقياس و/. الطفل بف�hوس Pوفيد 

ات اللفظية اu"اصة بالبطاقة أ ضة ،وصياغة العبا رoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى لطفل الر و
ات التالية  /. ·عتبا ، وقد ر ونا املصو ربحيث تتطابق مع أoعاد مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو و ر ر

ة إجرائ: عند بناء البطاقة ا¡Hا وا�Íة ودقيقة، محددة بصو رأن تXو سKلة الصياغة، عبا ر   .يةن
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  تحكيم البطاقة 

cاض    تم عرض البطاقة ع@. مجموعة من aساتذة املتخصصhن 4.  را|tاالت ال��بوcة والنفسية و
ات بأoعاد بطاقة املالحظة، سالمة الصياغة Hæدف التأكد من ) 7( م#�ق aطفال تباط العبا رمدي ا ر

ات ال�� تصف السلوك، من اسبة الصياغة اللغوcة ر	جرائية ملفردات البطاقة، وضوح العبا
لألطفال، دقة التعليمات ال�ï وضعت لبطاقة املالحظة، صالحية البطاقة لإلستخدام ومالحظة 

نھ مناسبا  .والسلوكيات من خاللKا ، ومن ثم إضافة أو حذف ما ير
ات بطاقة  ا!Hم ع@. سالمة و�ة عبا ر   من خالل اللقاءات مع السادة ا|�كمhن وجد اتفاق بhن أ ر

نحظة ، وأجمع السادة ا|�كمو ع@. أن بطاقة املالحظة sشتمل ع@. جميع اtuوانب املراد املال
� اtuدو التاE. التعديالت ال�ï تمت Íوcعض املفردات، وo عديل لصياغةs ا معKا وقياسH©لمالحظ

اء السادة ا|�كمhن ضة بناء ع@. آ ونا لطفل الر ر�4 بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو و   .ر

  )20(ل جدو
اء  ضة بناء ع@. آ ونا لطفل الر رالتعديالت ال�ï تمت �4 بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو و ر

  السادة ا|�كمhن

 أoعاد بطاقة املالحظة
  املواقف قبل التعديل

ة aولية (   )رالصو
  املواقف oعد التعديل

ة ال±Hائية  (   )رالصو

ف واملعلومات  راملعا
  العلمية

 �س�Ý أدوات التعقيم قيم�عرف أدوات التع

  التباعد 	جتما/.
�سلم ع@. aخرcن مع ترك 

 مسافة
 يتجنب مصافحة aخرcن باأليدى

 يحرص ع@. شرب املاء  الوقاية الغذائية
يحرص ع@. شرب املاء بصفة 

 منتظمة
 :®عليمات بطاقة املالحظة

� لKم طرcقة 	جابة وقد) للمعلمات ( sشرح الباحثة البطاقة  - Íراعت الباحثة أن  وتو
  :نتXو sعليمات البطاقة وا�Íة ومحددة كما تم ذكرeا �4 البطاقة و��

ة من عدمھ لدى الطفل) �(وضع عالمة  -    .رأمام اu"انة ال�ï تدل ع@. تحقق العبا

  .ال تضع أك�Ð من عالمة ع@. استجابة واحدة - 

  .غ�h محددة بزمن معhن: زمن تطبيق البطاقة  - 
   تO²يح بطاقة املالحظة-

ا - أحيانا–دائما ( تم تقدير إجابات املعلمات ع@. التقدير املتدرج ي   : حيث ) ر ناد

جة كب�hة  ة بد ردائما sع�ö تحقيق العبا   3=ر

جة متوسطة  ة بد رأحيانا sع�ö تحقق العبا   2= ر

ة  ا sع�ö عدم تحقق العبا رناد  1= ر

ضة كحد أد�ى  ج36و حيث يتم تقدير مالحظة الو/. الوقا+ى لطفل الر  108ة ، وكحد أق��É ر  د
جة   .رد
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  التجر¹ة ?ستطالعية : ثالثا 

تھ aولية قامت الباحثة بتطبيقھ ع@. عينة البحث 	ستطالعية  ر   oعد تصميم املقياس 4. صو
cاض aطفال) 100(وقومKا  رطفل وطفلة من أطفال املستو الثا�ى بمرحلة    .ى

  :8دف تطبيق البطاقة �� التجر¹ة ¡ستطالعية 8و

 .كد من مدى وضوح مفردات البطاقةالتأ - 

  .حساب اu"صائص السيXوم��ية للمقياس - 

YÂا الYºائية مOUق: را�عا   )8(رالبطاقة �� صو

   oعد تطبيق البطاقة 4. التجرªة 	ستطالعية أسفرت نتائجKا عن 

 .وضوح محتواeا - 

ونا -  تباط البنود بأoعاد الو/. الوقا+ى بجائحة Pو را  .ر
¡Hا ال±Hائية، حيث تتXو من  وªذلك تم إعداد البطاقة 4 ن. صو Çعة أoعاد( ر ف ( و�. ) رأ راملعا

ولXل oعد عدة ) واملعلومات العلمية، الوقاية ال��ية، ،الوقاية الغذائية، التباعد 	جتما/. 
ات تق§سKا حيث تتXو البطاقة من  نعبا ة تق§س 4. مجملKا الو/. الوقا+ى بجائحة ) 36(ر رعبا

ضة، وذلك  ونا لطفل الر وPو ف واملعلومات العلمية، ) 10( بواقع ر ات لبعد املعا رعبا ات ) 10(ر رعبا
ات لبعد الوقاية الغذائية ،) 8( لبعد الوقاية ال��ية،  ات لبعد التباعد 	جتما/.) 8(رعبا   . رعبا

ونا  ات ع@. أoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو çع العبا � اtuدو التاE. توÍوcرو رز ل
ضة  .ولطفل الر

  )21(لدو ج
ضة ونا لطفل الر ات ع@. أoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو çع العبا وتو ر   رز

ات  عدد البنود  oaعاد  م قام العبا رأ   ر

ف واملعلومات العلمية  1   10-1  10  راملعا

  20-11  10  الوقاية ال��ية  2

  28-21  8  التباعد 	جتما/.  3

  36-29  8  الوقاية الغذائية  4

.Eجما	ة لفظية36     ر عبا

  ا1£صائص السيكوم��ية لبطاقة املالحظة:خامسا 

  :حساب ¡®ساق الداخ�«: أوال

جة الGلية للبعد-1   :ر ¡®ساق الداخ�� للمفردات مع الد

اط  تبــــ سيXوم��ية بإيجــــاد معامـــل ا ــ ــاءة الـ ق مـــن الكفــ جــــات عينـــة التحقــــ الل د روذلـــك مــــن خـــ ر
جة (Pearson)نب�hسو  جات Pل مفردة والد ر بhن د � ذلك) 22(لالXلية لXل oعد واtuدو رÍيو:  
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  )22(لجدو 

جة الXلية لXل oعد �4  جات Pل مفردة والد تباط بhن د رمعامالت · ر بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى ر
ضة   ونا لطفل الر وبجائحة Pو   )100=(نر

ف واملعلومات  راملعا
  العلمية  

  التباعد 	جتما/�  الوقاية الغذائية  الوقاية ال��ية

  م
امل مع

تباط   ر·
  م

معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

1  0.508**  1  0.598**  1  0.497**  1  0.384**  

2  0.646**  2  0.541**  2  0.539**  2  0.514**  

3  0.419**  3  0.532**  3  0.471**  3  0.311**  

4  0.478**  4  0.624**  4  0.509**  4  0.531**  

5  0.528**  5  0.478**  5  0.645**  5  0.474**  

6  0.621**  6  0.407**  6  0.478**  6  0.509**  

7  0.204*  7  0.600**  7  0.421**  7  0.534**  

8  0.421**  8  0.624**  8  0.471**  8  0.417**  

9  0.571**  9  0.598**          

10  0.533**  10  0.545**          

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

� مـــن جـــدو è ا ) 22(ليتـــ تباطKـــ ونـــا معـــامالت ا ا+ى بجائحـــة Pو رأن Pـــل مفـــردات الـــو/. الوقـــ ر َّ

  .َّأى أ¾Hا تتمتع باالsساق الداخ@�) 0.05، 0.01(.موجبة ودالة إحصائيا، عند مستوhcن 

جة الGلية-2   : ر ¡®ساق الداخ�« لأل�عاد مع الد

تخدام معامــــل ب�hســــو ــ تبــــاط باســ نتــــم حــــساب معــــامالت · ُ ا+ى  (Pearson) ر ــ hن الــــو/. الوقــ  بــــ
 ، ة للبطاقــة مــن ناحيــة أخــر جــ د بالد ل oعــ تبــاط Pــ ة، وا ن ناحيــ ضKا الــبعض مــ ا ببعــ ونــ ة Pو ىبجائحــ ر ر ر

� ذلك) 23(لواtuدو Íيو:  
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  )23(لجدو 

تباطات بطاقة مالحظة  ضة رمصفوفة ا ونا لطفل الر والو/. الوقا+ى بجائحة Pو   )100=(نر

  الXلية  4  3  2  1  البعد  م

1  
ف واملعلومات امل رعا

  العلمية
-          

        -  **0.617  الوقاية ال��ية  2

      -  **0.547  **0.578  الوقاية الغذائية  3

    -  **0.471  **0.586  **0.608  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   -  **0.597  **0.532  **0.564  **0.621  رالد

  )0.05(ى داللة دال عند مستو)             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

� من جدو èن داللة ) 23(ليتhcتباط دالة عند مستو رأن جميع معامالت · َّ)0.01 ،0.05 (
ونا باإلsساق الداخ@�   .رمما يدل ع@. تمتع بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو

  :حساب الصدق: ثانيا

 : صدق ا½Oكم�ن -1

"uعرض بطاقة املالحظة ع@. عدد من اo ة    قامت الباحثةcاالت ال��بوt|ن 4. اhاء املتخصص��
ات بطاقة املالحظة، وتراوحت �سب  cاض aطفال، وقد اتفق اu"��اء ع@. عبا روالنفسية و ر

  .مما �ش�h إE. صدق بطاقة املالحظة% ) 100 - % 88( الصدق لبطاقة املالحظة ما بhن

  )24(لجدو 

ونا املصو لطفل اتفاق ا|�كمhن ع@. أoعاد وªنود بطاقة مالحظة الو/. الوق را+ى بجائحة Pو ر
ضة ن   )9=(والر

أoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى   م
ضة ونا لطفل الر وبجائحة Pو   ر

  �سبة ·تفاق

ف واملعلومات العلمية   1   %88  راملعا

  %88  الوقاية ال��ية  2

  %88  الوقاية الغذائية  3

  100  التباعد 	جتما/.  4

2- - »� ):اترالعبا( صدق التحليل العام

ضة  ونا لطفل الر وتم حساب صدق التحليل العام@� لبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر
، وcبدأ التحليل العام@� عادة Hottelinبإستخدام طرcقة املXونات aساسية من إعداد eوتلنج 
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تباطية  � جدو) 36 × 36(ربحساب املصفوفة ·Íوcر املائل، وcذه املصفوفة للتدوe لثم تخضع 
تباطية ) 25( ات بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة (رالعوامل املستخرجة للمصفوفة · رلعبا

ونا   ):رPو

  )25(لجدو 

تباطية  لبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة ) 36 × 36(رالعامل املستخرج من املصفوفة ·
ضة ونا لطفل الر وPو   ر

  ال�شبعات

ات العامل   رالعبا
  لaو

امل الع
 الثا�ي

العامل 
 الثالث

العامل 
  الراoع

�سب 
  الشيوع

1  0.84  -  -  -  0.62 

2  0.82  -  -  -  0.54 

3  0.76  -  -  -  0.58 

4  0.78  -  -  -  0.53 

5  0.89  -  -  -  0.57 

6  0.81  -  -  -  0.59 

7  0.86  -  -  -  0.62 

8  0.81  -  -  -  0.58 

9  0.76  -  -  -  0.60 

10  0.79  -  -  -  0.61 

11  -  0.76 -  -  0.58 

12  -  0.79 -  -  0.57 

13  -  0.81 -  -  0.59 

14  -  0.86 -  -  0.62 

15  -  0.89 -  -  0.66 

16  -  0.80  -  -  0.64 

17  -  0.76  -  -  0.62 

18  -  0.79  -  -  0.64 

19  -  0.76  -  -  0.55 
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  ال�شبعات

ات العامل   رالعبا
  لaو

امل الع
 الثا�ي

العامل 
 الثالث

العامل 
  الراoع

�سب 
  الشيوع

20  -  0.80  -  -  0.63 

21  -  -  0.84 -  0.59 

22  -  -  0.86 -  0.57 

23  -  -  0.87 -  0.59 

24  -  -  0.89 -  0.64 

25  -  -  0.86 -  0.57 

26  -  -  0.88 -  0.56 

27  -  -  0.87 -  0.51 

28  -  -  0.89 -  0.55 

29  -  -  -  0.75 0.54 

30  -  -  -  0.78 0.56 

31  -  -  -  0.81  0.62  

32  -  -  -  0.76  0.57  

33  -  -  -  0.72  0.59  

34  -  -  -  0.77  0.62  

35  -  -  -  0.74  0.55  

36  -  -  -  0.76  0.58  

 3.66 4.25 5.84 7.40  اtuذر الXامن

  10.17  11.81  16.22  20.56  �سب التباين
21.15  

ات لبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي ) 25(ل   أو�Íت النتائج 4. جدو  تباطية لعبا رأن املصفوفة · ر
)36 X 36 ( .Eوa جة Çعة عوامل من الد رأسفر عن أ ف واملعلومات العلمية (ر  الوقاية -راملعا

  ). التباعد 	جتما/�- الوقاية الغذائية -ية ال��
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  :  صدق التحليل العام�« لأل�عاد-2

   تم حساب صدق بطاقة مالحظة بطرcقة الصدق العام@. لبطاقة املالحظة وذلك بتطبيقھ ع@. 
عينة التحقق من الكفاءة السيXوم��ية لألدوات من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث 

  :يوضـح نتائج ذلك) 26(لو aساسية، واtuد

  )26(لجدو 

ضة ونا لطفل الر والتحليل العام@� ألoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو   ر

  �سب الشيوع  قيم ال�شبع بالعامل  oaعاد

ف واملعلومات العلمية     0.681 0.825  راملعا

  0.855  0.924  الوقاية ال��ية

  0.810  0.900  الوقاية الغذائية

  0.679  0.824  د 	جتما/�التباع

  3.025  اtuذر الXامن

  75.625  �سبة التباين

� من جدو èونا ع@. عامل ) 26(ليت رsشبع أoعاد بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو
سبة التبــاين  ذر الXـامن )75.625(واحـد، وªلغــت �ــ ة ) 3.025(، واtuــ Çعــ a عــادoa ذه � أن eــ رممــا �عöــ

َّ

ذا العامــل � تXــو eــ ا ال�ــ� نال�ــ ونــ ا+ي بجائحــة Pو و الــو/. الوقــ ل واحــد eــ ن عامــ دا عــ ر sع�ــ� sعبhــ�ا جيــ
ً

جة صدق مرتفعة   .روضعت بطاقة املالحظة لقياسKا بالفعل، مما يؤكد تمتع بطاقة املالحظة بد

  :ي الصدق التمي��-3

ة بطاقة املالحظة ع@. التميÄh بhن aقوcاء  نة الطرفية ملعرفة قد رتم استخدام املقا ر
ونا، وذلك ب��ت§ب والضعف راء 4. الصفة ال�� تق§سKا بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو

ليا ع@. أ¾Hا محك  جة الXلية للمقياس تنا جات عينة التحقق من الكفاءة السيXوم��ية 4. الد زد ر ر
ªا/�  جات 	 ق بhن متوسطي د نة الطرفية لألoعاد، وتم حساب داللة الفر رداخ@� لصدق املقا ر ور

ªا/� aد�ى واtuدو aع@. ، و	 ل وeو الطرف القو � ذلك) 27(رىÍيو:  
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  )27(لجدو 

ضة يالصدق التميÄh لبطاقة مالحظة  ونا لطفل الر والو/. الوقا+ي بجائحة Pو   )100=(نر

ªاع aع@. ن  ªاع aد�ى ن   25= ر	   25= ر	

املتوسط   oaعاد
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىياراملع

املتوسط 
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

ف  راملعا
واملعلومات 
  العلمية  

25.92 1.58 12.64 1.19 
33.623  0.01  

  0.01  32.791 1.22 12.92 1.66 26.44  الوقاية ال��ية

  0.01  15.423 2.13 11.16 2.10 20.40  الوقاية الغذائية

التباعد 
  	جتما/�

19.36 2.74 10.48 1.16 
14.939  0.01  

جة الXلية    0.01  46.387 2.72 47.20 4.00 92.12  رالد

� من اtuدو èن القو والضعيف دال إحصائيا عند مستو ) 27(ل   يتhانÄhن املhىأن الفر ب ى ًق

)0.01 ( Ähا بصدق تميeعادoتمتع بطاقة املالحظة وأ ïöا�ي القو مما �عÄhيو4. اتجاه املستو امل ى ى
  .يقو

  :حساب الثبات: ثالثا

  :طرCقة إعادة التطبيق -1

ضة من خالل  ونا لطفل الر و   تم ذلك بحساب ثبات بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو ر َّ

ه أسبوعhن وذلك ع@. عينة التحقق من الكفاءة  مïö قد رإعادة تطبيق بطاقة املالحظة بفاصل  ز
جات aطفال باستخدام تباط بhن د رالسيXوم��ية، وتم استخراج معامالت · ن معامل ب�hسو ر

(Pearson) أنھ �عطى .Eإ �hعاد بطاقة مالحظة مرتفعة مما �شoتباط أل َّ، وPانت جميع معامالت ·
ر

ف مماثلة وªيان ذلك 4. اtuدو  لنفس النتائج تقرcبا إذا ما استخدم أك�Ð من مرة تحت ظر و َّ ً
)28:(  
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  ) 28(لجدو 

ضةنتائج الثبات بطرcقة إعادة التطبيق لبطاقة مال ونا لطفل الر وحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو   ر

  أoعاد املقياس  م
تباط بhن التطبيقhن  رمعامل ·

  لaو والثا�ى
  ىمستو الداللة

ف واملعلومات العلمية    1   0.01  0.867  راملعا

  0.01  0.795  الوقاية ال��ية  2

  0.01  0.821  الوقاية الغذائية  3

  0.01  0.775  التباعد 	جتما/�  4

  0.01  0.793  رجة الXليةالد

ن خــــالل جــــدو  ـــ � مـè ق aو ) 28(ليتــــ ــ ـــhن التطبيــ ـــصائيا بـ تباطيــــة دالــــة إحـ لوجــــود عالقــــة ا . ر
ة  جـــ ضـــة ،والد ونـــا لطفـــل الر ة الـــو/. الوقـــا+ي بجائحـــة Pو ــ اد بطاقـــة مالحظـ ا�ى ألoعـــ ق الثـــ روالتطبيـــ و ر

ة مالحظـ الحية بطاقـ ا+ي الXلية لھ، مما يدل ع@. ثبات بطاقة املالحظة، وcؤكد ذلـك صـ ة الـو/. الوقـ
ضة لقياس السمة ال�� وضعت من أجلKا ونا لطفل الر ُبجائحة Pو و   . ر

نباخ-2   : و طرCقة معامل ألفا ـ كر

ضــــة  ل الر ا لطفــــ ونــــ ل ثبــــات بطاقــــة مالحظــــة الــــو/. الوقــــا+ي بجائحــــة Pو وتــــم حــــساب معامــــ ر َّ

نباخ ألoعاد املقياس وPانـت Pـل القـيم مقبولـة، وcتمتـع–باستخدام معامل ألفا  جـة مقبولـة و كر ر بد
  ):29(لمن الثبات، وªيان ذلك 4. اtuدو 

  )29(لجدو 

ضة معامالت ثبات  ونا لطفل الر وبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي  بجائحة Pو بإستخدام معامل ر
نباخ–ألفا    و كر

نباخ–معامل ألفا   أoعاد املقياس  م   و كر

ف واملعلومات العلمية    1   0.772  راملعا

  0.759  الوقاية ال��ية  2

  0.784  الوقاية الغذائية  3

  0.763  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   0.776  رالد

� مــن خــالل جـدو è ات ) 29(ليتـ ات مقبولـة، ممــا �عطــى مؤشـرا جيــدا لثبــ ًأن معــامالت الثبــ . َّ

  .بطاقة املالحظة، وªناء عليھ يمكن العمل Hæا
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  : طرCقة التجزئة النصفية-3

ة مالحظــة الــو/. ال ��يح بطاقــ . تـم تــ ا إEــ ة ، ثــم تجزئ©Hــ ضــ ل الر ونــا لطفــ ووقــا+ي بجائحـة Pو ر
ل  جيــة، وذلــك لXــ تمل ع@ــ. املفــردات الفرديــة، والثــا�ى ع@ــ. املفــردات الز سم aو اشــ وقــسمhن، القــ ل

تباط بطرcقـة ب�hسـو  نفرد ع@. حدة، وتم حساب معامل · جـات املفحوصـhن 4ـ. (Pearson)ر ر بـhن د
جيـــة،  ب�hمان واملفـــردات الفرديـــة، واملفـــردات الز ل ســـ ان –ُفXانـــت قيمـــة معامـــ ل جتمـــ ، ومعامـــ ن بـــراو

ات،  جـــة عاليـــة مـــن الثبـــ اس يتمتـــع بد ــ ة، حيـــث تـــدل ع@ـــ. أن املقيـ ــ رالعامـــة للتجزئـــة النـــصفية مرتفعـ َّ

  ):30(لوªيان ذلك 4. اtuدو 

  )30(لجدو 

ضة ُمعامالت ثبات  ونا لطفل الر وبطاقة املالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو بطرcقة التجزئة ر
  صفيةالن

  جتمان  نسب�hمان ـ براو  أoعاد املقياس  م

ف واملعلومات العلمية    1   0.706  0.817  راملعا

  0.697  0.793  الوقاية ال��ية  2

  0.718  0.853  الوقاية الغذائية  3

  0.699  0.806  التباعد 	جتما/�  4

جة الXلية   0.727  0.827  رالد

� مـــــن جـــــدو è ة املال) 30(ليتـــــ ـــ ــات بطاقــ ــــصفية َّأن معـــــامالت ثبـــ ة بطرcقـــــة التجزئـــــة النـ ــ حظـــ
جـة -سب�hمان  ع بد ªة مع مثيل©Hا طرcقة جتمان، مما يدل ع@ـ. أن بطاقـة املالحظـة تتمتـ ر براو متقا ر ن

  .عالية من الثبات

ضة )3( ات الناعمة املناسبة لطفل الر ة استطالع الرأى عن ا�عاد امل�ا واستما ر ر
                                     )                        9(مOUق )  إعداد الباحثة(

ة: أوال  ات الناعمة : رال�دف من ?ستما ة إ�N تحديد أ�عاد امل�ا رYÂدف 8ذه ?ستما ر
ضة   . واملناسبة لطفل الر

ة : ثانيا  : رخطوات إعداد ?ستما

اء املتخصصhن 4. مجال الطفل عن    تم اتباع اu"طوات التالية �4 إعداد ة إستطالع آ ر استما ر
aضة ات الناعمة لطفل الر وoعاد املناسبة لتنمية املKا    :ر

ات الناعمة •   . ر 	طالع ع@. العديد من aطر النظرcة و	ستjيانات ال�ï تناولت املKا
ضة • ات الناعمة  لطفل الر اسات السابقة ال�� تناولت املKا و 	طالع ع@. البحوث والد ر   .ر
ات ابناء  • ة استطالع الرأى عن املKا راستما ضةر ¡Hا aوليةولناعمة لطفل الر   .ر �4 صو
ات الناعمة  •   رقامت الباحثة بوضع sعرcف إجرا+ي لXل oعد من أoعاد املKا
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¡Hا aولية ع@.  • ة �4 صو رتم عرض ·ستما 4. من aساتذة اu"��اء وا|�كمhن املتخصصhن ) 9(ر
cاض aطفال م#�ق  ات الناعمة  أoعاد امللتحديد) 9(را|tاالت ال��بوcة والنفسية و رKا

ضة    .واملناسبة لطفل الر

� جدو Íوcة ) 31(ل   وcنال�سبة املئوhاء املتخصص ات الناعمة املناسبة رآل ر بال�سبة ألoعاد املKا
ضة    .ولطفل الر

  )31(لجدو 
�  ال�سبة املئوcة Íاء يو��"uساتذة واa اء ات الناعمة املناسبة لطفل رآل ربال�سبة ألoعاد املKا

ضة    )9=ن(والر

  
� من اtuدو السابق أن oaعاد �. èمات ، العمل (ل   يت a ة ة الوقت ، لغة اtuسد ، إدا زإدا ر ر

-%88(�� أكoa �Ðعاد ال�� حصلت ع@. أع@. �سب اتفاق حيث تراوحت ما بhن ) ضمن فرcق
100 (%  

ة  ة ال±Hائية لإلستما رالصو ة �4 ضوء آ: ر ة ال±Hائية لإلستما رتم التوصل إE. الصو ر اء السادة ر
¡Hا  ة �4 صو را|�كمhن، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت املطلوªة ح�� ظKرت 	ستما ر

  )10(م#�ق . ال±Hائية
  
  
  
  
  
  
  

  �سبة 	تفاق  عدد املوافقhن  oaعاد  م

ة الوقت  1   %100  9  رإدا

  %88  8  لغة اtuسد  2

مات  3 a ة زإدا   %100  9 ر

  100  9  العمل ضمن فرcق  4

  %66  6  التفاوض  5

  %66  6  الو/. بالذات  6

ة 	جتماعات  7   %55  5  رإدا

  %77  7  التعامل مع املواقف الصعبة  8

  %66  6  ا�uماس  9

  %66  6  ·صرار  10
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ضة ) 4( ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس امل�ا ر مOUق ) اعداد الباحثة. (ر
)12( 

ات : ال�دف من املقياس: أوال  رYÃدف املقياس إ�N تحديد مستو امل�ا الناعمة لدى ى
8م الزمنية ما ب�ن  ضة ممن ي��اوح أعما رأطفال املستو الثا<ى للر و ) 6-5( ى

  .سنوات

  : خطوات اعداد املقياس : ثانيا

  قامت الباحثة باإلطالع ع@.  -1

ات الناعمة -  اسات السابقة ذات الصلة بموضوع املKا رaطر النظرcة والبحوث والد  .ر

ات واملقاي§س امل -  اسات والبحوث السابقة وم±Hارأدوات البحث Pاإلختبا  : رستخدمة 4. الد
ضة  • ات الناعمة لطفل الر ومقياس املKا  )2019ماجدة فت¶. سليم ( ر
ضة  • ات الناعمة ملعلمات الر ومقياس املKا  )2019سعيد عبد املعز ع@. ( ر
ات الناعمة للطالبة املعلمة  • eان سالمة عوض( رمقياس املKا  )2020رنو

eا الرئ§سية لKا وªنود eذه ا|�او لإلستفادة م±Hا 4.  تم تجميع eذه املقاي§س-2  ر وتفرçغ محاو ر
ضة ات الناعمة املصو بما ي�ناسب مع طفل الر وتصميم مقياس املKا ر  .ر

ة وا�Íة -3 ة مواقف مصو ات اللفظية اu"اصة باملقياس وصياغ©Hا 4. صو رتم صياغة العبا ر ر
 .ومع��ة

تھ 9ولية : ثالثا   :رإعداد املقياس �� صو

اعت الباحثة عدة ت -1 ضة وقد  ا ومناسبا لطفل الر رم إعداد املقياس  بحيث يXو مصو و ر ن
  :رأمو م±Hا ماي@.

ات oسيطة ومالئمة لقاموس الطفل ونموه اللغو والعق@. • ىأن تXو مفردات العبا  .رن
• �öمن مع �Ðا بحيث ال تحمل أكeو محددة 4. معناXن أن ت. 
 .نأن تXو 	ستجابة مفيدة وقص�hة •
 .مستمدة من حياة الطفل ا�uقيقية أثناء حياتھ اليومية نأن تXو  •
دحام الصو بالتفاصيل الغ�h مKمة • ة وجودة aلوان وعدم ا روضوح الصو  .زر

ة بطاقات  -2 ة aولية للمقياس، وتم إخراج املقياس 4. صو رقامت الباحثة باعداد الصو ر
 .إلستخدامKا مع aطفال 4. القياس القب@. والبعدى

  .القياس حيث أنھ يتم oشXل فردى تحديد طرcقة  -3

 :تحكيم املقياس

ا|tاالت ال��بوcة 4. عرض املقياس ع@. مجموعة من aساتذة اu"��اء وا|�كمhن املتخصصhن 
cاض aطفال ملعرفة مدى تحقيق املقياس للKدف املنوط بھ أي بيان صدقھ وإبداء  روالنفسية و

فقت الباحثة باملقياس املقد � ف¬Hا الKدف رالرأي فيھ، وقد أÍة تو رم إa .Eساتذة ا|�كمhن استما
ة ا�uكم ع@. مفرداتھ من حيث ،  رمن املقياس، استما
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M جرا+ي للبعد	ف cمدي مناسبة التعر. 
M  ات الناعمة تباط بنود املقياس بأoعاد املKا رمدي ا  .ر
M  ة cاض aطفال ) الصياغة اللفظية(رمدي مناسبة العبا رألطفال املستو الثا�ى من  -5(ى

 . سنوات) 6
M ات اللفظية رمدى مالئمة صو املقياس مع العبا  .ر
M رمدى وضوح صو املقياس بال�سبة للطفل. 

  نتائج التحكيم 

ضة ،  • ات الناعمة املصو لطفل الر اء السادة ا|�كمhن ع@. مناسبة مقياس املKا واتفقت أ ر ر ر
  .ركما اتفقت ع@. وضوح الصو وaلوان وsعبe�hا عن مواقف املقياس

اء السادة ا|�كمhن وال�ï أخذت �4 	عتبار، وتم Pانت  • رeناك عدة مق��حات اتفقت عل¬Hا آ
ات مة كتعديل صياغة oعض العبا رع@. ضو!Hا إجراء oعض التعديالت الال   .ز

ضة بناء ) 32(لوçش�h جدو  ات الناعمة املصو لطفل الر وإE. التعديالت ال�ï تمت �4 مقياس املKا ر ر
اء السادة ا|�كمhن تھ ال±Hائية و�. PالتاE.رع@. آ   :ر إE. أن وصل املقياس إE. صو

  )32(لجدو 

اء السادة ا|�كمhن ضة بناء ع@. آ ات الناعمة لطفل الر رالتعديالت ال�ï تمت �4 مقياس املKا   ور

 أoعاد املقياس
ة ( املواقف قبل التعديل  رالصو

 )aولية 
ة ( املواقف oعد التعديل  رالصو

 )ال±Hائية 

ة الوقت   رإدا
 ھ معاد نومك eتعمل ايھج

جھ معاد نومك وانت ب�شاeد 
 نالكرتو ال@. بتحبھ eتعمل ايھ

مات a ة زإدا   ر
 زeقت من لjس الكمامة eتعمل ايھ

زeقت من لjس الكمامة وانت بره 
 الب§ت eتعمل ايھ

 تخل¬Hم بجانبك 4. وضع مرcح تدعك ايديك o .4عض  لغة اtuسد

  :®عليمات املقياس
الطفل 4. مXان eادئ �سمح للطفل باإلستماع اtuيد ملفردات املقياس  تجلس الباحثة مع  -1

 .و	جابة عل¬Hا
� وتقديم 	ستجابات إليھ  -2Íطفال بصوت واa .@ة ع رsعرض الباحثة البطاقات املصو

ة املع��ة عن اجابتھ ة إE. الصو روتطلب من الطفل اختيار 	جابة إما بالذكر أو باإلشا  .ر

eا الطفلتحت ا) √(وضع عالمھ   -  ة ال��يحة ال�ï يختا رختيار الصو  .ر

ف  -  ة واملرقمة با�uر ويختار الطفل بديل واحد من البدائل املصو  ). ج, ب, أ(ر

من محدد وع@. الباحثة أن sعيد قراءة السؤال إذا احتاج الطفل ذلك -   .زاملقياس ل§س لھ 
  : طرCقة تطبيق املقياس 

ة فردية مع Pل طفل    .ريتم تطبيق املقياس بصو
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  : O²يح املقياست

 :يحصل الطفل ع@. 

ة   -  ات الناعمة بصو جة واحدة �4 حالة اختيار 	جابة ال�� تدل ع@. انخفاض مستو املKا رد ر ىر
  .شديدة

جتان �4 حالة 	جابة ال�� تدل ع@. انخفاض- ة متوسطةى مستور د ات الناعمة بصو ر املKا   .ر
جات �4 حالة اختيار 	جابة ال��يحة ال�- تفاع مستو � تدل ع@. ر  ثالث د ىا ات الناعمة ر   .راملKا

جة الXلية ال�� يحصل عل¬Hا الطفل ك±Hاية صغر  ىوªذلك تXو الد جة وك±Hاية عظ�Ý ) 36(رن رد
جة) 108(   .رد

تھ ال±Hائية م#�ق  -   ).12(روÇعد إجراء التعديالت ع@. املقياس تم إعداد املقياس 4. صو

  التجر¹ة ?ستطالعية : را�عا 

تھ aولية قامت الباحثة بتطبيقھ ع@. عينة البحث 	ستطالعية    oعد تصميم ر املقياس 4. صو
cاض aطفال) 100(وقومKا  رطفل وطفلة من أطفال  املستو الثا�ى بمرحلة    .ى

  :eدف تطبيق املقياس ع@. التجرªة ·ستطالعية eو

ضة -   .والتأكد من مدى وضوح مفردات املقياس  ومالئم©Hا لطفل الر

 .رصو املقياس وألوانھ بال�سبة للطفلمدى وضوح  - 

ات واملواقف ال�� تحتاج إE. ا�uذف أو 	ضافة أو التعديل -   .رتحديد العبا

 .حساب اu"صائص السيXوم��ية للمقياس - 

تھ الYºائية: خامسا    :روصف املقياس �� صو

  oعد تطبيق املقياس 4. التجرªة 	ستطالعية أسفرت نتائجKا عن 

ا¡Hا بال�سبة للطفل روضوح الصو وألوا¾Hا و -  رضوح عبا  .و

تھ ال±Hائية، حيث Çعة أoعاد و�. ر وªذلك تم إعداد املقياس 4. صو ر يتXو املقياس من أ ة ( ن رإدا
مات ، لغة اtuسد ، العمل ضمن فرcق a ة زالوقت ، إدا ات ) ر رولXل oعد من أoعاد مقياس املKا

  .مواقف تق§سKا) 9(الناعمة 
çع ا � اtuدو التاE. توÍوcزو ات الناعمة 4. املقياسل   .رملواقف ع@. املKا
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  )33( لجدو 
ضة ات الناعمة املصو لطفل الر ات الناعمة 4. مقياس املKا çع املواقف ع@. املKا وتو ر رز   ر

ات الناعمة  م ات عدد املواقف  رأoعاد املKا قام العبا رأ   ر

ة الوقت  1   9-1  9  رإدا

مات  2 a ة زإدا   18-10  9  ر

  27-19  9  لغة اtuسد  3

  36-28  9  العمل ضمن فرcق  4

  .Eجما	36    

ات الناعمة املصو لطفل : سادسا را1£صائص السيكوم��ية ملقياس امل�ا ر
ضة   .والر

  :¡®ساق الداخ�«: أوال
جة الGلية للبعد-1   :ر ¡®ساق الداخ�� للمفردات مع الد

سيXوم��ية بإيجــــاد معامـــل ا ــ ــاءة الـ ق مـــن الكفــ جــــات عينـــة التحقــــ الل د اط روذلـــك مــــن خـــ رتبــــ
جة الXلية لXل oعد واtuدو (Pearson)نب�hسو  جات Pل مفردة والد ل بhن د ر � ذلك) 34(رÍيو:  

  )34(لجدو 
جة الXلية لXل oعد �4 مقياس  جات Pل مفردة والد تباط بhن د رمعامالت · ر ات الناعمة ر راملKا

ضة واملصو لطفل الر   )100=(نر
ة الوقت مات  رإدا a ة زإدا   فرcقالعمل ضمن   لغة اtuسد   ر

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

1  0.625**  1  0.581**  1  0.636**  1  0.394**  

2  0.581**  2  0.614**  2  0.614**  2  0.569**  

3  0.607**  3  0.608**  3  0.552**  3  0.624**  

4  0.209*  4  0.573**  4  0.495**  4  0.576**  

5  0.514**  5  0.551**  5  0.625**  5  0.632**  

6  0.206*  6  0.423**  6  0.417**  6  0.589**  

7  0.685**  7  0.384**  7  0.389**  7  0.381**  

8  0.581**  8  0.625**  8  0.625**  8  0.559**  

9  0.532**  9  0.524**  9  0.373**  9  0.641**  

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 
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� مــن جــدو è ة معــامالت ) 34(ليتــ ضــ ل الر صو لطفــ ة املــ ات الناعمــ ل مفــردات املKــا وأن Pــ ر ر َّ

تباطيھ موجبة ودالة إحصائيا، عند مستوhcن  .ا   .َّأى أ¾Hا تتمتع باإلsساق الداخ@�) 0.05، 0.01(ر

جة الGلية-2   : ر ¡®ساق الداخ�« لأل�عاد مع الد

تخدام معامــل  اط باســ تبــ ُتــم حــساب معــامالت · ات الناعمــة (Pearson)نب�hســو ر ا ر بــhن املKــ
ن  اس مـ جـة الXليـة للمقيـ ل oعـد بالد اط Pـ تبـ ضـة ببعـضKا الـبعض مـن ناحيـة، وا راملصو لطفل الر ر و ر

، واtuدو  لناحية أخر � ذلك) 35(ىÍيو:  

  )35(لجدو 
تباطات مقياس  ضة رمصفوفة ا ات الناعمة املصو لطفل الر واملKا ر   )100=(نر

  الXلية  4  3  2  1  البعد   م

ة الوقت  1           -  رإدا

مات  2 a ة زإدا         -  **0.514  ر

      -  **0.517  **0.614  لغة اtuسد    3

    -  **0.714  **0.694  **0.524  العمل ضمن فرcق  4

جة الXلية   -  **0.614  **0.594  **0.631  **0.528  رالد

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

�èن داللة ) 35(ل من جدو يتhcتباط دالة عند مستو رأن جميع معامالت · َّ)0.01 ،0.05 (
ضة باالsساق الداخ@� ات الناعمة املصو لطفل الر ومما يدل ع@. تمتع املKا ر   .ر

  :حساب الصدق: ثانيا

 : صدق ا½Oكم�ن -1

cاالت ال��بوt|ن 4. اhاء املتخصص��"uعرض املقياس ع@. عدد من اo ة قامت الباحثة
ات وªدائل 	جابة للغرض  cاض aطفال، وقد اتفق اu"��اء ع@. صالحية العبا روالنفسية و ر

مما �ش�h إE. صدق %) 100 -% 88(املطلوب، وتراوحت معامالت الصدق للمحكمhن ما بhن 
ضة ات الناعمة لطفل الر � اتفاق ا|�كمhن ع@. بنود مقياس املKاÍيو .Eدو التاtuواملقياس، وا ر  .ل

 )36(لجدو 
ضة    ن ات الناعمة املصو لطفل الر واتفاق ا|�كمhن ع@. بنود مقياس املKا ر   )9=(ر

ات الناعمة  م  �سبة 	تفاق  رأoعاد املKا

ة الوقت  1   %88  رإدا

مات  2 a ة زإدا   %88  ر

  %88  لغة اtuسد  3

  %100  العمل ضمن فرcق  4
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  :حساب الصدق: ثانيا

1- »�ات( صدق التحليل العام  ):رالعبا

ضــــــة تــــــم حــــــ ل الر صو لطفــــــ ات الناعمــــــة املــــــ ــــام@� ملقيــــــاس املKــــــا وساب صــــــدق التحليــــــل العــ ر ر
، وcبـــدأ التحليــل العــام@� عـــادة Hottelinباســتخدام طرcقــة املXونــات aساســـية مــن إعــداد eــوتلنج 

تباطيـة  ل) 36 × 36(ربحساب املـصفوفة · � جـدو . ثـم تخـضع eـذه املـصفوفة للتـدوcر املائـ لوcوÍـ
تباطيـة العوامل املستخ) 37( ل (ررجة للمـصفوفة · ات الناعمـة املـصو لطفـ ا ات مقيـاس املKـ رلعبـا ر ر

ضة   ):والر

  )37(لجدو 

تباطية  ات الناعمة املصو لطفل ) 36 × 36(رالعامل املستخرج من املصفوفة · رملقياس املKا ر
ضة   والر

  ال�شبعات

ات العامل  العامل الثا�ي  لالعامل aو  رالعبا
 الثالث

 ل الراoعالعام
�سب 
  الشيوع

1  0.84  -  -  -  0.77  

2  0.75  -  -  -  0.65  

3  0.76  -  -  -  0.69  

4  0.77  -  -  -  0.67  

5  0.81  -  -  -  0.78  

6  0.83  -  -  -  0.75  

7  0.80  -  -  -  0.74  

8  0.76  -  -  -  0.69  

9  0.79  -  -  -  0.65  

10  -  0.77  -  -  0.68  

11  -  0.76  -  -  0.67  

12  -  0.78  -  -  0.69  

13  -  0.74  -  -  0.71  

14  -  0.76  -  -  0.65  

15  -  0.79  -  -  0.68  

16  -  0.78  -  -  0.73  
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  ال�شبعات

ات العامل  العامل الثا�ي  لالعامل aو  رالعبا
 الثالث

 ل الراoعالعام
�سب 
  الشيوع

17  -  0.75  -  -  0.71  

18  -  0.85  -  -  0.73  

19  -  -  0.84  -  0.69  

20  -  -  0.76  -  0.67  

21  -  -  0.81  -  0.66  

22  -  -  0.77  -  0.73  

23  -  -  0.79  -  0.69  

24  -  -  0.75  -  0.65  

25  -  -  0.76  -  0.67  

26  -  -  0.79  -  0.62  

27  -  -  0.75  -  0.69  

28  -  -  -  0.78  0.72  

29  -  -  -  0.76  0.65  

30  -  -  -  0.81  0.79  

31  -  -  -  0.77  0.65  

32  -  -  -  0.78  0.68  

33  -  -  -  0.75  0.65  

34  -  -  -  0.83  0.64  

35  -  -  -  0.79  0.69  

36  -  -  -  0.76  0.73  

 4.23 5.84 6.95 7.89  اtuذر الXامن

  11.75  16.22  19.31  21.92  �سب التباين
24.91 

ات الناعمة ) 37(لأو�Íت النتائج 4. جدو  ات مقياس املKا تباطية لعبا رأن املصفوفة · ر ر
ة  ضـ ل الر واملـصو لطفــ جـة X 36 (a 36(ر ن الد Çعــة عوامـل مــ رأســفر عـن أ . ر ة الوقــت (وEــ ة -رإدا ر إدا

مات  aسد -زtuق-لغة اcالعمل ضمن فر .(  
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  :  صدق التحليل العام�« لأل�عاد-2

. عينـــة  ھ ع@ـــ اس وذلـــك بتطبيقـــ تـــم حـــساب صـــدق املقيـــاس بطرcقـــة الـــصدق العـــام@. للمقيـــ
التحقق من الكفاءة السيXوم��ية لألدوات من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث aساسية، 

  :يوضـح نتائج ذلك) 38(لواtuدو 

  )38(لجدو 

ضة ات الناعمة املصو لطفل الر والتحليل العام@� ألoعاد مقياس املKا ر   ر

  �سب الشيوع  قيم ال�شبع بالعامل  oaعاد

ة الوقت   0.681  0.825  رإدا

مات a ة زإدا   0.696  0.834  ر

  0.818  0.905  لغة اtuسد   

  0.441  0.664  العمل ضمن فرcق

  2.636  اtuذر الXامن

  65.900  �سبة التباين

 �è ة ع@ــ. ) 38(لمــن جــدو يتــ ضــ ة املــصو لطفــل الر ات الناعمــ ا شبع أoعــاد مقيــاس املKــ وsــ ر ر
اين  اد ) 2.636(، واtuـــذر الXــامن )65.900(عامــل واحــد، وªلغــت �ــسبة التبــ ا �عöــ� أن eــذه oaعـــ َّممــ

ل  ات الناعمة املصو لطفـ Çعة ال�� تXو eذا العامل sع�� sعب�hا جيدا عن عامل واحد eو املKا aر ر ر
ً ن

ضة جة صدق مرتفعةوالر   .ر الذي وضع املقياس لقياسKا بالفعل، مما يؤكد تمتع املقياس بد

  :ي الصدق التمي��-2

ة املقياس ع@. التميÄh بhن aقوcاء والضعفاء  نة الطرفية ملعرفة قد رتم استخدام املقا ر
جات ضة، وذلك ب��ت§ب د ات الناعمة املصو لطفل الر ر4. الصفة ال�� يق§سKا مقياس املKا ور  عينة ر

ليا ع@. أ¾Hا محك داخ@� لصدق  جة الXلية للمقياس تنا زالتحقق من الكفاءة السيXوم��ية 4. الد ر
ªا/� aع@. وeو  جات · ق بhن متوسطي د نة الطرفية لألoعاد، وتم حساب داللة الفر راملقا ر ور

ªا/� aد�ى واtuدو  ، و· لالطرف القو � ذلك) 39(رىÍيو:  

  )39(لجدو 

 Ähضةمليالصدق التمي ات الناعمة املصو لطفل الر وقياس املKا ر   )100=( نر

ªاع aع@. ن  ªاع aد�ى ن   25= ر	   25= ر	

املتوسط   oaعاد
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

املتوسط 
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

ة الوقت   0.01  22.478 2.01 11.68 1.71 23.56  رإدا

ما a ة زإدا   0.01  29.581 2.01 11.32 1.09 24.88  تر
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ªاع aع@. ن  ªاع aد�ى ن   25= ر	   25= ر	

املتوسط   oaعاد
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

املتوسط 
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

  0.01  17.196 1.84 11.68 2.02 21.08  لغة اtuسد

العمل ضمن 
  فرcق

20.60 2.69 10.24 1.23 17.488  0.01  

جة  رالد
  الXلية

90.12 3.06 44.92 3.99 44.958  0.01  

� من اtuدو èن القو والضعيف دال إحصائيا عند ) 39(ليتhانÄhن املhأن الفر ب
ً ى ق

يو4. اتجاه املستو املÄhا�ي القو مما �عïö تمتع املقياس وأoعاده بصدق تميÄh ) 0.01(ىستو م ى ى
  .يقو

  :حساب الثبات: ثالثا

  : طرCقة إعادة التطبيق-1

ضــة مـــن خــالل إعـــادة  ات الناعمــة املـــصو لطفــل الر وتــم ذلــك بحـــساب ثبــات مقيــاس املKـــا ر ر َّ

ه أســبوعhن وذلــك ع د ï قــ مöــ ق املقيــاس بفاصــل  رتطبيــ سيXوم��ية، ز ن الكفــاءة الــ ق مــ @ــ. عينــة التحقــ
جات aطفال باستخدام معامل ب�hسو  تباط بhن د نوتم استخراج معامالت · ر ، وPانت (Pearson)ر

ا إذا مـا  س النتـائج تقرcبـ تباط ألoعاد املقياس مرتفعـة ممـا �ـش�h إEـ. أنـھ �عطـى نفـ جميع معامالت ·
ً َّ

ر
ف مماثلة واستخدم أك�Ð من مرة تحت ظر   ):40(ل وªيان ذلك 4. اtuدو َّ

  ) 40(لجدو 

ضة ات الناعمة املصو لطفل الر ونتائج الثبات بطرcقة إعادة التطبيق ملقياس املKا ر   ر

  أoعاد املقياس  م
تباط بhن التطبيقhن  رمعامل ·

  لaو والثا�ى
  ىمستو الداللة

ة الوقت  1   0.01  0.832  رإدا

مات  2 a ة زإدا   0.01  0.799  ر

  0.01  0.808   لغة اtuسد    3

  0.01  0.773  العمل ضمن فرcق  4

جة الXلية   0.01  0.824  رالد

ن خــــالل جــــدو  ـــ � مـè ق aو ) 40(ليتــــ ــ ـــhن التطبيــ ـــصائيا بـ تباطيــــة دالــــة إحـ لوجــــود عالقــــة ا . ر
ا  ة لــھ، ممــ جة الXليــ ة،والد ضــ ات الناعمــة املــصو لطفــل الر اس املKــا ق الثــا�ى ألoعــاد مقيــ روالتطبيــ ور ر
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ات املقيـــاس، و ــ ة يـــدل ع@ـــ. ثبـ ضــــ ل الر ات الناعمـــة املـــصو لطفـــ د ذلـــك صـــالحية مقيـــاس املKــــا وcؤكــــ ر ر
  . ُلقياس السمة ال�� وضع من أجلKا

نباخ-2   : و طرCقة معامل ألفا ـ كر

ل  ضة باسـتخدام معامـ ات الناعمة املصو لطفل الر وتم حساب معامل ثبات مقياس املKا ر ر َّ

ا  ة، وc–ألفـ اخ ألoعــاد املقيـاس وPانــت Pــل القــيم مقبولـ نبــ ن الثبــات، وªيــان و كر جــة عاليـة مــ رتمتــع بد
  ):41(لذلك 4. اtuدو 

  )41(لجدو 

ضة معامالت ثبات  ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس املKا ر نباخ–باستخدام معامل ألفا ر   و كر

نباخ–معامل ألفا   أoعاد املقياس  م   و كر

ة الوقت  1   0.695  رإدا

مات  2 a ة زإدا   0.724  ر

  0.704  لغة اtuسد     3

  0.701  لعمل ضمن فرcقا  4

جة الXلية   0.726  رالد

� مــن خــالل جـدو è ات ) 41(ليتـ ات مقبولـة، ممــا �عطــى مؤشـرا جيــدا لثبــ ًأن معــامالت الثبــ . َّ

  .املقياس، وªناء عليھ يمكن العمل بھ

  : طرCقة التجزئة النصفية-3

ضة، ثم تجزئتھ إE. قسمhن،  ات الناعمة املصو لطفل الر وتم ت��يح مقياس املKا ر القسم ر
جية، وذلك لXل فرد ع@ـ. حـدة، وتـم  وaو اشتمل ع@. املفردات الفردية، والثا�ى ع@. املفردات الز ل

اط بطرcقـة ب�hسـو  تبـ نحساب معامل · ة، (Pearson)ر جـات املفحوصـhن 4ـ. املفـردات الفرديـ ر بـhن د
ـــب�hمان  ــة معامـــــل ســ جيـــــة، فXانـــــت قيمـــ ُواملفـــــردات الز ان العامـــــة ل–و ل جتمـــــ ، ومعامـــــ لتجزئـــــة ن بـــــراو

ــك 4ــــ.  ة مــــن الثبــــات، وªيــــان ذلــ جــــة عاليــــ اس يتمتــــع بد دل ع@ــــ. أن املقيــــ ــصفية مرتفعــــة، حيــــث تــــ رالنــ َّ

  ):42(لاtuدو 

  )42(لجدو 
ضة ُمعامالت ثبات  ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس املKا ر   بطرcقة التجزئة النصفيةر

  جتمان  نسب�hمان ـ براو  أoعاد املقياس  م

ة الوقت  1   0.744  0.872  رإدا
مات  2 a ة زإدا   0.764  0.934  ر
  0.678  0.830  لغة اtuسد     3

  0.752  0.881  العمل ضمن فرcق  4
جة الXلية   0.758  0.945  رالد

� مـــن جـــدو è صفية ســـب�hمان ) 42(ليتـــ ة النـــ اس بطرcقـــة التجزئـــ  -َّأن معـــامالت ثبـــات املقيـــ
ªة مع مثيل©Hا طرcقة جتمان، مما يدل ع@. أن املقياس يت ربراو متقا جة عالية من الثباتن   .رمتع بد
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ضة  مOUق   -3 ات الناعمة لطفل الر وبطاقة مالحظة امل�ا   )14(ر

  : ال�دف من البطاقة: أوال

ات الناعمة  ة الوقت ،( رeدفت بطاقة املالحظة �4 البحث ا�uاE. إE. قياس املKا مات،رإدا a ة ز إدا  ر
ضة بواسطة املعلمة) لغة اtuسد ، العمل ضمن فرcق    .ولطفل الر

 :خطوات تصميم بطاقة املالحظة : ثانيا

ات  اسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع املKا ر   تم ·طالع ع@. aطر النظرcة والد ر
ات  رالناعمة لإلستفادة م±Hا عند بناء بطاقة املالحظة ، وتم تحديد أoعاد بطاقة مالحظة املKا

ضة،  ات اللفظية اu"اصة بالبطاقة بحيث تتطابق مع أoعاد والناعمة لطفل الر ر وصياغة العبا
ات التالية عند بناء البطاقة /. 	عتبا ، وقد ر ات الناعمة املصو رمقياس املKا ور نأن تXو سKلة : ر

ة إجرائية ا¡Hا وا�Íة ودقيقة، محددة بصو رالصياغة، عبا   .ر

  تحكيم البطاقة 

cاض    تم عرض البطاقة ع@. مجموعة من aس راتذة املتخصصhن 4. ا|tاالت ال��بوcة والنفسية و
ات بأoعاد بطاقة املالحظة، سالمة ) a)13طفال م#�ق  تباط العبا رHæدف التأكد من مدي ا ر

ات ال�� تصف السلوك، مناسبة الصياغة  رالصياغة 	جرائية ملفردات البطاقة، وضوح العبا
بطاقة املالحظة، صالحية البطاقة لإلستخدام اللغوcة لألطفال، دقة التعليمات ال�ï وضعت ل

نھ مناسبا   .وومالحظة السلوكيات من خاللKا ، ومن ثم إضافة أو حذف ما ير

ات بطاقة  ا!Hم ع@. سالمة و�ة عبا ر    من خالل اللقاءات مع السادة ا|�كمhن وجد اتفاق بhن أ ر
ل ع@. جميع اtuوانب املراد ناملالحظة ، وأجمع السادة ا|�كمو ع@. أن بطاقة املالحظة sشتم

� اtuدو Íوcعض املفردات، وo عديل لصياغةs ا معKا وقياسH©تمت ) 43(لمالحظ ïالتعديالت ال�
اء السادة ا|�كمhن ضة بناء ع@. آ ات الناعمة لطفل الر ر�4 بطاقة مالحظة املKا   .ور

  )43(لجدو 
ات الناعمة لطفل الر اء السادة رالتعديالت ال�ï تمت �4 بطاقة مالحظة املKا رضة  بناء ع@. آ و

  ا|�كمhن
اoعاد بطاقة 

  املالحظة
ة قبل التعديل ة oعد التعديل  رالعبا   رالعبا

ة الوقت   يخطط للمKام املطلوªة  رإدا
يخطط للمKام املطلوªة قبل البدء 4. 

  تنفيذeا

  �ش�h بيديھ عند السالم ع@. aخرcن  �ش�h بيده عند مقابلة aخرcن  لغة اtuسد

ات ايجابية   فرcقالعمل ضمن مالؤه oعبا ر�tòع  ات تزcد من دافعي©Hم  ز مالؤه oعبا ر�tòع    .ز

 :®عليمات بطاقة املالحظة - 
ناعت الباحثة أن تXو sعليمات البطاقة وا�Íة ومحددة كما تم ذكرeا �4 البطاقة ح��  • ر

  :ي�س�ö ألي مالحظ استخدامKا بدقة و��
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ة من عدمھ لدى الطفلأمام اu"انة ال�ï تدل ع@. تحقق ) �(وضع عالمة  •   .رالعبا
  .التضع أك�Ð من عالمة ع@. استجابة واحدة •
 غ�h محددة بزمن معhن: زمن تطبيق البطاقة  •

جات للتعرف ع@. مستو  ىت��يح  بطاقة املالحظة استخدم 4. البحث ا�uاE. التقدير الك�Ý بالد ر
   :aطفال 4. أداء Pل oعد وتم تحديد ثالثة مستوcات حيث يحصل الطفل ع@.

ات الناعمة - جة واحدة عندما ال ي�سم باملKا رد   .ر
جة متوسطة - ات الناعمة بد جتان عندما ي�سم باملKا رد ر  .ر
جة مرتفعة - ات الناعمة بد جات عندما ي�سم باملKا رثالث د ر  . ر

ضة كحد أد�ى   ات الناعمة لطفل الر ويتم تقدير مالحظة املKا جة ، وكحد أق��É 32ر جة96ر د   .رد

  تطالعية التجر¹ة ?س: ثالثا 

تھ aولية قامت الباحثة بتطبيقھ ع@. عينة البحث 	ستطالعية  ر   oعد تصميم املقياس 4. صو
cاض aطفال) 100(وقومKا  رطفل وطفلة من أطفال  املستو الثا�ى بمرحلة    .ى

  :eدف تطبيق البطاقة 4. التجرªة ·ستطالعية eو

 .التأكد من مدى وضوح مفردات البطاقة - 

  . السيXوم��ية للمقياسحساب اu"صائص - 

YÂا الYºائية مOUق: را�عا   )14( رالبطاقة �� صو
   oعد تطبيق البطاقة 4. التجرªة 	ستطالعية أسفرت نتائجKا عن 

 .وضوح محتواeا - 

ات الناعمة  -  تباط البنود بأoعاد املKا را  ر

¡Hا ال±Hائية، حيث Çعة أoعاد( ن تتXو من روªذلك تم إعداد البطاقة 4. صو ة الوقت ، ( و�. ) رأ رإدا
مات، العمل ضمن فرcق a ة زلغة اtuسد  ، إدا ات ) ر ات الناعمة ثمان عبا رولXل oعد من أoعاد املKا ر

ات  رتق§سKا ح�� يXو إجماE. عدد العبا ة) 32( ن   .رعبا
 .Eدو التاtuا �Íوcات الناعمة لطفل ) 44(لو ات ع@. اoعاد بطاقة مالحظة املKا çع العبا رتو ر ز

ضة    :والر
  )44(لجدو 

ضة ات الناعمة لطفل الر ات ع@. اoعاد بطاقة مالحظة املKا çع العبا وتو رز   ر
ات  oaعاد  م قام العبا رأ   ر
ة الوقت  1   8-1  رإدا
مات  2 a ة زإدا   16-9  ر
  24-17  لغة اtuسد  3
  32-25  العمل ضمن فرcق  4

.Eجما	32    
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ات الناعمة لطفل : خامسا  را1£صائص السيكوم��ية لبطاقة مالحظة امل�ا
ضة    .:والر

  :¡®ساق الداخ�«: أوال

جة الGلية للبعد-1   :ر ¡®ساق الداخ�� للمفردات مع الد

اط  تبــــ سيXوم��ية بإيجــــاد معامـــل ا ــ ــاءة الـ ق مـــن الكفــ جــــات عينـــة التحقــــ الل د روذلـــك مــــن خـــ ر
جة الXلية لXل oعد واtuدو (Pearson)نب�hسو  جات Pل مفردة والد ل بhن د ر � ذلك) 45(رÍيو:  

  )45(لجدو 

جة الXلية لXل oعد ع@. بطاقة مالحظة معامال جات Pل مفردة والد تباط بhن د رت · ر ات ر راملKا
ضة  والناعمة املصو لطفل الر   )100=( نر

ة الوقت مات  رإدا a ة زإدا   العمل ضمن فرcق  لغة اtuسد     ر

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

  م
معامل 
تباط   ر·

1  0.614**  1  0.441**  1  0.461**  1  0.625**  

2  0.456**  2  0.664**  2  0.507**  2  0.473**  

3  0.503**  3  0.569**  3  0.565**  3  0.587**  

4  0.403**  4  0.615**  4  0.677**  4  0.207*  

5  0.436**  5  0.323*  5  0.472**  5  0.632**  

6  0.398**  6  0.512**  6  0.533**  6  0.476**  

7  0.455**  7  0.625**  7  0.446**  7  0.586**  

8  0.612**  8  0.566**  8  0.607**  8  0.407**  

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

� مــن جــدو è ة معــامالت ) 45(ليتــ ضــ ل الر صو لطفــ ة املــ ات الناعمــ ل مفــردات املKــا وأن Pــ ر ر َّ

تباطيھ موجبة ودالة إحصائيا، عند مستوhcن  .ا   .َّأى أ¾Hا تتمتع باإلsساق الداخ@�) 0.05، 0.01(ر

جة الGلية-2   : ر ¡®ساق الداخ�« لأل�عاد مع الد

تخدام معامــل ب�hســو  اط باســ تبــ نتــم حــساب معــامالت · ُ ات الناعمــة (Pearson)ر ا ر بــhن املKــ
ـــة لبطاقـــــة  جــــة الXليـ اط Pـــــل oعــــد بالد تبــــ ــن ناحيــــة، وا ة ببعــــضKا الـــــبعض مــ ــ ضــ ل الر راملــــصو لطفــــ ر و ر

، واtuدو املالحظة من ناح لية أخر � ذلك) 46(ىÍيو:  
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  )46(لجدو 

تباطات بطاقة مالحظة  ضة رمصفوفة ا ات الناعمة املصو لطفل الر واملKا ر   )100=(نر

  الXلية  4  3  2  1  البعد   م

ة الوقت  1           -  رإدا

مات  2 a ة زإدا         -  **0.507  ر

      -  **0.557  **0.627  لغة اtuسد     3

    -  **0.495  **0.395  **0.487  العمل ضمن فرcقالفرcق  4

جة الXلية   -  **0.583  **0.631  **0.497  **0.533  رالد

  )0.05(ىدال عند مستو داللة )             * 0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

� من جدو èن داللة ) 46(ليتhcتباط دالة عند مستو رأن جميع معامالت ·
َّ)0.01 ،0.05 (
ات الناع ضة باإلsساق الداخ@�رمما يدل ع@. تمتع املKا ومة املصو لطفل الر   .ر

  :حساب الصدق: ثانيا

 : صدق ا½Oكم�ن  -1

ا|tاالت ال��بوcة 4. قامت الباحثة oعرض بطاقة املالحظة ع@. عدد من aساتذة املتخصصhن 
cاض aطفال ات بطاقة املالحظة، وتراوحت �سب روالنفسية و ر ، وقد اتفق اu"��اء ع@. عبا

  .مما �ش�h إE. صدق بطاقة املالحظة% ) 100 - % 88( ملالحظة ما بhنالصدق لبطاقة ا

 )47(لجدو 

ضة ن ات الناعمة لطفل الر واتفاق ا|�كمhن ع@. بنود بطاقة مالحظة املKا   )9=(ر

  اتفاق ا|�كمhن  أoعاد بطاقة املالحظة

ة الوقت  %88  رإدا

مات a ة زإدا   %100  ر

  %88  )لغة اtuسد( لغة اtuسد  

  %88  ضمن فرcقالعمل 

2- »�ات( صدق التحليل العام  ):رالعبا

ضة  ات الناعمة املصو لطفل الر وتم حساب صدق التحليل العام@� لبطاقة مالحظة املKا ر ر
، وcبـــدأ التحليــل العــام@� عـــادة Hottelinبإســتخدام طرcقــة املXونــات aساســـية مــن إعــداد eــوتلنج 

تباطيـة  لثـم تخـضع) 32 × 32(ربحساب املـصفوفة · � جـدو .  eـذه املـصفوفة للتـدوcر املائـ لوcوÍـ
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تباطية ) 48( ات الناعمة املصو (رالعوامل املستخرجة للمصفوفة · ات بطاقة مالحظة املKا رلعبا ر ر
ضة   ):ولطفل الر

  )48(لجدو 

تباطية  ات الناعمة املصو ) 32 × 32(رالعامل املستخرج من املصفوفة · رلبطاقة مالحظة املKا ر
ضة   ولطفل الر

  ال�شبعات
اتالع   ربا

 العامل الراoع العامل الثالث العامل الثا�ي  لالعامل aو

�سب 
  الشيوع

1  0.85  -  -  -  0.68  

2  0.78  -  -  -  0.74  

3  0.76  -  -  -  0.65  

4  0.82  -  -  -  0.73  

5  0.81  -  -  -  0.71  

6  0.77  -  -  -  0.69  

7  0.76  -  -  -  0.71  

8  0.83  -  -  -  0.73  

9  -  0.82  -  -  0.70  

10  -  0.87  -  -  0.74  

11  -  0.76  -  -  0.68  

12  -  0.75  -  -  0.66  

13  -  0.76  -  -  0.73  

14  -  0.79  -  -  0.69  

15  -  0.75  -  -  0.65  

16  -  0.83  -  -  0.78  

17  -  -  0.77  -  0.71  

18  -  -  0.83  -  0.73  

19  -  -  0.81  -  0.74  

20  -  -  0.79  -  0.76  
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  ال�شبعات
اتالع   ربا

 العامل الراoع العامل الثالث العامل الثا�ي  لالعامل aو

�سب 
  الشيوع

21  -  -  0.75  -  0.80  

22  -  -  0.78  -  0.76  

23  -  -  0.82  -  0.83  

24  -  -  0.80  -  0.81  

25  -  -  -  0.79  0.77  

26  -  -  -  0.83  0.82  

27  -  -  -  0.81  0.76  

28  -  -  -  0.75  0.82  

29  -  -  -  0.79  0.84  

30  -  -  -  0.80  0.77  

31  -  -  -  0.73  0.79  

32  -  -  -  0.82  0.86  

 3.56 4.87 6.10 9.31  اtuذر الXامن

  11.13  15.22  19.06  29.09  �سب التباين
23.84 

ات الناعمة ) 48(ل   أو�Íت النتائج 4. جدو  ات بطاقة مالحظة املKا تباطية لعبا رأن املصفوفة · ر ر
ة  ضـ ل الر واملـصو لطفــ . ) X 32 32(ر جـة aوEــ ن الد Çعــة عوامـل مــ رأســفر عـن أ ة الوقــت (ر ة -رإدا ر إدا

مات  aسد -زtuق- لغة اcالعمل ضمن فر .(  

  : ل العام�« لأل�عاد صدق التحلي-2

ة  . عينــ ام@. للمقيــاس وذلــك بتطبيقKــا ع@ــ ة بطرcقــة الــصدق العــ ة املالحظــ دق بطاقــ    تـم حــساب صــ
التحقق من الكفاءة السيXوم��ية لألدوات من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث aساسية، 

  :يوضـح نتائج ذلك) 49(لواtuدو 
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  )49(لجدو 
ضةالتحليل العام@� ألoعاد بط ات الناعمة املصو لطفل الر واقة مالحظة املKا ر   ر
  �سب الشيوع  قيم ال�شبع بالعامل  oaعاد

ة الوقت   0.401  0.634  رإدا
مات a ة زإدا   0.693  0.832  ر

  0.717  0.847  لغة اtuسد   
  0.802  0.896  العمل ضمن فرcقالفرcق

  2.614  اtuذر الXامن
  65.350  �سبة التباين

� من جدو èضة ع@. ) 49(ل   يت ات الناعمة املصو لطفل الر وsشبع أoعاد بطاقة مالحظة املKا ر ر
َّمما �ع�ö أن eذه oaعاد ) 2.614(، واtuذر الXامن )65.350(عامل واحد، وªلغت �سبة التباين 

ات الناعمة املصو لطفل  Çعة ال�� تXو eذا العامل sع�� sعب�hا جيدا عن عامل واحد eو املKا aر ر ر
ً ن

ضة ا جة والر رلذي وضعت بطاقة املالحظة لقياسKا بالفعل، مما يؤكد تمتع بطاقة املالحظة بد
  .صدق مرتفعة

  :ي الصدق التمي��-2

ة بطاقة املالحظة ع@. التميÄh بhن aقوcاء والضعفاء 4.  نة الطرفية ملعرفة قد ر   تم استخدام املقا ر
ات الناعمة املصو  رالصفة ال�� تق§سKا بطاقة مالحظة املKا جات ر ضة، وذلك ب��ت§ب د رلطفل الر و

ليا ع@. أ¾Hا محك  جة الXلية لبطاقة املالحظة تنا زعينة التحقق من الكفاءة السيXوم��ية 4. الد ر
ªا/�  جات · ق بhن متوسطي د نة الطرفية لألoعاد، وتم حساب داللة الفر رداخ@� لصدق املقا ر ور

ªا/� aد�ى واtuدو  ، و· لaع@. وeو الطرف القو � ذلك) 50(رىÍيو:  

  )50(لجدو 

ضة يالصدق التميÄh لبطاقة مالحظة  ات الناعمة املصو لطفل الر واملKا ر   )100=(نر

ªاع aع@. ن  ªاع aد�ى ن   25= ر	   25= ر	

املتوسط   oaعاد
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

املتوسط 
  ا�uساÇي

·نحراف 
  ىاملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

ة الوقت   0.01  23.001 2.38 10.56 0.88 22.24  رإدا

مات a ة زإدا   0.01  22.812 2.32 10.12 1.03 21.68  ر

  0.01  15.930 2.55 10.52 1.87 20.60  لغة اtuسد   

العمل ضمن 
  فرcق

20.04 2.23 9.36 1.41 
20.261  0.01  

جة  رالد
  الXلية 

84.56 3.42 40.56 6.42 
30.263  0.01  
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� مـــن اtuـــدو è hن املhــــÄانhن القـــو والـــضعيف دال إحـــصائيا عنـــد مــــستو أن ا) 49(ل   يتـــ ىلفـــر بـــ ى ًق

)0.01 ( Ä ا بــصدق تميhــ ة وأoعادeـ ة املالحظــ ï تمتـع بطاقــ ستو املÄhا�ــي القــو ممـا �عöــ يو4ـ. اتجــاه املـ ى ى
  .يقو

  :حساب الثبات: ثالثا

  : طرCقة إعادة التطبيق-1

ات الناعمـة املـصو ل ة مالحظـة املKـا ر   تـم ذلـك بحـساب ثبـات بطاقــ ر ضـة مـن خـالل إعــادة َّ ل الر وطفــ
اءة  ــ ن الكفــــ ــــ ق مــ ــــ ــــ. عينـــــة التحقــ ـــبوعhن وذلــــــك ع@ــ ه أســ د ï قــــــ ــ مöــــ ل  ــــ ـــة بفاصـ ق بطاقــــــة املالحظـــ ــ رتطبيـــ ز
تخدام معامـــل ب�hســـو  ال باســـ ــ جـــات aطفـ hن د تبـــاط بـــ امالت · م اســـتخراج معـــ نالـــسيXوم��ية، وتـــ ر ر

(Pearson) عاد بطاقة املالحظة مرتفعة مماoتباط أل ى ر، وPانت جميع معامالت · َّ�ش�h إE. أ¾Hا sعطـ

� اtuـــدو  ف مماثلــة وªيـــان ذلـــك 4ـــ تخدمت أكÐــ� مـــن مـــرة تحـــت ظـــر ا إذا مـــا اســـ ائج تقرcبـــ لنفــس النتـــ و َّ ً

)51:(  

  ) 51(لجدو 

ضة ات الناعمة املصو لطفل الر ونتائج الثبات بطرcقة إعادة التطبيق لبطاقة مالحظة املKا ر   ر

  أoعاد املقياس  م
تباط بhن التطبيقhن  رمعامل ·

  ل والثا�ىaو
  ىمستو الداللة

ة الوقت  1   0.01  0.684  رإدا

مات  2 a ة زإدا   0.01  0.824  ر

  0.01  0.766  لغة اtuسد     3

  0.01  0.724  العمل ضمن فرcق  4

جة الXلية   0.01  0.739  رالد

� من خالل جدو èو والتطبيق ) 51(ل   يتa ن التطبيقhتباطية دالة إحصائيا ب لوجود عالقة ا . ر
جة الXلية لھ، مما يدل الثا�ى  ضة، والد ات الناعمة املصو لطفل الر رألoعاد بطاقة مالحظة املKا ور ر

ضة  ات الناعمة املصو لطفل الر وع@. ثبات املقياس، وcؤكد ذلك صالحية بطاقة مالحظة املKا ر ر
  . ُلقياس السمة ال�� وضع من أجلKا

نباخ-2   : و طرCقة معامل ألفا ـ كر

ل َّتم حساب معامل ثبات بط ضة باسـتخدام معامـ ات الناعمة املصو لطفل الر واقة مالحظة املKا ر ر
ات، –ألفا  جـة عاليـة مـن الثبـ نباخ ألoعاد بطاقة املالحظة وPانت Pل القـيم مقبولـة، وتتمتـع بد ر كر و

  ):52(لوªيان ذلك 4. اtuدو 
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  )52(لجدو 

ضة معامالت ثبات  ات الناعمة املصو لطفل الر وبطاقة مالحظة املKا ر  –تخدام معامل ألفا باسر
نباخ   وكر

نباخ–معامل ألفا   أoعاد املقياس  م   و كر

ة الوقت  1   0.788  رإدا

مات  2 a ة زإدا   0.717  ر

  0.771  لغة اtuسد     3

  0.810  العمل ضمن فرcق  4

جة الXلية   0.718  رالد

الل جــدو  � مــن خــè ة، ممــا sعطــى مؤشــرا جيــدا لثبــات ) 52(ليتــ ات مقبولــ امالت الثبــ ًأن معــ . بطاقــة َّ
  .املالحظة، وªناء عليھ يمكن العمل Hæا

  : طرCقة التجزئة النصفية-3

سمhن،  ضــــة ثــــم تجزئتــــھ إEــــ. قــــ ات الناعمــــة املــــصو لطفــــل الر ا ��يح بطاقــــة مالحظــــة املKــــ و   تــــم تــــ ر ر
ل فــرد ع@ــ.  جيــة، وذلــك لXــ والقــسم aو اشــتمل ع@ــ. املفــردات الفرديــة، والثــا�ى ع@ــ. املفــردات الز ل

تباط بطرcقة ب�hسو حدة، وتم حساب معام نل · جات املفحوصhن 4. املفردات (Pearson)ر ر بhن د
جيــــة، فXانــــت قيمــــة معامــــل ســــب�hمان  ــردات الز ة، واملفــ ــ ُالفرديــ ة –و ان العامــــ ل جتمــــ ، ومعامــــ ن بــــراو

ة مـــن الثبـــات،  جـــة عاليـــ رللتجزئـــة النـــصفية مرتفعـــة، حيـــث تـــدل ع@ـــ. أن بطاقـــة املالحظـــة تتمتـــع بد َّ

  ):53(لوªيان ذلك 4. اtuدو 

  )53(لجدو 

ضة ُمعامالت ثبات  ات الناعمة املصو لطفل الر وبطاقة مالحظة املKا ر   بطرcقة التجزئة النصفيةر

  جتمان  نسب�hمان ـ براو  أoعاد املقياس  م

ة الوقت  1   0.762  0.910  رإدا

مات  2 a ة زإدا   0.601  0.738  ر

  0.846  0.906  لغة اtuسد     3

  0.902  0.966  العمل ضمن فرcق  4

جة الXليةال   0.657  0.812  رد

دو  � مـن جــè ة املالحظــة بطرcقـة التجزئــة النـصفية ســب�hمان ) 53(ل   يتـ امالت ثبــات بطاقـ  -َّأن معـ
ن  جـة عاليـة مـ ة املالحظـة تتمتـع بد . أن بطاقـ ªة مع مثيل©Hا طرcقة جتمـان، ممـا يـدل ع@ـ ربراو متقا ر ن

  .الثبات



 
فاعلية وسائط تثقيف الطفل فى تنمية الوعى الوقائى بجائحة كورونا 

 وأثره على المهارات الناعمة لدى طفل الروضة 
يماء دمحم عبد الستار على ش/ د

 الجندى

 

 

158 

ــا)ى   ــائط تثقيـــف الطفــــل لتنميـــة الــــو*� الوقـ ــ� برنـــامج وســ ــا وأثــــره ع�ــ ونـ ربجائحــــة كو
ضة ات الناعمة لدى طفل الر وامل�ا   )16(مOUق . ر

  :الفلسفة العامة لل�³نامج: أوال 

ؤcتھ 4. إعداد  ر   تنjثق الفلسفة العامة لل��نامج من فلسفة ا|tتمع الذى �ع§ش فيھ الطفل و
دم ا|tتمع نالفرد إعدادا جيدا بحيث يXو مواطنا صا�uا �عتمد عليھ مستقبال حيث يقاس تق

عاية وتوجيھ وما يتلقاه من خ��ات sساعده 4. بناء مجتمعھ،  وأن يXو  نبمايتلقاه الطفل من  ر
ا ع@. مواجH©Kا  مات بحيث يXو قاد /. بما يدو 4. مجتمعھ من مشكالت وأ اية و رمواطنا ع@. د ز نر ر و

cاض aطفال مليئة رواملساeمة 4. حلKا بطر مبتكرة ومتعددة، وملا Pانت مرحلة   بال�شاطات ق
ت الباحثة وسائط تثقيف الطفل، وال��  راملتعددة م±Hا القصصية واملسرحية واملوسيقية فقد إختا
ªل ،  واستمدت فلسفتھ من النظرcات النفسية و	جتماعية وفلسفة ال��بوhcن ونظرcات التعلم لفر

سو، وما أكد عليھ eؤالء العلماء من ضر ى ، جان بياجيھ ، جان جاك ر ورمن�سو و ة 	eتمام ر
اتھ ا�uياتية  عايتھ وتنمية مKا ربالطفل و فاس�ندت . من خالل تلك �aشطة اtuذابة لديھالناعمة ر

ا للتعلم 	جتما/. والنظرcة السلوكية ال�� sعتمد ع@. التعلم باملالحظة  رالباحثة إE. نظرcة باندو
cة لXو¾Hا أك�Ð أنواع التعل م فعالية مع aطفال الصغار ، رومبادئ التعزcز والتغذية الراجعة الفو

رفضال عن أن التعلم من خالل ا|�اPاة والتقليد والقدوة لھ دو فعال حيث أننا نك�سب سلوكياتنا 
رمن خالل مراقب�نا لسلوك aخرcن وتقليدنا إياeم مؤكدا ع@. أن يXو للمتعلم دو 4. عملية  ن

، وeو ما استغلتھ الباحثة بال��نامج لتنمية التعلم من خالل ا|�اPاة واملشاركة 4. املواقف ا|"تلفة
ات الناعمة، كما اس�ندت الباحثة إE. النظرcة البنائية  ف والسلوكيات الوقائية واملKا رالو/. باملعا ر
مات ال��  aل املشكالت و�u ة الذاتية، وال�� تركز ع@. إعداد املتعلم��"uزال�� تقوم ع@. أساس ا

ربالنماذج ا�uية ا�uقيقية والصو والرسومات ا|"تلفة لباحثة استعانت ا كماقد تواجھ الطفل، 
قمراعاة التنوع 4. استخدام طر واس��اتيجيات التعليم والتعلم ، واستخدام 4. أ�شطة ال��نامج مع 

ىأساليب التعزcز املادى واملعنو وال�tòيع املصاحب ألداء aطفال �a .4شطة التعليمية ا|"تلفة 
  .بال��نامج

  :أسس بناء ال�³نامج :ثانيا 

اعت الباحثة مجموعة من aسس النفسية و·جتماعية وaخالقية خالل أ�شطة ال��نامج  ر   
ونالتنمية الو/. الوقا+ى ضة وتتمثل تلك ر بجائحة Pو ات الناعمة لطفل الر و وأثره ع@. تنمية املKا ر

  :aسس 4. اtuوانب التالية

- a ضةىأن ي�ناسب محتو ال��نامج مع خصائص  .وطفال 4. مرحلة الر
 .أن يحقق محتوcات ال��نامج الغرض منھ  -
 .أن يحقق Pل �شاط eaداف 	جرائية ا|�ددة لھ -
ا¡Hم - رأن ي�ناسب محتو ال��نامج مع ميو aطفال وقد ل  .ى
 .نأن تXو أ�شطة ال��نامج ممتعة ومشوقة -
- 
tرة ال�شاط �سودeا ¡Hيئة ب§ئة sعليمية أمنة خالية من ال©Hديد وإصدار aحXام حيث 

eم  اء وأفXار جميع aطفال وإظKار قيمة أفXا رمناخ أمن وإح��ام أ  .ر
 .أن تتوافر عوامل aمن والسالمة بال�سبة لإلمXانات املادية والطفل -
 .التدرج 4. أ�شطة ال��نامج من السKل اE. الصعب 4. اس�يعاب �aشطة -
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ة وفقا ملا يتطلبھ Pل �شاط داخل التنوع 4. اس��اتيجيات التعليم والتعلم ا|"تلف -
 .ال��نامج

ستھ الفعلية لأل�شطة - رالتأكيد ع@. دو الطفل ومما  .ر
  .قمراعاة طر التقوcم املناسبة لل�شاط -

 : أ8داف ال�³نامج:ثالثا 

ونا : الKدف العام لل��نامج  رHIدف برنامج وسائط تثقيف الطفل إE. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ضة من سن وأثره ع@. تنمية  ات الناعمة لدى طفل الر واملKا   .سنوات ) 6-5(ر

ن لل��نامج ع@. أن تXو شاملة |tاالت النمو تم تحديد eaداف 	جرائية: eaداف 	جرائية
ضة وطبيعة  والثالث العقلية، والوجدانية، وا�uس حركية بما ي�ناسب مع طبيعة طفل الر

  :ال��نامج وم±Hا 

 : �« YÇاية ال�³نامج Æستطيع @ل طفل @لما أمكن ذلك أن: ية89داف العقلية املعرف

ونا من بhن مجموعة صو - ة ف�hوس Pو ريحدد صو ر   . ر
ات ال�ï تحتو ع@. فيتامhن  - ي�سïÝ اu"ضر   .Cو
  .�سïÝ أدوات النظافة الò"صية -
  . يحدد املواد املطKرة الò"صية -
  .يحدد املسافة املناسبة ال�ï يجب تركKا ب§نھ وhªن aخرcن -
  .ر الغذاء املناسب لزcادة املناعةيختا -
cة ال�ï يجب اتباعKا -   .ز�عدد ·جراءات ·ح��ا
  . �شرح طرcقة غسيل اليدين بطرcقة �يحة -
  .�عرف أeمية تنظيم الوقت  -
  .يختار الوقت املناسب للعب -

 :�« YÇاية ال�³نامج Æستطيع @ل طفل @لما أمكن ذلك أن: 89داف اO1س حركية

  .نصابو oعد استخدام ا�uمام�غسل يديھ باملاء وال -
  .�غسل الفاكKة قبل تناولKا -
ات قبل تناولKا -   .و�غسل اu"ضر
  .�عقم املنضدة قبل وضع أدواتھ  -
 . يرتدي الكمامة �4 التجمعات -
 .يضع منديال باستمرار ع@. أنفھ وفمھ عند العطس أو السعال -
 . يجلس a �4ماكن املفتوحة -
  .يلوح بيده عند السالم ع@. aخرcن -
ونا�غس -   . رل يديھ بطرcقة �يحة لتجنب الXو
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ــا أمكـــن : 89ـــداف الوجدانيـــة ¡جتماعيـــة �ـــ« YÇايـــة ال�³نـــامج Æـــستطيع @ـــل طفـــل @لمـ
  :  ذلك أن

  . يحرص ع@. نظافتھ الò"صية -
  .يحرص ع@. نظافة املXان الذي يجلس فيھ -
مالئھ 4. قاعة ال�شاط -   .زيحرص ع@. ترك مسافة ب§نھ وhªن 
  .كن مزدحمةيتجنب التواجد 4. أما -
 .يحرص ع@. شرب املياه باستمرار -
 .ليحرص ع@. تناو الطعام الص¶. -
مالئھ s .4عقيم القاعة - ك  ز�شا   .ر
 .يتجنب ملس العينhن والوجھ  -
  .Cليحرص ع@. تناو aطعمة ال�� Hæا فيتامhن  -

  . ل يحرص ع@. اtuلوس �4 الشمس ل#�صو ع@. فيتامhن دال -

  : اعداد ال�³نامج : را�عا

  :ى ال��نامج اتبعت الباحثة اu"طوات التاليةلبناء محتو

ا¡Hم واحتياجا¡Hم -1  .رتحديد خصائص aطفال بحيث ت�ناسب �aشطة مع قد
2-  ìíة والكتب واملراجع العلمية ال�� تناولت برامج ومناcطر النظرa طالع ع@. العديد من	

ضة والو/. الص¶. و وcاض aطفال والكتب اu"اصة بوسائط تثقيف طفل الر الوقا+ى ر
 .لديھ

ضة -3 اسات السابقة ال�� تناولت وسائط تثقيف طفل الر ومراجعة aبحاث والد  وم±Hا  ر
اسة  اسة  )2019والء عبد التواب ج��، ( رد  )2022ياسمhن أحمد حسن، ( ر، د

تحديد الوسائط الثقافية املناسبة ال�� سيعتمد عل¬Hا 4. تقديم أ�شطة ال��نامج لتنمية  -4
ضة، وذلك لنقل العديد الو/. الوقا+ى وأثر ات الناعمة لدى أطفال الر وه ع@. تنمية املKا ر

ف واملعلومات العلمية وا�uقائق ، و·تجاeات سات 	يجابية ال��يحة  رمن املعا رواملما
القصص (وال�� تقدم من خالل أشXال متعددة من وسائط التثقيف املكتوªة املتمثلة 4. 

ة  ة -راملصو سائط )ر الكتب املصو نالتلفزcو ( التثقيف املرئية واملسموعة املتمثلة 4. و، و
برامج ( ، وسائط التثقيف التكنولوجية املتمثلة 4. )  aغا�ى وaناشيد– مسرح الطفل -

ال�� اعتمدت عل¬Hا الباحثة لتقديم أ�شطة برنامج وسائط التثقيف لتنمية ) الكمبيوتر
ونا وأثره ع@ ضةرالو/. الوقا+ى للوقاية من ف�hوس Pو ات الناعمة لدى طفل الر و. املKا   .ر

  :ىمحتو ال�³نامج :خامسا 

�شاط متنوع ما بhن أ�شطة قصصية ) 36(قامت الباحثة بإعداد ال��نامج بحيث �شتمل ع@.    
�شاط لتنمية الو/. الوقا+ى ) 18(ومسرحية وأغا�ى وأناشيد وفيديوeات وغe�hا مقسمة ما بhن 

لوتضم أ�شطة تدو حو  ف و( ر  - الوقاية الغذائية- الوقاية ال��ية–املعلومات العلمية راملعا
ات الناعمة  وتضم أ�شطة تدو حو ) 18(، ) التباعد 	جتما/. ل�شاط لتنمية املKا ر ة الوقت(ر  -رإدا

مات a ة زإدا ف بhن جلسة أحدeما جلستhنباإلضافة إE. )  العمل ضمن فرcق–لغة اtuسد   -ر ر sعا
  . لسة ختاميةجىالباحثة وaطفال وaخر 
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  :اس��اتيجيات تطبيق ال�³نامج   •

.Eس��اتيجيات 4. اس�ندت الباحثة إ	ا ال مجموعة متنوعة من H±وار واملناقشة، : ��نامج وم�uا
  .العصف الذ�öe، التعزcز ، لعب aدوار ، حل املشكالت، التعلم التعاو�ى 

  : الفنيات املستخدمة �� ال�³نامج  •

 بجائحة من الفنيات املستخدمة 4. ال��نامج  لتنمية الو/. الوقا+ى مجموعة استخدمت الباحثة
ونا وأثره ع@. ضة رPو ات الناعمة لدى طفل الر و املKا   :و�. PالتاE.ر

ف  -1 رأسلوب إعادة البناء املعر4. وذلك ملساعدة الطفل ع@. ال�Äود باملعلومات واملعا
ونا ، العلمية عن ف�hوس  مات النارPو a ة زوالعمل ع@. إدا تجھ عنھ من خالل  تقبل ر

ؤcة املواقف من  تھ والتكيف معھ ،و راملوقف الضاغط، وضبط الذات والعمل ع@. إد ر
 .رمنظو إيجاÇى 

قف اوذلك ملساعدة الطفل ع@. الفKم اtuيد للمو:  aسلوب السلوPى املعر4. -2
 .والسلوكيات ال��ية السليمة ومن ثم اتباع العادات ال��ية السليمة

سة  -3 cن الرcاضية ر أسلوب مما سة الرcاضة : رالتما روذلك لتوعية الطفل بأeمية مما
 .للتنف§س عن الطاقة اtuسمية الXامنة وتجنب مشكالت التوتر والقلق

4- .Eنفعا	غ çم السلبية، :  التفرeعن مشاعر �hطفال للتعبa ال أمامt|فيھ يتم إفساح ا
مال!Hموتقديم الدعم النف�ÉÊ و	جتما/. من خالل ا�uوار واملنا  .زقشة ولعب aدوار مع 

سة 	س��خاء اtuس�Ý لتقليل : أسلوب 	س��خاء -5 رحيث يتم توجيھ الطفل ألeمية مما
 .التوتر النف�ÉÊ ، وا�uد من قوة املواقف الضاغطة والقلق املصاحب لKا

  :تت#"ص حدود ال��نامج 4. التاE. : حدود ال��نامج : سادسا

طفل ) 30( مج ع@. أطفال ا|tموعة التجرjcية والبالغ عددeم تم تطبيق ال��نا: ا�uدود الjشرcة 
cاض aطفال روطفلة من أطفال املستو الثا�ى بمرحلة    .ى

ضة معKد عايضة العزمى : ا�uدود املXانية  وتم تطبيق ال��نامج ع@. أطفال ا|tموعة التجرjcية بر
 .äالنموذ.  

ا: ا�uدود الزمنية  اÉð �Éðرتم تطبيق ال��نامج 4. الفصل الد ر� aو للعام الد  حيث 2022-2021ل
 Pل  جلسات اسبوعيا ، وت��اوح)4( تم تطبيقKا بواقع جلسة) 36( ال��نامج من تXونت أ�شطة 

  . دقيقة 60-45 ما بhن جلسة

   : تحكيم ال�³نامج : سا�عا

ا|tاالت قامت الباحثة oعرض أ�شطة ال��نامج ع@. مجموعة من aساتذة املتخصصhن 4.     
cاض aطفالال   : ، وذلك ملعرفة مدى مالءمتھ من حيث النقاط التاليةر��بوcة والنفسية و

ات الناعمة لطفل  -1 رمدى مناسبة وسائط التثقيف لتنمية الو/. الوقا+ى و املKا
ضة  .والر

 .ىمدى مناسبة محتو �aشطة لتحقيق الKدف الذي وضعت من أجلھ -2
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 .امجمدى مناسبة eaداف العامة و	جرائية لل��ن -3
 .مدى مناسبة الفنيات و	س��اتيجيات املستخدمة �4 ال��نامج -4
 املدة الزمنية لتطبيق Pل �شاط بال��نامج -5
  .مدى مناسبة التطبيقات ال��بوcة ال�s ïعقب Pل �شاط �4 ال��نامج -6

� اtuدو التا�E �سبة اتفاق aساتذة ا|�كمhن ع@. ال��نامجÍوcلو.  
  

  )54( لجدو 
ا|�كمhن ع@. عناصر تصميم وسائط التثقيف u"فض الو/. الوقا+ى �سب اتفاق aساتذة 

ضة ن ات الناعمة لدى طفل الر ووتنمية املKا   )9= (ر
  ال�سبة املئوcة  عدد املتفقhن  أ�شطة ال��نامج  بنود التحكيم

مالئمة وسائط التثقيف 
لتنمية الو/. الوقا+ى و 

ات الناعمة   .راملKا

  tuميع أoعاد الو/. الوقا+ى

ات الناعمةأoعاد ا   رملKا
9  100%  

  tu  9  100%ميع �aشطة  eaداف العامة لل��نامج

  tu  8  88%ميع �aشطة  eaداف السلوكية لل��نامج

الفنيات و·س��اتيجيات 
  املستخدمة

  tu  9  100%ميع �aشطة

املدة الزمنية لتطبيق Pل 
  �شاط بال��نامج

  tu  9  100%ميع �aشطة

  %100  9  �شطةtuميع a  اساليب التقوcم

� من اtuدو èن قد بلغت من ) 54( ل   يتh88أن �سبة إتفاق ا|�كم % .Eمما يؤكد % 100إ
مالئمة �aشطة لتحقيق eaداف ومناسبة أساليب التقوcم املعدة لXل �شاط ، وذلك لتطبيقھ 

ضة من    .سنوات) 6-5(وع@. أطفال الر
  : تقوCم ال�³نامج

ا متعددةالتقوCم �� ال�³نامج اO1ا�N أ خذ صو
ً
 : ر

��  :    تقوCم قب

ات الناعمة قبل البدء 4. ال��نامج من خالل تطبيق   رالتعرف ع@. مستو الو/. الوقا+ى واملKا ى
ضة وªطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة  ونا لطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر

ضة، وªطا ات الناعمة املصو لطفل الر ونا، مقياس املKا وPو ر ات الناعمة لطفل رر رقة مالحظة املKا
ضة، وsستخدم eذه املقاي§س نفسKا oعد تطبيق ال��نامج   .  والر

  : تقوCم مصاحب

  :    eو تقوcم مستمر منذ بداية ال��نامج وح�� ¾Hايتھ وcتم eذا النوع من التقوcم من خالل ما ي@.
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. مدى تجاوب aطفال مع مالحظة سلوك aطفال اليومى أثناء تأدية �aشطة Hæدف التعرف ع@ - 
س©Hم لKا والتعرف ع@. نقاط الضعف ومحاولة عالجKا   . راu"��ات املقدمة، ومما

سات ومKام  -  ة مما رتطبيقات عملية موجKة لألطفال أثناء وÇعد ال�شاط تطلب م±Hم 4. صو ر
ة فردية أو جماعية ريقومو بأدا!Hا 4. صو   . ن

 : تقوCم �عدى

ة    من خالل إعادة تطبيق مقياس ا ضة ، واستما ونا املصو لطفل الر رلو/. الوقا+ى  بجائحة Pو و ر ر
ات الناعمة املصو لطفل  ضة ،ومقياس املKا ونا  لطفل الر رمالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو و رر
ضة الذين تم تطبيقKم قبل تنفيذ ال��نامج  ات الناعمة لطفل الر ضة وªطاقة مالحظة املKا والر رو

جا¡Hم قبل Hæدف معرفة مدى التقدم الذى  نتھ بد ريحققھ aطفال oعد تطبيق ال��نامج ومقا ر
  .التطبيق

 :التجر¹ة ?ستطالعية

  : قامت الباحثة بإجراء تجرªة استطالعية ملعرفة مدى مناسبة أدوات البحث حيث تم

، مقياستطبيق مقياس -  ونا املصو ر الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ات الناعمة املصو ع@. ر ر املKا ر
طفال وطفلة من مجتمع البحث ومن غ�h عينة البحث aساسية وذلك ) 100(عينة قوامKا 

ً

 :Hæدف 
 . التعرف ع@. مدى صالحية املقاي§س املستخدمة  -1

ضة -2  .والتعرف ع@. مدى مالئمة أ�شطة ال��نامج ألطفال الر
 .التعرف ع@. مالئمة 	س��اتيجيات املستخدمة 4. أ�شطة ال��نامج -3
 .ال مع �aشطة التعرف ع@. مدى استجابة aطف -4
ضة من حيث تطبيق ال��نامج  -5  .والتعرف ع@. مدى مالئمة امXانيات الر
  .التعرف ع@. الصعوªات ال�� يمكن أن تواجھ الباحثة أثناء تطبيق ال��نامج  -6

  :و �4 ضوء نتائج التجرªة 	ستطالعية توصلت الباحثة إE. ما ي@. 

ضة واملعلمات بتطبيق ال��نامج -1 ة الر وترحيب إدا  .ر
 . مالءمة املقياس وال��نامج ملا وضع ألجلھ  -2
 .مالءمة برنامج وسائط تثقيف الطفل لتحقيق eaداف املرجوة -3
  .مالءمة aدوات اu"اصة بXل �شاط لتحقيق eaداف -4

  :قامت الباحثة باتباع 	جراءات التالية :إجراءات البحث -

مة إلجراء البحث  -1 cة الال زتم أخذ املوافقات 	دا   .ر
ة عمدية نظرا ملا ي@�تم اخ -2 ضة معKد عايضة العزمى النموذä. بصو رتيار ر  :و

 .  توافر عدد مناسب من aطفال مما �ساعد الباحثة ع@. القيام بتطبيق البحث - 
ناملعKد واملعلمات حيث أبدوا استعدادeم للتعاو مع الباحثة 4. تنفيذ أ�شطة ة ترحيب مدير - 

ضةال��نامج وإتاحة الوقت الXا4. لتنفيذ ذل  .وك داخل قاعات الر
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ى أطفال املستو الثا�ى تم تحديد املرحلة العمرcة ال�ï سيطبق عل¬Hا البحث وeم -3
eم من ال  .سنوات) 6-5(رذين ت��اوح أعما

  .تم إعداد أدوات البحث -4
ط  -5 وتم تطبيق املقاي§س املستخدمة ع@. عينة مماثلة وتنطبق عل¬Hم نفس شر

a صلية ومن خارج عينة البحثa ساسيةالعينة. 
 ). الثبات–الصدق ( تم حساب معامالت 	حصائية للمقياس  -6
  .تم تحديد العينة aساسية  -7
 .تم إجراء القياس القب@. ع@. عينة البحث aساسية -8
 .تم تطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. أطفال العينة التجرjcية  -9

 .تم إجراء القياس البعدى ع@. عينة البحث aساسية  -10
 .ء التطبيق الت�ب�. ع@. عينة البحث aساسية تم إجرا -11
نات 	حصائية لنتائج Pل من التطبيق القب@. والبعدى ألفراد عينة  -12 رتم إجراء املقا

  .البحث ملعرفة أثر ال��نامج
اسات السابقة  -13 رعرض نتائج البحث وتفسe�hا 4. ضوء 	طار النظر والد  .ى

حثة 4. معاtuة البيانات املعامالت  استخدمت البا:9ساليب ?حصائية املستخدمة 
  :	حصائية التالية 

، التحليل العام@.، معامل الفا ىاملتوسط ا�uساÇى ، ·نحراف املعيار تباط لب�hسو ن، معامل 	 ر
نباخ، التجزئة النصفية   ) .ت(اختبار .وكر

  مناقشة النتائج وتفس��8ا 

  :لالفرض 9و

ق" ل   ينص الفرض aو ع@. أنھ  جات أطفال وتوجد فر ر ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د
ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن القب@. والبعدى لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. 

ضة 4. إتجاه القياس البعدى ونا املصو لطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر   ".ر

 للكشف عن داللة t.Testار    وللتحقق من �ة ذلك الفرض قامت الباحثة بإستخدام اختب
جات القياسhن القب@. والبعدى ألطفال ا|tموعة التجرjcية ع@.  ق بhن متوسطات د رواتجاه الفر و

� 4. جدو èضة كما يت ونا املصو لطفل الر لأoعاد مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو و ر   )  55(ر
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  )55(لجدو 

cموعة التجرt|جات ا ق بhن متوسطى د رداللة الفر ونا و رjية ع@. مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ضة  4. القياسhن القب@. والبعدى               ن   )30=( ولطفل الر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف  2.77 24.93 30 القب@� راملعا
واملعلومات 
  العلمية  

 1.66 54.50 30 البعدي
50.236  0.01  

الوقاية  1.36 13.73 30 القب@�
 1.14 31.13 30 البعدي  ال��ية

53.702 0.01  

الوقاية  1.00 13.63 30 القب@�
 1.45 29.23 30 البعدي  الغذائية

48.413 0.01  

التباعد  1.72 14.50 30 القب@�
 1.65 31.03 30 البعدي  ·جتما/�

38.026  0.01  

 2.98 66.80 30 القب@�
جة الXلية   رالد

 3.81 145.90 30 البعدي
89.636  0.01  

� من اtuدو èجات أطفال ) 55(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ توجد فر و
ونـــا  ة Pو ــ اس الـــو/. الوقـــا+ي بجائحـ � والبعـــدي ألoعـــاد مقيـــ hن القب@ـــ ــ � القياسـ ــ ة 4ـ ــ را|tموعـــة التجرjcيـ

� القياس البعديuضة وذلك لصا واملصو لطفل الر   .ر

� ذلك) 1(والشXل البيا�ي Íيو:  

  
  )1(شXل 

جات أطفال ا|tموعة ونا لطفل  التجرjcية رمتوسطى د ر4. مقياس الو/. الوقا+ي بجائحة Pو
ضة بالقياسhن القب@� والبعدي   والر
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جات أطفال    وcؤكد ع@. �ة eذا الفرض  ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى د روجود فر و
سhن القب@. والبعدى لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. ا|tموعة التجرjcية 4. القيا

� القياس البعدى uضة لصا ونا لطفل الر وبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى  بجائحة Pو   .ر
ق بhن متوسطات t.Test    وللتحقق من �ة ذلك قامت الباحثة بإستخدام اختبار  وإليجاد الفر

hية 4. القياسjcموعة التجرt|جات أطفال ا ن القب@. والبعدى ع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى رد
� 4. جدو èضة كما يت ونا لطفل الر لبجائحة Pو و   )  56(ر

  )56(لجدو 

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية ع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى  ق بhن متوسطي د رداللة الفر و
ونا بالقياسيhن القب@. والبعدى  ن   )30=( ربجائحة Pو

 ن سالقيا oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف  1.40 12.33 30 القب@� راملعا
واملعلومات 
 1.61 26.63 30 البعدي  العلمية  

36.763  0.01  

الوقاية  2.04 12.60 30 القب@�
 1.78 27.87 30 البعدي  ال��ية

30.878 0.01  

الوقاية  1.18 10.17 30 القب@�
 1.01 22.53 30 البعدي  الغذائية

43.712 0.01  

التباعد  0.79 9.70 30 القب@�
 1.13 21.63 30 البعدي  ·جتما/�

47.347  0.01  

 2.88 44.80 30 القب@�
جة الXلية   رالد

 2.73 98.67 30 البعدي
74.285  0.01  

� من اtuدو èجات أ) 57(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ توجد فر طفال و
ا+ي بجائحـــة  ة مالحظـــة الـــو/. الوقـــ � والبعـــدي ألoعـــاد بطاقـــ hن القب@ـــ ة 4ـــ� القياســـ ا|tموعـــة التجرjcيـــ

� القياس البعديuضة وذلك لصا ونا لطفل الر وPو   .ر

� ذلك) 2(والشXل البيا�ي Íيو:  
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  )2(شXل 

جات ا|tموعة ونا بالقياسhن ا التجرjcية رمتوسطى د لقب@� ر�4 بطاقة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو
  والبعدي

.Eذه الن�يجة إe عز الباحثةsو  

ونا لدى  -  ر aثر 	يجاÇى ل��نامج وسائط تثقيف الطفل 4. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ة ، ( لaطفال الذى تناو مجموعة من الوسائط التثقيفية من  ة، كتب مصو رقصص مصو ر

ف ال�� تحمل 4) أغا�ى واناشيد ، مسرحيات ، برامج للكمبيوتر  ر. مضمو¾Hا العديد من املعا
ونا ، طرcقة انتقالھ سواء عن طرcق الKواء أو من خالل  رواملعلومات العلمية حو ف�hوس Pو ل
الرذاذ الناتج عن العطس أو الكحة أو التحدث مع aخرcن عن قرب، سبل الوقاية ال��ية، 

ة sغطية aنف  والفم أثناء ورالغذائية، قواعد التباعد 	جتما/. ال��يح مو�Íة ضر
تداء الكمامة واملسافة aمنة بhن a¦"اص  رالعطس والسعال، والطرcقة ال��يحة إل
اسة  ونا، وeو ما يتفق مع د سات الوقائية  للوقاية من ف�hوس Pو ف و املما روغe�hا من املعا ر رر

 ) 2020(،  ، )2020(، والء فايز ) 2019( كال من ماجدة فت¶. سليم، eناء دمحم عثمان
Kaur,et.al كيم�uة ·ك�ساب العم@. )  2021(  ، نجالء عبد ا ورالذين أكدوا ع@. ضر

سات الفعلية للسلوكيات الوقائية من خالل مجموعة متنوعة من �aشطة واu"��ات  رواملما
جدا¾Hم معتمدة a .4ساس  ضة ال�� تخاطب عقولKم و وال��بوcة الKادفة وا|�ببة ألطفال الر و

وناع@. املعرفة وا�uقا  .رئق املرتبطة بف�hوس Pو
ىكما أدى اtuمع بhن العنصر البصر والسم�. من خالل وسائط تثقيف الطفل املتمثلة 4.  - 

ة شو  نا إE.  إثا قأغا�ى اليوتيوب ، والفيديوeات الرقمية املرتبطة بالوقاية من ف�hوس Pو ر ور
ونا aطفال واستمتاعKم أثناء مشاeد¡Hا وسماعKا،  و إE. تنمية الو/. الو رقا+ى بجائحة Pو

 .    لدى aطفال
اسة إيمان سعد  ، شيماء عبد الفتاح، eادى دمحم  )2014( ر   وeو ما يتفق مع د

cد حيث) 2019( و أكدوا ع@. دو �aشطة املتنوعة ذات املث�hات السمعية والبصرcة 4. تز ر
تقاء املعر4.  ف واملفاeيم و	 رالطفل باملعلومات واملعا  .ر
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4. 	س��اتيجيات املستخدمة Pإس��اتيجية ا�uوار واملناقشة، والنمذجة وغe�hا أدى التنوع  - 
ونا وطر انتقال الف�hوس و	صابة بھ وتنمية الو/.  قإE. تjسيط املفاeيم حو جائحة Pو رل
الوقا+ى بھ مو�Íة عواقبھ السلبية عند 	صابة بھ مما أدى إE. حرص aطفال ع@. اتباع 

��يحة  وتنمية الو/. لدHIم ، وeو ما الحظتھ الباحثة من خالل السلوكيات الوقائية ال
ة التباعد فيما بي±Hم، وعدم استخدام ادوات oعضKم  ورتذكa �hطفال لبعضKم البعض بضر

 . نالبعض، وعدم ال�سليم باليد ع@. oعضKم البعض كما Pانوا يفعلو من قبل
ية واملعنوcة لألطفال إE. اتباعKم أدى استخدام اس��اتيجية التعزcز وتقديم ا�uوافز املاد - 

للسلوكيات الوقائية ال��يحة انطالقا من أن التعزcز �عد أحد فنيات sعديل السلوك 
 .الفعالة

، eناء الفلف@.، عبKail( 2012)  ، Nagy& Papp( 2018)  �hوeو ما يتفق مع كال من
لتعزcز 4. تحفa Ähطفال، رالذين أكدوا ع@. دو 	س��اتيجيات التعليمية Pا) 2018( املواجدة 

ات ال��ية والبي´ية لدى aطفال   .روتنمية العديد من املKا

كما أتاحت وسائط تثقيف الطفل من القصص واملسرحيات وaغا�ى وaناشيد املتنوعة  - 
cب aطفال ع@. أداء أدوار الò"صيات  روغe�hا من وسائط تثقيف الطفل فرصة كب�hة لتد

� كيفية اتباع السلوكيات الوقائية املتنوعة القائمة بالقصÍص واملسرحيات وال�� تو
ونا مما Pان لKا أثر بالغ 4. ترسيخ السلوكيات السليمة  رالسليمة ل#�ماية من ف�hوس Pو
و	جراءات ال��يحة لدى aطفال عند sعاملKم مع oعضKم البعض، وeو ما الحظتھ 

ملنديل ع@. فمھ وأنفھ عند الكحة الباحثة من خالل تذك�h الطفل لزمالئھ بأeمية وضع ا
ونا، و  روالعطس ح�� ال يصابوا بالعدو مثلما أص§ب منصو 4. قصة منصو وف�hوس Pو ر ر ى
تداء الكمامة بطرcقة �يحة ،  مالؤه 4. بداية اليوم بأeمية ا رمالحظة طفل أخر يذكر  ز

ات والفاكKة ال ووحرص طفلة أخر ع@. غسل يدHIا باملاء والصابو وغسل اu"ضر ن �� أعط©Hا ى
لKا والد¡Hا لت�ناولKا 4. وجبة 	فطار ، وغe�hا من أمثلة تدل ع@. فاعلية وسائط تثقيف 

ونا لدى aطفال  .رالطفل 4. تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة Pو

 :الفرض الثا<ى

جات أطفال "    ينص الفرض الثا�ى ع@. أنھ ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رتوجد فر و
جرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق برنامج وسائط ا|tموعة الت

� ا|tموعة uضة لصا ونا املصو لطفل الر وتثقيف الطفل ع@. مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر ر
  " .التجرjcية

� من اtuدو  ت    وللتحقق من �ة eذا الفرض قامت الباحثة بإستخدام اختبارè57(لكما يت (
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية، وأطفال ا|tموعة الضابطة ع@. إليجاد ا ق بhن متوسطي د رلفر و

ضة  ونا املصو لطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ى  بجائحة Pو ر   .ر
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  )57(لجدو 
جات أطفال ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة  ق بhن متوسطى د رداللة الفر ع@. مقياس الو/. و

ونا املصو ضة بالقياس البعدى رالوقا+ى بجائحة Pو و لطفل الر   )30=( نر

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف  1.66 54.50 30 التجرjcية راملعا
واملعلومات 
  العلمية  

 2.84 26.17 30 الضابطة
47.187  0.01  

الوقاية  1.14 31.13 30 التجرjcية
 1.52 13.77 30 بطةالضا  ال��ية

50.030 0.01  

الوقاية  1.45 29.23 30 التجرjcية
 1.74 14.93 30 الضابطة  الغذائية

34.527 0.01  

التباعد  1.65 31.03 30 التجرjcية
 1.49 13.33 30 الضابطة  ·جتما/�

43.562  0.01  

 3.81 145.90 30 التجرjcية
جة الXلية   رالد

 5.31 68.20 30 الضابطة
65.149  0.01  

� من اtuدو èجات أطفال ) 57(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ توجد فر و
ونـا  اس الـو/. الوقـا+ي بجائحـة Pو را|tموعتhن التجرjcية والـضابطة 4ـ� القيـاس البعـدي ألoعـاد مقيـ

� ا|tموعة التجرjcيةuضة وذلك لصا   .ولطفل الر

� ) 3(والشXل البيا�ي Íيو
:ذلك

  
  )3(شXل 

التجرjcية والضابطة �4 مقياس الو/. الوقا+ي بجائحة  رجات ا|tموعتhنمتوسطى د
ضة بالقياس البعدي ونا لطفل الر وPو   ر
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جات اطفال  ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د ر   وcؤكد ع@. �ة eذا الفرض وجود فر و
ط ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق برنامج وسائ

� ا|tموعة uضة لصا ونا لطفل الر وتثقيف الطفل ع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر
  ".التجرjcية

� من اtuدو  t.Testوللتحقق من �ة ذلك قامت الباحثة بإستخدام اختبار    è58(لكما يت (
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضا ق بhن متوسطي د رإليجاد الفر ع@. بطة و

ضة  ونا لطفل الر وبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو   .ر

  )58(لجدو 

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة ع@.  ق بhن متوسطى د رداللة الفر و
ضة 4. القياس البعدى  ن ونا لطفل الر وبطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو   )30= ( ر

 ن ا|tموعة oaعاد
ملتوسط ا

  ا�uساÇى
·نحراف 

  ىاملعيار
 ت

ىمستو 
 الداللة

ف  1.61 26.63 30 التجرjcية راملعا
واملعلومات 
 1.94 13.10 30 الضابطة  العلمية  

29.454  0.01  

الوقاية  1.78 27.87 30 التجرjcية
 2.36 13.47 30 الضابطة  ال��ية

26.707 0.01  

الوقاية  1.01 22.53 30 التجرjcية
 0.94 10.23 30 الضابطة  الغذائية

48.994 0.01  

التباعد  1.13 21.63 30 التجرjcية
 1.43 10.40 30 الضابطة  ·جتما/�

33.787  0.01  

 2.73 98.67 30 التجرjcية
جة الXلية   رالد

 3.34 47.20 30 الضابطة
65.359  0.01  

� من اtuدو è58(ليت (hق ذات داللة إحصائية ب جات أطفال وأنھ توجد فر رن متوسطي د
ونــا  ة Pو ا+ي بجائحــ � القيــاس البعــدي ألoعـاد بطاقــة الــو/. الوقــ را|tمـوعتhن التجرjcيــة والــضابطة 4ــ

� ا|tموعة التجرjcيةuوذلك لصا.  

� ذلك) 4(والشXل البيا�ي Íيو:  
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  )4(شXل 

جات ا|tموعتhن ونا ر�4 بطاقة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو التجرjcية والضابطة  رمتوسطى د
  بالقياس البعدي

  :تفس�� نMيجة الفرض الثا<ى
ق   ترجع الباحثة تفو ا|tموعة التجرjcية عن ا|tموعة الضابطة 4. القياس البعدى ع@. مقياس 

 .Eضة إ ونا املصو لطفل الر والو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر   :ر

فال sعرض أطفال ا|tموعة التجرjcية إE. برنامج وسائط تثقيف الطفل وعدم sعرض أط - 
أدى التنوع 4. وسائط تثقيف الطفل املقدمة ألطفال ا|tموعة ا|tموعة الضابطة لھ حيث 

ئة Pالكتب والقصص  ة aطفال سواء Pانت وسائط تثقيف مقر والتجرjcية إs .Eشوcق وإثا ر
ة أو وسائط تثقيف مرئية ومسموعة Pالتلفزcو ومسرح الطفل وaغا�ى وaناشيد  ناملصو ر

ف ) اليوتيوب(لوجية ك��امج الكمبيوتروالوسائط التكنو روال�� تناولت كث�h من املعا
 .والسلوكيات الوقائية ال��ية والغذائية

 �Ýاسة �س§بة العل ه أحد ) 2019(ر   وeو ما يتفق مع د رمن دو التلفزcو بإعتبا ن ر
ات ال��ية  cد aفراد باملعلومات وا�uقائق ال��ية واملKا رالوسائط التثقيفية 4. تز و

ة ·مراض الشا+عة والعمل ع@. الوقاية م±Hا باتباع الس رليمة وتوعية ·فراد بمدى خطو
 ..السلوكيات ال��ية السليمة

اسة ايمان دمحم أحمد    كما ة 4. جذب ) 2017( ر يتفق مع د رال�� اكدت ع@. دو القصص املصو ر
ا يق¬Hم من التعرض ان�باه aطفال واتباع السلوكيات ال��يحة وتنمية الو/. الص¶. لدHIم مم

اسة انتصار السيد  ( رال�� أكدت ع@. دو مواقع التواصل ) 2021( رألخطار 	صابة باألمراض، ود
ونا ) اليوتيوب  ضة للوقاية من ف�hوس Pو ر4. تنمية مفاeيم الو/. الص¶. لدى طفل الر   .و

اعية وكما sعز eذه الن�يجة إE. عدم دمج أطفال ا|tموعة الضابطة �a .4شطة اtuم - 
والفردية ال�� sعرض لKا أطفال ا|tموعة التجرjcية Pالغناء والتمثيل ولعب aدوار ال�� 
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cة ، والسلوكيات الوقائية السليمة  من خالل مشاركة  زت�ناو كيفية إتباع 	جراءات 	ح��ا ل
ونا  ف حو جائحة Pو cدeم باملعلومات واملعا رaطفال الفعالة ، وتز لو  .ر

رض أطفال ا|tموعة الضابطة إo .Eعض 	س��اتيجيات ال�� اتبعت   كما أدى عدم sع - 
بال��نامج Pإس��اتيجية ا�uوار واملناقشة ، لعب aدوار، التعزcز ال�� Pان لKم أثر بالغ 4.  
رtòsيع aطفال ع@. اتباع السلوك السليم وذلك oعدما عرفوا ا|"اطر والضر الذى ي#�ق 

� ذلك من خèص املصاب، وات"òطفال ع@. اتباع السلوكيات السليمة بالa الل حرص
تداء الكمامة، وتذكo �hعضKم البعض oغسل aيدى بإستمرار،  وتذكo �hعضKم رPاإلeتمام با

  .البعض باالن�باه لعدم ملس الكرا�Éð أو املناضد قبل التأكد من sعقيمKا

  :الفرض الثالث 

ق ذات داللة " ينص الفرض الثالث ع@. أنھ  جات أطفال والتوجد فر راحصائية بhن متوسطى  د
 ع@. برنامج وسائط تثقيف الطفلا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق 

ضة ونا املصو لطفل الر ومقياس الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر   ".ر
ق بhن t.Test للتحقق من �ة ذلك الفرض قامت الباحثة بإستخدام إختبار  و إليجاد الفر

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. ع@. مقياس متوسطات الو/. ر د
ضة  ونا املصو لطفل الر والوقا+ى بجائحة Pو ر � 4. اtuدو التاE.رèلكما يت  

  )59(لجدو 

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية ع@. مقياس الو/. الوقا+ى بجائحة  ق بhن متوسطى د رداللة الفر و
ونا املصو لطف رPو ضة بالقياسيhن البعدي والت�ب�� نر   )30=(ول الر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف  1.66 54.50 30 البعدي راملعا
واملعلومات 
 1.81 54.33 30 الت�ب��  العلمية  

  غ�h دالة  0.372

الوقاية  1.14 31.13 30 البعدي
 1.16 31.20 30 الت�ب��  ال��ية

  غ�h دالة 0.225

الوقاية  1.45 29.23 30 البعدي
 1.49 29.30 30 الت�ب��  الغذائية

  غ�h دالة 0.175

التباعد  1.65 31.03 30 البعدي
 1.48 31.13 30 الت�ب��  ·جتما/�

  غ�h دالة  0.247

 3.81 145.90 30 البعدي
جة الXلية   رالد

 3.85 145.97 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.067
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ن اtuـــدو  ــ � مـè ات ) 59(ليتـــ ــ جـ صائية بـــhن متوســـطي د ــ ة إحـ ق ذات داللـــ رأنـــھ ال توجـــد فـــر و
ا+ي بجائحـــة  اس الــو/. الوقــ اد مقيــ ة 4ـــ� القياســhن البعــدي والت�ب�ــ� ألoعـــ ة التجرjcيــ ال ا|tموعــ أطفــ

ضة  ونا املصو لطفل الر وPو ر   .ر

� ذلك) 5(والشXل البيا�ي Íيو:  

  
  )5(شXل 

جات ا|tموعة ونا املصو لطفل  التجرjcية رمتوسطى د ر�4 مقياس الو/. الوقا+ي بجائحة Pو ر
ضة بالقياسhن البعدي والت�ب��   والر

جات    وcؤكد ع@. �ة eذا الفرض  ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى  د رعدم وجود فر و
 برنامج  وسائط تثقيف الطفلأطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق 

ضة ونا املصو لطفل الر وع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو ر   .ر

� من اtuدو  t.Test   وللتحقق من �ة ذلك الفرض قامت الباحثة بإستخدام اختبار èلكما يت
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسيhن البعدي ) 60( ق بhن متوسطي د رإليجاد الفر و

ونا لطفل والت�ب�� لدى أطفال ا|tموعة ر التجرjcية ع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ضة   .والر

  )60(لجدو 

جات ا|tموعة التجرjcية ع@. بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ى لطفل  ق بhن متوسطى  د رداللة الفر و
ضة بالقياسhن البعدى والت�ب�. ن   )30= (والر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ف  1.61 26.63 30 البعدي راملعا
واملعلومات 
 1.45 26.67 30 الت�ب��  العلمية  

  غ�h دالة  0.084
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 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

الوقاية  1.78 27.87 30 البعدي
 1.73 27.67 30 الت�ب��  ال��ية

  غ�h دالة 0.442

الوقاية  1.01 22.53 30 البعدي
 0.94 22.43 30 الت�ب��  الغذائية

  غ�h دالة 0.398

التباعد  1.13 21.63 30 البعدي
 1.19 21.40 30 الت�ب��  ·جتما/�

  غ�h دالة  0.778

 2.73 98.67 30 البعدي
جة الXلية   رالد

 2.79 98.17 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.701

ن اtuـــدو  ــ � مـè ات ) 60(ليتـــ ــ جـ صائية بـــhن متوســـطي د ــ ة إحـ ق ذات داللـــ رأنـــھ ال توجـــد فـــر و
ال ا|tموعـــ ا+ي أطفـــ و/. الوقـــ اد بطاقـــة مالحظـــة الـــ دي والت�ب�ـــ� ألoعـــ ة التجرjcيـــة 4ـــ� القياســـhن البعـــ

ضة ونا لطفل الر وبجائحة Pو   .ر

� ذلك) 6(والشXل البيا�ي Íيو:  

  
  )6(شXل 

جات ا|tموعة ونا لطفل  التجرjcية رمتوسطى د ر�4 بطاقة مالحظة الو/. الوقا+ي بجائحة Pو
ضة بالقياسhن البعدي والت�ب��   والر

 -    .Eية إjcن البعدى والت�ب�. للمجموعة التجرhن القياسhق ب وsعز الباحثة عدم وجود فر و
نجاح برنامج وسائط تثقيف الطفل املتنوعة حيث أدى اtuمع بhن املث�hات السمعية 

 بجائحة والبصرcة إE. اش��اك حواس الطفل مما أدى إs .Eعميق وترسيخ تنمية الو/. الوقا+ى
ونا   . 4. ال��نامجوهªقاء أثر ما sعلم لدى aطفال ورPو
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سيلة نا�øة تجمع  -  وكما Pان لدو التلفزcو أثر فعال لXونھ وسيط ترªو ثقا4. لھ جاذبية و ى ن ر
ف  cد aطفال باملعا ة وذو تأث�h كب�h ع@. aطفال حيث عمل ع@. تز ربhن الصوت والصو و ر

س©Hا كعادات �ية والسلوكيات الوقائية، والو/. بأeمي©Hا والذى دفعKم إE. اتباعKا  ، رومما
اسة  رالذى أشار إE. دو الوسائط ) 560 : 2019دمحم أبو النصر ، ( روeذا ما يتفق مع د

ات ال�� تدفع aطفال إE. اتباعKا  cد aطفال باu"��ات واملKا رالتثقيفية Pالتلفزcو 4. تز و ن
  .كعادات �ية 

اسة  خالد سالم  ت إليھ د ر   وما اشا نتلفزcو 4. ترسيخ أنماط السلوك ال�� رإE. دو ال) 2019(ر
cا 4. صياغة سلوك الطفل وتنمية  ا محو ريمكن ان تXو نموذجا لإلحتذاء حيث يلعب دو ر ن
اتھ كما �عمل ع@. تXوcن صو ذeنية إيجابية  يبقى أثرeا 4. ذeن  اتھ ومداركھ ومKا رقد ر ر

  . الطفل 

ة إE. ترسيخ الو/. الوقا+ى بجائ ونا لدى aطفال، روأدى استخدام القصص املصو رحة Pو
اسة   ال�� أكدت ع@. تأث�h القصص ع@. ذاكرة aطفال Gallets (2015)  .4روeو ما يتفق مع د

  .·حتفاظ باملعلومات لف��ات طوcلة  

ف لألطفال       ا eاما 4. تنمية الو/. الوقا+ى ونقل املعلومات واملعا ركما لعب مسرح العرا+س دو ر
ما  يمثل املسرح قيمة ترªوcة وثقافية تjسط املعلومات لدى aطفال، وeو ع�� التلقى املباشر حيث

اسة  ت إليھ د رأشا فعت ،  Stan et al(2001)كال من  ر ،  ) 2019(، ش�hين جابر رإيمان 
Arsenault(2015)   م الوسائلeه أحد أ رمن دو مسرح العرا+س 4. تنمية الثقافة ال��ية باعتبا ر

ة |"اطبة حواس aطفال، وتحرcك مشاعرeم حيث ينقل إل¬Hم القيم ال��بوcة الKادفة واملؤثر
وا�uقائق واملعلومات العلمية بلغة oسيطة محببة لألطفال مؤكدا ع@. اtuانب املعر4. واtuانب 

  .ىاملKار الذين eما الدعامتhن aساس§تhن للتثقيف الص¶. 

ونا لدى aطفال ر   كما Pان لألغا�ى وأناشيد aطفال دو فعال 4. تنمية ال رو/. الوقا+ى بجائحة Pو
ف�È من أقرب الوسائط إE. الطفل ال�� �شعر Hæا، وçستجيب إل¬Hا Pوسيلة sعليمية تثقيفية ¡Hدف 

ونا عن طرcق نقل املعلومات إE. تنمية الو/.  ضة ل#�ماية من ف�hوس Pو رالوقا+ى لطفل الر و
ف من خالل Pلمات aغنية لغرس عادات �ية سل يمة، وeو ما يتفق مع سعاد عبد العزcز رواملعا

اسة  أحمد السيد  )2016(  ت إE. دو aغنية 4. جذب aطفال، و�شر ) 2021( ر، د رال�� أشا ر
ونا والعمل ع@.  رaسس ال��بوcة من خالل فKم الكث�h من ا�uقائق واملعلومات  حو جائحة Pو ل

  .غرس عادات �ية سليمة 
  
تكنولوجية إE. تنمية الو/. الوقا+ى لدى aطفال حيث ساeمت كما ادى توظيف الوسائط ال   

eا أحد الوسائط التقيفية اtuذابة،  وeو ما رoشXل إيجاÇى 4. إستمرار الو/. لدى aطفال بإعتبا
ت إE. دو الوسائط التكنولوجية 4. تjسيط اu"��ات ) 2021 ( يتفق مع فاطمة عطية  رال�� اشا ر

eا أحد علوم املعرفة ال�� sستخدم ·تجاeات ال��بوcة التعليمية وتطوcر املفاeيم لد رHIم باعتبا
ونا مات املعاصرة مثل جائحة Pو a ديثة 4. ظل�uرا   .ز
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  :الفرض الرا�ع

جات أطفال "  ينص الفرض الراoع ع@. أنھ  ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رتوجد فر و
بيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن القب@. والبعدى لتط

ضة 4. إتجاه القياس البعدى ات الناعمة املصو لطفل الر ومقياس املKا ر   ".ر

 للكشف عن داللة t.Test   وللتحقق من �ة ذلك الفرض قامت الباحثة بإستخدام اختبار 
Kعاد مقياس املoية ع@. أjcموعة التجرt|جات أطفال ا ق بhن متوسطات د رواتجاه الفر ات و را

� 4. جدو èن القب@. والبعدى كما يتhضة  بالقياس لالناعمة املصو لطفل الر و   )  61(ر
  )61(لجدو 

ات الناعمة  جات أطفال ا|tموعة التجرjcية ع@. مقياس املKا ق بhن متوسطى د رداللة الفر ر و
ضة بالقياسhن القب@� والبعدي ن واملصو لطفل الر   )30=( ر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 

  Çىا�uسا
·نحراف 

  ىاملعيار
 ت

ىمستو 
 الداللة

 1.61 18.63 30 القب@�
ة الوقت   رإدا

 1.54 23.90 30 البعدي
12.960  0.01  

 2.06 19.87 30 القب@�
مات a ة زإدا   ر

 1.12 25.10 30 البعدي
12.197 0.01  

 1.62 20.93 30 القب@�
  لغة اtuسد   

 1.18 25.30 30 البعدي
11.950 0.01  

 2.82 18.03 30 القب@�
   عمل ضمن فرcقال

 1.18 24.30 30 البعدي
11.223  0.01  

 3.98 77.47 30 القب@�
جة الXلية   رالد

 2.62 98.60 30 البعدي
24.288  0.01  

  

� من اtuدو èجات أطفال ) 61(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ توجد فر و
hن الق � ا|tموعــة التجرjcيـــة 4ـــ� القياســـuك لـــصا ات الناعمـــة وذلـــ � والبعـــدي ألoعـــاد مقيـــاس املKـــا رب@ـــ

  .القياس البعدي

� ذلك) 7(والشXل البيا�ي Íيو:  
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  )7(شXل 

جات ا|tموعة ات الناعمة بالقياسhن القب@� والبعدي التجرjcية رمتوسطى د   ر�4 مقياس املKا

ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى  دوcؤكد ع@. �ة eذا الفرض  روجود فر جات و
أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن القب@. والبعدى لتطبيق ال��نامج القائم ع@. وسائط 

� القياس البعدى uضة  لصا ات الناعمة لطفل الر وتثقيف الطفل ع@. بطاقة مالحظة املKا   .ر

ق بhن متوسطات   t.Test   وللتحقق من �ة ذلك قامت الباحثة بإستخدام اختبار  وإليجاد الفر
ات الناعمة د رجات القياسhن القب@. والبعدى ألطفال ا|tموعة التجرjcية ع@. بطاقة مالحظة املKا ر

� 4. جدو èضة كما يت للطفل الر   ) 62( و
  )62( لجدو 

ات  جات أطفال ا|tموعة التجرjcية ع@. بطاقة مالحظة املKا ق بhن متوسطي  د رداللة الفر ر و
ضة بالقياسhن القب@� و   البعديوالناعمة لطفل الر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

ة الوقت 1.94 17.13 30 القب@�   رإدا
 1.31 21.87 30 البعدي

11.074  0.01  

 2.50 15.37 30 القب@�
مات a ة زإدا   ر

 1.74 21.83 30 البعدي
11.627 0.01  

 3.89 15.07 30 القب@�
  لغة اtuسد   

 1.48 21.40 30 البعدي
8.329 0.01  

 1.44 15.17 30 القب@�
  العمل ضمن فرcق

 1.56 21.37 30 البعدي
15.970  0.01  

 7.79 62.73 30 القب@�
جة الXلية   رالد

 4.20 86.47 30 البعدي
14.682  0.01  
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� من اtuدو èجات أطفال ) 62(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ توجد فر و
 �uــك لــــصا ــة وذلـ ات الناعمـ ا ة املKـــ ــدي ألoعـــاد بطاقـــ � والبعـ hن القب@ـــ ــ � القياسـ ــ را|tموعـــة التجرjcيـــة 4ـ

  .القياس البعدي

� ذلك) 8(والشXل البيا�ي Íيو:  

  
  )8(شXل 

جات ا|tموعة ات الناعمة بالقياسhن القب@�  التجرjcية رمتوسطى د ر�4 بطاقة مالحظة املKا
  والبعدي

ق   sعز الباحثة تفو أطفا   :ل ا|tموعة التجرjcية 4. القياس البعدى عن القياس القب@. إE.و

ة (  تنوع أ�شطة برنامج وسائط تثقيف الطفل من  -  ة –ركتب مصو  مسرح –ر قصص مصو
ة شيقة لألطفال ) ن التلفزcو– أغا�ى وأناشيد –الطفل  ات الناعمة بصو رال�� ت�ناو املKا ر ل

ة شو aطفال ومشارك©Hم 4. قمما أدى إE. إثا ات الناعمة 4. جو ر س©Hم للمKا ر �aشطة ومما ر
 . ممتع وجذاب

ة ( aثر 	يجاÇى ل��نامج وسائط تثقيف الطفل من  -  ة –ركتب مصو  مسرح –ر قصص مصو
ال�� تم تنفيذeا داخل وخارج قاعة ال�شاط سواء ) ن التلفزcو– أغا�ى وأناشيد –الطفل 

تثقيفية Pانت بمثابة أ�شطة تحفÄhية oشXل فردى أو جما/. وال�� تبhن أن eذه الوسائط ال
اسة   ت إليھ د ضة، وeو ما أشا ات الناعمة لدى طفل الر ريندمج Hæا aطفال لتنمية املKا ر ور

فعت ) 2013(حنان صفوت HIام  اسة  ر، د ر ، وال�� توصلت إE. فاعلية وسائط )2015(ر
cادة دافعية التعلم لدى aطفال  .زالتثقيف املتنوعة 4. 

اسة  والء    وما أكدت عل ( رمن دو الوسائط التثقيفية ) 2019 ( عبد التوابريھ د
ة-  القصص-  aغا�ى وaناشيد-املسرح eا أفضل وسيلة لتنمية جوانب ) ر الكتب املصو ربإعتبا

  .الò"صية للطفل

سنوات، ) 6-5(اختيار وسائط التثقيف املالئمة لسن aطفال 4. مرحلة الطفولة املبكرة من  - 
@. �aشطة القصصية واملسرحية والتلفزcونية وªرامج الكمبيوتر إE. جذب وال�� اشتملت ع

aطفال إل¬Hا وال�شوcق لKم، وeو ما الحظتھ الباحثة ع@. aطفال من اندماجKم مع الباحثة 
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 �É2م املناسبة حسب ما يقتKeات وجو�hعبsم وH¡ا بأصواH±سد مع��ين عtu4. ا�شطة لغة ا
cن الرcاضية السليمة بإستخدام ) لغضب  ا–ن ا�uز –الفرح ( املوقف  ركما قاموا بالتما

أيدHIم و أقدامKم فضال عن أ�شطة 	س��خاء ال�� Pانت بمثابة عامل من عوامل ¡Hدئة 
  .ىaطفال واستعادة الطمأن§نة 4. نفوسKم إلستعادة �شاطKم مرة أخر 

ات الناعمة 4. معظم ا�شطة ال��نامج  -   حيث أدى التنوع 4.  رمراعاة الباحثة تنمية املKا
مات ال�� قد نمر  a ة ز�aشطة و·س��اتيجيات  ال�� تحث ع@. مشاركة aطفال 4. كيفية إدا ر
ف الراeنة حيث قامت الباحثة بطرح oعض aسئلة ال�� sس�ث�h العصف  وHæا خالل تلك الظر

ما a لو املتنوعة من أجل حل تلك�uم اHIلد �hس�ثsطفال وa لدى �öeزالذ ت، كما قامت ل
ة الوقت  ات الناعمة من إدا رالباحثة بتخطيط العديد من �aشطة ال�� تقوم ع@. تنمية املKا ر

 .ر، ولغة اtuسد، والعمل ضمن فرcق حيث Pان لXل طفل دو يكمل aخر
ات الناعمة أثناء تقديم أ�شطة تنمية الو/. الوقا+ى بجائحة  -  ر مراعاة الباحثة تناو املKا ل

a ونا لدى طفال عن طرcق التأكيد ع@. أeمية اس�ثمار الوقت الذى نقضيھ طوcال رPو
، وكيفية 	ستفادة منھ بطرcقة إيجابية، والتأكيد ع@. أeمية التباعد 	جتما/. مع  ÄÅلبامل
ªنا من خالل 	تصال بالKاتف  ة صلة الرحم و	طمئنان ع@. أقا رaخذ 4. 	عتبار ضر ور

ة مفيدة تم اك�ساHæا من خالل والتأكيد أيضا ع@. استخدام  رلغة اtuسد ال�� Pانت بمثابة مKا
ف الراeنة عن طرcق التلوcح باليد عند السالم ع@. aخرcن، واستخدام 	يماءات  وتلك الظر
لاملناسبة مع املواقف ا|"تلفة فضال عن تناو �aشطة ال�� ت�ناو النظافة والتعقيم oشXل  ل

a نhطفال  حيث حرصت الباحثة ع@. أن �سود جو ي�سم نمستمر من خالل التعاو ب
çع  زبالعمل التعاو�ى ، والعمل ضمن فرcق وذلك من خالل تجa ÄhKدوات والوسائل وتو
ة العمل  رaدوار ع@. aطفال باأل�شطة القصصية واملسرحية والغنائية  فأدى إE. تنمية مKا

ر واملتعة  .وضمن فرcق aطفال 4. جو من املرح والسر
اسة عبد ا|tيد قاسم   ن) 2015( ر  وeو ما يتفق مع د و، eالة ي¶. 
tاز واخر ( ى

ة تفاعل aطفال وشد ان�باKeم وحH3م ع@. التعاو  ) 2020 نمن دو وسائط التثقيف 4. إثا ر ر
مع oعضKم البعض من خالل املزج بhن التمثيل و	لقاء وا�uوار و	ستعراض والغناء، ومن 

عالم وªرامج 	ن��نت من خالل مقاطع الفيديو وال��امج 	يجابية خالل ما تjثھ وسائل 	
  .وaلعاب الKادفة

 :الفرض ا1£امس

جات أطفال "    ينص الفرض اu"امس ع@. أنھ ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د رتوجد فر و
 ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق برنامج وسائط

� ا|tموعة التجرjcيةuضة لصا ات الناعمة املصو لطفل الر وتثقيف الطفل ع@. مقياس املKا ر   .ر

� من اtuدو t.Test وللتحقق من �ة eذا الفرض قامت الباحثة بإستخدام اختبارèلكما يت
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة ) 63( ق بhن متوسطي د رإليجاد الفر و

ضة ع@. مقي ات الناعمة املصو لطفل الر واس املKا ر   .ر
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  )63(لجدو 

ات  جات أطفال ا|tموعتhن التجرjcية والضابطة ع@. مقياس املKا ق بhن متوسطى د رداللة الفر ر و
ضة بالقياس البعدى   ن والناعمة املصو لطفل الر   )30= (ر

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 

 لةالدال

 1.54 23.90 30 التجرjcية
ة الوقت   رإدا

 1.53 18.70 30 الضابطة
13.104  0.01  

 1.12 25.10 30 التجرjcية
مات a ة زإدا   ر

 2.04 19.97 30 الضابطة
12.058 0.01  

 1.18 25.30 30 التجرjcية
  لغة اtuسد   

 1.66 21.00 30 الضابطة
11.564 0.01  

 1.18 24.30 30 التجرjcية
  العمل ضمن فرcق

 2.82 18.03 30 الضابطة
11.223  0.01  

 2.62 98.60 30 التجرjcية
جة الXلية   رالد

 3.81 77.70 30 الضابطة
24.768  0.01  

� من اtuدو èجات أطفال ) 63(ليت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ توجد فر و
oية والضابطة �4 القياس البعدي ألjcن التجرhموعتt|ا �uات الناعمـة وذلـك لـصا ا رعاد مقيـاس املKـ

  .ا|tموعة التجرjcية

� ذلك) 9(والشXل البيا�ي Íيو:  

  
  )9(شXل 

جات ا|tموعتhن ات الناعمة بالقياس البعدي رمتوسطى د   رالتجرjcية والضابطة �4 مقياس املKا
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جات اط ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي  د ر   وcؤكد ع@. �ة eذا الفرض وجود فر فال و
ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة �4 القياس البعدي لتطبيق برنامج وسائط 

� ا|tموعة التجرjcيةuضة لصا ات الناعمة لطفل الر وتثقيف الطفل ع@. بطاقة مالحظة املKا   .ر

� من اtuدو   t.Testوللتحقق من �ة ذلك قامت الباحثة بإستخدام اختبار     è64(لكما يت (
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة إليج ق بhن متوسطي  د راد الفر ع@. و

ضة  ات الناعمة لطفل الر وبطاقة مالحظة املKا   .ر

  )64(لجدو 

جات أطفال ا|tموعة التجرjcية و الضابطة ع@. بطاقة مالحظة  ق بhن متوسطى  د رداللة الفر و
ضة بالقياس ا ات الناعمة لطفل الر واملKا   )30= (لبعدى  نر

 ن ا|tموعة oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 1.31 21.87 30 التجرjcية
ة الوقت   رإدا

 2.03 17.37 30 الضابطة
10.227  0.01  

 1.74 21.83 30 التجرjcية
مات a ة زإدا   ر

 2.91 16.47 30 الضابطة
8.666 0.01  

jc1.48 21.40 30 يةالتجر 
  لغة اtuسد   

 4.01 15.47 30 الضابطة
7.597 0.01  

 1.56 21.37 30 التجرjcية
  العمل ضمن فرcق

 1.30 15.37 30 الضابطة
16.160  0.01  

 4.20 86.47 30 التجرjcية
جة الXلية   رالد

 8.41 64.67 30 الضابطة
12.703  0.01  

� من اtuدو èق ذات داللة إح) 64(ليت جات أطفال وأنھ توجد فر رصائية بhن متوسطي د
 �uات الناعمـة وذلـك لـصا اس البعـدي ألoعـاد بطاقـة املKـا را|tمـوعتhن التجرjcيـة والـضابطة 4ـ� القيـ

  .ا|tموعة التجرjcية

� ذلك) 10(والشXل البيا�ي Íيو:  
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  )10(شXل 

جات ا|tموعتhن ات الناعمة بالقياس �4 بطاقة  التجرjcية والضابطة  رمتوسطى د   البعديراملKا

 .Eموعة الضابطة إt|ية عن أطفال اjcموعة التجرt|عز الباحثة تفو أطفال اsق   :و

عدم sعرض أطفال ا|tموعة الضابطة إE. برنامج وسائط تثقيف الطفل، وما اشتمل عليھ  - 
ة وغe�hا من وسائط تثقيفية متنوعة ال��  رمن �aشطة القصصية واملسرحية والكتب املصو

رف aطفال وتثقيفKم فضال عن ا�غماس الطفل داخل تلك املواقف أدت إE. إثراء معا
Hþcم ومشارك©Hم 4. العمل اtuما/. و التعاو فيما بي±Hم مؤكدة  الباحثة ع@. أeمية  نوتد ر
ه 4. أشياء مفيدة واستخدام لغة اtuسد عند التعب�h عما يجو بأذeا¾Hم  لالوقت واس�ثما ر

ونا لوالتفك�h إليجاد حلو مناسبة ملواجKة  ئة خالل جائحة Pو مات  الطا aراملشكالت و ر  .ز
اسة  ال�� أكدت ) 2019( ، والء عبد التواب Eva & Brain (2013)ر   وeو ما يتفق مع د

ة واملسرحيات(رع@.  دو وسائط التثقيف بما تتضمنھ من  4. ) رالكتب  والقصص  املصو
ة sست�ث�h مشاعرeم وتمتلك اك�ساب aطفال من خاللKا aفXار واملعلومات بطرcقة ممتع

  .عقولKم، وcتحلوا oسلوكيا¡Hا 	يجابية 4. حيا¡Hم اليومية

عدم sعرض أطفال ا|tموعة الضابطة إE. املناخ الذى طبقت بھ أ�شطة برنامج وسائط   - 
تثقيف الطفل الذى يتضمن اس��اتيجيات عديدة Pا�uوار واملناقشة، وأساليب التعزcز، 

كالت وغe�hا من اس��اتيجيات اتاحت الفرصة أمام aطفال لتنمية ولعب aدوار، وحل املش
ات الناعمة فضال عن املث�hات السمعية والبصرcة  ال�� تضمن©Hا الوسائط التثقيفية،  راملKا
ال�� خلقت جوا من املرح واملتعة فزاد التفاعل بhن aطفال، وأدى إE. التأث�h 	يجاÇى 4. 

ات الناعمة، و ة راك�ساب املKا رذلك ملا تمتلكھ وسائط التثقيف من عناصر الصوت والصو
وا�uركة وaلوان مما يزcد من دافعية الطفل للتعلم فضال عن Pو¾Hا تخاطب أك�Ð من حاسة 

  ) . السمعية والبصرcة( من حواس الطفل 4. نفس الوقت 

اسة كال من دمحم أبو النصر     رمن دو ) 2019( زcزعبد الع ، شيماء) 2019( ر   وeو ما يتفق مع د
ات  رالوسائط التثقيفية بما تحوcھ من مث�hات سمعية وªصرcة 4. تنمية العديد من املفاeيم واملKا
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ر  ضة من خالل جو يضفى البtùة والسر وواu"��ات ا�uياتية والسلوكيات 	جتماعية ألطفال الر و
  .4. نفوس aطفال

ة جذابة تجمع بhن الصوت عدم sعرض أطفال ا|tموعة الضابطة إE. أ�شطة متنوع - 
ة  مثل ا|tموعة التجرjcية واملتمثلة 4.  وسائط تثقيف الطفل من اغا�ى aطفال روالصو

ة ان�باه aطفال وتركeÄhم ومساعد¡Hم ع@. التكيف مع ال�� أدتومسرحيات وقصص  ر إE. اثا
رحيات العالم ا|�يط Hæم  من خالل تجسيد الò"صيات وaدوار املوجودة بالقصص واملس

فعملت ع@. تقرcب املواقف لذeن aطفال وتصوcرeا oشXل واق�. مما أدى إE. 	متثال 
 .E ا الوقائية  فحرصوا ع@. عدم تض§يع الوقت مثلما قالتe�hيجابية وتداب	ا H¡سلوكياo
cن نضيع وقت، وطفل أخر لقد قمت باإلتصال eاتفيا ألسلم ع@.  زطفلة يال يا م§س مش عاو

ىلم أذeب إل¬Hم خوفا عل¬Hم من العدو ، كما الحظت الباحثة كيفية سالم جدى وجدsى و
aطفال لبعضKم البعض من خالل التلوcح باليد لبعضKم البعض مع ترك مسافة Pافية 
بي±Hم فضال عن مشاركة aطفال وsعاو¾Hم كفرcق واحد عند القيام بتعقيم 
tرة ال�شاط أو 

ونامحاولة sعليق بوس�� ع@. ا�uائط للت   .  روعية بف�hوس Pو

اسة أحالم قطب  ت إليھ د ر  وeو ما أشا  ، أحمد دمحم Pattersont & Other (2007)، ) 2000(ر
رمن دو التنوع 4. وسائط التثقيف 4. إثراء معلومات aطفال واملساeمة s .4عديل ) 2013( عثمان 

cادة الر   .ضا عن ا�uياة لدHIم زسلوكيا¡Hم وتواصلKم الفعال مع aخرcن فضال عن تكيفKم و

  :الفرض السادس 
جات أطفال ا|tموعة :    ينص ع@. أنھ  ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى  د رالتوجد فر و

التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل ع@. مقياس 
ضة  ات الناعمة املصو لطفل الر واملKا ر   .ر

ق بhن  t.Test لفرض قامت الباحثة بإستخدام إختبار للتحقق من �ة ذلك ا    وإليجاد الفر
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. ع@. مقياس  ات رمتوسطات د راملKا

ضة  والناعمة املصو لطفل الر � 4. اtuدو التاE.رèلكما يت  

  )65(لجدو 

جات أطفال ا|tموعة ال ق بhن متوسطى د رداللة الفر ات الناعمة و رتجرjcية ع@. مقياس املKا
ضة بالقياسhن البعدي والت�ب�� ن واملصو لطفل الر   )30=( ر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 1.54 23.90 30 البعدي
ة الوقت   رإدا

 1.53 23.87 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.084

 1.12 25.10 30 البعدي
مات a ة زإدا   ر

 1.13 25.03 30 الت�ب��
  غ�h دالة 0.229

  غ�h دالة 0.218 1.18 25.30 30 البعدي  لغة اtuسد   
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 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 1.19 25.23 30 الت�ب��

 1.18 24.30 30 البعدي
  العمل ضمن فرcق

 1.16 24.40 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.331

 2.62 98.60 30 البعدي
جة الXلية   رالد

 2.57 98.53 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.099

� من اtuدو èجات أطفال ) 65(ل   يت ق ذات داللة إحصائية بhن متوسطي د رأنھ ال توجد فر و
ات الناعمة املصو لطفل  را|tموعة التجرjcية �4 القياسhن البعدي والت�ب�� ألoعاد مقياس املKا ر

ضة    والر

� ذلك) 11(والشXل البيا�ي Íيو:  

  
  )11(شXل 

ج ات الناعمة بالقياسhن البعدي والت�ب�� التجرjcية ات ا|tموعةرمتوسطى د   ر�4 مقياس املKا

جات ق ذات داللة احصائية بhن متوسطى  د ر   وcؤكد ع@. �ة eذا الفرض عدم وجود فر  و
أطفال ا|tموعة التجرjcية 4. القياسhن البعدى والت�ب�. لتطبيق برنامج وسائط تثقيف الطفل 

ضة ع@. بطاقة مالحظة امل ات الناعمة لطفل الر وKا   .ر

� من اtuدو  t.Testوللتحقق من �ة ذلك قامت الباحثة بإستخدام اختبار  è66(ل كما يت (
جات أطفال ا|tموعة التجرjcية وأطفال ا|tموعة الضابطة  ق بhن متوسطي د رإليجاد الفر ع@. و

ضة  ات الناعمة لطفل الر وبطاقة مالحظة املKا   .ر
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  )66(لجدو 
ات داللة ا جات أطفال ا|tموعة التجرjcية ع@. بطاقة مالحظة املKا ق بhن متوسطى  د رلفر ر و

ضة بالقياسhن البعدى والت�ب�. ن   )30= (والناعمة لطفل الر

 ن القياس oaعاد
املتوسط 
  ا�uساÇى

·نحراف 
  ىاملعيار

 ت
ىمستو 
 الداللة

 1.31 21.87 30 البعدي
ة الوقت   رإدا

 1.32 21.80 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.196

 1.74 21.83 30 البعدي
مات a ة زإدا   ر

 1.74 21.93 30 الت�ب��
  غ�h دالة 0.222

 1.48 21.40 30 البعدي
  لغة اtuسد   

 1.48 21.23 30 الت�ب��
  غ�h دالة 0.437

 1.56 21.37 30 البعدي
  العمل ضمن فرcق

 1.47 21.20 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.425

 4.20 86.47 30 البعدي
جة ال   Xليةرالد

 4.09 86.17 30 الت�ب��
  غ�h دالة  0.280

ن اtuـــدو  ــ � مـè ات ) 66(ليتـــ ــ جـ صائية بـــhن متوســـطي د ــ ة إحـ ق ذات داللـــ رأنـــھ ال توجـــد فـــر و
ات الناعمة   .رأطفال ا|tموعة التجرjcية �4 القياسhن البعدي والت�ب�� ألoعاد بطاقة مالجظة املKا

� ) 12(والشXل البيا�ي Íذلكيو:  

  
جات ا|tموعة  )12(شXل  ات الناعمة بالقياسhن  التجرjcية رمتوسطى د ر�4 بطاقة مالحظة املKا

  البعدي والت�ب��
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ات     ق 4. القياسhن البعدى والت�ب�. ع@. بطاقة مالحظة املKا رترجع الباحثة عدم وجود فر و
.Eضة إ   :والناعمة لطفل الر

ت عليھ من مؤثرات سمعية وªصرcة إE.  أدى استخدام وسائط تثقيف الطفل وما اشتمل - 
ªط ما �شاeده  ة ان�باه aطفال وفKم محتو �aشطة فضال عن aثر البالغ 4.  راس�ثا ىر
ات و ترسيخKا 4.  رالطفل من صو وأحداث بما �سمعھ من أصوات فعملت ع@. اك�ساب املKا ر

�Íل واXشo طفالa نeذ  
اسة   ªط الذاكرة  مAlten,s (2013)ر   وeو ما يتفق مع د رن أن بناء وتركيب الصوت يؤثر 4. 

ة oسيطة وسرçعة  ة بصو رالسمعية بالبصرcة ف§سKل ع@. الطفل اك�ساب املKا   .ر

 ما وفره برنامج وسائط تثقيف الطفل من اس��اتيجيات متنوعة وفرصة للتعلم 	جتما/.  - 
لنماذج املقدمة 4. عن طرcق النمذجة، واملالحظة، والتقليد، وا|�اPاة من خالل الألطفال 

ات لدHIماملواقف الشيقة   .ر فعمل ع@. ترسيخ املفاeيم واملKا
ات الناعمة لدى aطفال  -  ر كما ادى توظيف وسائط التثقيف إE. دو eام 4. تنمية املKا ر

ت لدHIم شغف التعلم وجذب  روا�uث ع@. تفاعلKم، وخاصة أغا�ى اليوتيوب ال�� أثا
 أثر بالغ 4. جذب ان�باه aطفال، وما احتوت عليھ من مسامعKم كما Pان ملقاطع الفيديو

ن aحداث والò"صيات وçستمعو  نسوم وصو وأصوات تجذب حواسKم حيث ير و ر ر
لألصوات واملث�hات السمعية مما �شعل ف¬Hم ال�شاط وا�uماس وcث�h دافعي©Hم للتعلم aمر 

ر ع@. أجواء ال�شاط   . والذى يضيف نوعا من البtùة والسر

ن   وeو اسة كال من كمال الدين حسhن وأخر و ما يتفق مع د من ) 2021( ، إيمان سيد ) 2017( ر
ه نمطا ياتردو اليوتيوب s .4شكيل القيم وsعديل السلوك ر و·تجاeات 4. مرحلة الطفولة باعتبا

a من حاسة لدى �Ðطفال حيث يخاطب أكa عليمs ل 4. جو �غلب عليھ اطفجديدا من أنماط
  . رح املتعة وامل

اسة سلو ع@.  ت إليھ د ىوما أشا ر رمن دو وسائط التثقيف املتنوعة كمقاطع الفيديو ) 2018(ر
ه موجKا ومث�hا للدافعية ومرتبط با�uياة اليومية  رواليوتيوب 4. التثقيف الKادف التعاو�ى باعتبا

  .مما يجعلھ أبقى أثرا

تعليمية ال�� تم تقديمKا 4.  أيضا استخدام الباحثة للعديد من aدوات والوسائل الساeم - 
ال��نامج إE. جذب ان�باه aطفال و اش��اك أك�Ð من حاسة لدى الطفل ، مما أدى إs .Eعميق 

 .وترسيخ ما sعلمھ وترتب عليھ بقاء أثر التعليم 4. حياتھ اليومية
  ادى تنوع 	س��اتيجيات والفنيات املستخدمة بال��نامج  Pإس��اتيجية ا�uوار واملناقشة، - 

العصف الذ�öe، والتفرçغ 	نفعاE. وأ�شطة 	س��خاء إE. إندماج aطفال 4. ال��نامج 
 .Eم،  باإلضافة إHIا لدeا و بقاء أثرKدافeستفادة من أ	شطة و�a .4 مH©م ومشاركKوتفاعل
ة تلك  ردعم aطفال نفسيا واجتماعيا، ومساعد¡Hم ع@. إيجاد حلو بديلة sساعدeم ع@. إدا ل

ما aمزKمن 4. نفوسaح الطمأن§نة و ن Hæا، كما أدت إE. بث ر cة ال�� يمر وت اtuا و   .ر

اسة كال من م�ö دمحم  من )  2022( ، خديجة دمحم 2020) Tandon(، )2020(ر    وeو ما يتفق مع د
cادة  ضة 4. تحفa Ähطفال و زدو 	س��اتيجيات املتنوعة ال�� ت�ناسب مع خصائص أطفال الر ور

و 	ندماج �a .4شطة ، وما �عا�شھ aطفال من أجواء ال��نامج الذى �غلب عليھ دافعي©Hم نح
 .Eنفعاالت إ	غ çة واللعب وتفرeاXالفP ./جتما	 �ÉÊات الدعم النف راملرح وaمن والطمأن§نة ،ومKا
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ما¡Hم ومخاوفKم ومشكال¡Hم  ات الدعم النف�ÉÊ ·جتما/. وsغلب aطفال ع@. أ زتنمية مKا ر
وناالنفس   .رية و	جتماعية ال�� سjب©Hا جائحة Pو

 .Eحة بال��نامج  إ و  كما أدى استخدام اس��اتيجية لعب aدوار باملسرحيات والقصص املطر
ات الناعمة لدHIم، وeو ما يتفق مع  سة �aشطة oشXل عم@. مما أدى إE.  بقاء أثر تنمية املKا رمما ر

اسة كال من ماجدة فت¶. سليم  ر من دو �aشطة Theodotou, Evgenia( 2019( ، )2019( رد
التفاعلية واملشاركة الفعالة من خالل الغناء والتمثيل واملوسيقى إE. تدعيم sعليم وsعلم aطفال، 
ات الناعمة لدى  اك معا�ى aشياء مما يؤدى إE. بقاء أثرeا وتنمية املKا رو4. تقرcب املفاeيم وإد ر

  .aطفال

  :توصيات البحث 

 لدى طفل والغذا+ىام بتوظيف وسائط تثقيف الطفل 4. تنمية الو/. الوقا+ى  	eتم -1
ضة  .والر

ات  -2 cب غ�h تقليدية لتنمية مKا راستخدام إس��اتيجيات أساليب وأ�شطة وطر تد ر ق
مات والطوار a طفال الناعمة خاللaئ  .ز

cاض aطفال باأل�شطة املناسبة ملساعدة aطفال ع@. التغلب  -3  ìíن مناhع@. رتضم
مات ومحاولة  التكيف 	يجاÇى  a ضطرابات واملشكالت النفسية و·جتماعية خالل	ز

 .معKا
cاض aطفال ع@. استخدام التقنيات ا�uديثة لتنمية الو/. الوقا+ى  -4 رحث معلمات 

ضة oشXل يضمن جذب ان�باeھ وتفاعلھ املستمر ات الناعمة املتنوعة لطفل الر وواملKا  .ر
cب معلمات ال -5 eا من ر تد ضة ع@. إيضاح الصو 	يجابية لألطفال وال�� قد تؤsى ثما رر ر و

ن Hæا مات وا|�ن ال�� قد يمر aو   .ز

  :البحوث املق��حة 

ضة  -   .وفاعلية وسائط تثقيف الطفل لتخفيف الضغوط النفسية لدى أطفال الر
ضة -  ونا وعالقتھ بالطمأن§نة النفسية لدى طفل الر والو/. الوقا+ى بجائحة Pو  .ر
ىمج قائم ع@. وسائط التثقيف لتحسhن املناعة النفسية لألطفال ذو aباء املتوفيhن 4. برنا - 

ونا   .رظل جائحة Pو
cاض aطفال لتفعيل دو وسائط تثقيف الطفل 4. تنمية الو/.  -  �ôc ملعلمات  ربرنامج تد ر ر

ونا   .رالوقا+ى بجائحة Pو
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  املراجع

  املراجع العر¹ية : أوال 

  .العمل اtuما/.، عمان ، دار aجيال لل�شر): 2009(إبراeيم الفقى .1

قمدى فاعلية طر استخدام oعض الوسائط التعليمية 4. تنمية oعض ) : 2000( أحالم قطب  .2
�hالة ماجـــست ســـ ة،  ضـــ ل 4ـــ. ضـــوء أeـــداف الر ــ اeيم اللغوcـــة للطفـ راملفـــ ة( و ، Pليـــة ) رغhـــ� م�ـــشو

  .رcاض aطفال، جامعة القاeرة

د  .3 ــ د الـــــسيد عبـــــد ا�uميـــ ــ ة ) : 2021( أحمـــ ضــــــ ل الر ــــصو ل��نــــــامج أغـــــا�ى ترªوcـــــة لتوعيـــــة طفـــــ وتـ ر
د  ا، ا|tلــ . مجــاالت ال��بيــة النوعيــة، جامعــة املنيــ ا املــستجدة، مجلــة البحــوث 4ــ ونــ ة Pو ربجائحــ

 .1715-1635،، )34(، العدد )7(

املناعة النفسية وعالق©Hا بالقلق وتوeم املرض امل��تـب ع@ـ. جائحـة ) : 2020(أحمد حسن دمحم  .4
 لعينة من طالب اtuامعة، مجلة البحث العل�Ý 4. ال��بية، Covid-19رونا املستجدف�hوس Pو

 .320-302، )8(، اtuزء )P)21لية البنات لألداب والعلوم وال��بية، جامعة عhن شمس، العدد 

ة ): 2013( أحمد دمحم عثمان  .5 . القـصص القرا�ـى 4ـ. تنميـ فاعلية اس��اتيجية sعليمية قائمة ع@ـ
ل ــ ات التواصـــ ن التعلـــــيم aساðــــــ�É رمKـــــا ة مــــــ ـــ ــــة الثانيــ ــــدى تالميــــــذ ا�uلقـ ى الــــــشفو والتحرcـــــر لـ ى

اة  ســـالة دكتــــو cة،  سو ة العرªيـــة الـــ ــ cـ رباtuمKو ر ة( رر ات ال��بوcــــة ، )رغhـــ� م�ـــشو ــ اسـ ر، معKـــد الد
 .جامعة القاeرة

سة ·بتدائية ، ): 2006( ىاعتدال عبد الرحمن 
tاز .6 رتنمية ال��بية الوقائية لدى تالميذ املد
ى aو املـــؤتمر ا ل العوملـــة" للعلÝـــ� العرÇـــ ــ ــة ا|tتمـــع 4ـــ. ظـ ة الوقائيـــة وتنميـ ة ال��بيـــة " ال��بيـــ ــ Pليـ

 .o290- 326سوeاج، جامعة جنوب الوادى ، 

�اث والتــذو aدÇــى، الرcــاض ، دار ): 2014(أم eاشـم عبــد املطلــب العمــدة  .7 ة الطفـل وال�ــ قثقافــ
  .الزeراء

ت  .8 �ôc ) : 2020(أمـال فـؤاد ثابـ ات رفاعليـة برنـامج تـد دى الKيئــ ات الناعمـة لـ رمق�ـ�ح لتنميـة املKـا
�Éق�a لية ال��بية ، جامعةP ،�hسالة ماجست  ، �Éق�a ة لألطر الطالبية 4. جامعةc ر	دا   .ر

ة ال��بيـة ) : 2015( أمجد قاسم  .9 سKا، مجلـ çـ داف تد رأeمية aناشـيد 4ـ. العمليـة التعليميـة وأeـ
  ).10(والثقافة، القاeرة ، العدد 

عد ا .10 ات الناعمــة لـــدى ): 2021( لزeرا�ــى أمhــ�ة ســ ة 4ــ. تنميــة oعـــض املKــا ردو �aـــشطة الطالبيــ ر
ة نظــــر معلمــــا¡Hن، ا|tلــــة ال��بوcـــة، Pليــــة ال��بيــــة ، جامعــــة  ــ ــن وجKـ ات املرحلــــة الثانوcــــة مــ طالبـــ

  .251-224سوeاج ، 

ى  .11 ى أثر مواقع التواصل 	جتما/. 4. تنمية الو/. الـص¶. لـد) : 2021( رانتصار السيد املغاو
ونـا  ضة 4. ضوء جائحـة Pو رطفل الر ، مجلـة الطفولـة وال��بيـة ، جامعـة ) اليوتيـوب نموذجـا( و

cة ، العدد   .282-196، )  2(، اtuزء ) 48(ر·سكند
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12.  �ÉÊــــçسطوo ابر �hين جـــــ فعــــت دمحم ، شــــ ـــ. اســـــتخدام ) : 2019( رإيمــــان  ائم ع@ـ ــ فاعليــــة برنـــــامج قــ
ضة، ا|tلة ال��بوcة، Pلية مسرح العرا+س 4. تنمية مفاeيم الثقافة ال��ية لد وى أطفال الر

  ).60(ال��بية، جامعة سوeاج، العدد

اسـتخدام وسـائط تثقيـف الطفـل لتنميـة الثقافـة البي´يـة لـدى  ) : 2014( إيمـان سـعد الزنـاsى  .13
cـــاض aطفـــال،  ة الطفولـــة، Pليـــة  ــ ل aحـــداث ا|tتمعيـــة املعاصـــرة، مجلـ ضـــة 4ـــ. ظـــ رطفـــل الر و

  ).16(جامعة القاeرة، العدد 

ـــيد عبـــــد املطلـــــب -14 ـــة لقنـــــوات اX�uايـــــات ع�ـــــ� ): 2021( إيمـــــان ســ ســ ا قبـــــل املد ــ ــرض أطفـــــال مـــ رsعـــ
ات 	جتماعيـــــــة لـــــــدHIم  ـــوب وعالقتـــــــھ باملKـــــــا ة( راليوتيــــ ــ ة تطبيقيـــــ ــــ اســـ ـــة البحـــــــوث ) رد مجلــــ

  .2322 -2275، ) 5(، اtuزء)56(	عالمية، العدد 

وان -15 ــ شــ قتـــصاد املEÄÅــــ. باســـتخدام القــــصص فاعليـــة وحــــدة مق��حـــة 4ــــ. ·) : 2017( رإيمـــان دمحم 
ابلhن للـــتعلم،  اقhن عقليــا القـــ ة لــدى التالميـــذ املعـــ و/. باألخطـــار املÄÅليـــ ة لتنميـــة الــ راملــصو

  . 150-117، )50(ا|tلة ال��بوcة، Pلية ال��بية، جامعة سوeاج، العدد 

شـا دمحم دمحم -16 اس أحمــد عبــد العزcــز،  ة a): 2021( رإينـ ة إلدا ��اتيجية مق��حــ زمــات التعليميــة راســ
ات املـــــصرcة  ضـــــ ا( وبالر ـــ ونـــــا نموذجــ ـــة Pو مــ رأ دد ) ز ــ ة، العـــ ــ ، ) 47(، مجلـــــة الطفولـــــة وال��بيـــ

  .302 -249، ) 1(اtuزء

اسة ميدانية ع@. مرحلة التعليم ) : 2008(  إيناس م¯tوب ¦�اتھ -17 رالو/. الص¶. لألطفال ، د
  .a )79 ( ،110- 156سا�Éð، مجلة القراءة واملعرفة، مصر، العدد

سن -18 ث صــاحب محــ ات ): 2012(رحــا ة للبنــ لوك aطفــال ، مجلــة Pليــة ال��بيــ . ســ ندو التلفزcــو 4ــ ر
د ة ، مجلــ ة ال��بيــة للبنــات، جامعــة الXوفــ -67، ) 11(، العــدد )6( للعلــوم 	�ــسانية ، Pليــ

76.  

افظ-19 د، دمحم صــــ�� حــــ ــ ــة، القــــاeرة، عــــالم ): 2003(  ىحــــافظ فــــرج أحمــ ة املؤســــسات ال��بوcــ رإدا
  .بالكت

مات النفسية ) : 2020( ىحس§نة زكراو -20 a �hسيsز : �öانب الديtuاء اPدعم املناعة النفسية وإذ
ونـــا /  �ــ. وªـــاء Pو رالر ة ، العـــدد  Covid19و اســـات القانونيـــ ة النـــدوة للد ا ، مجلـــ ر نموذجـــ
)32 ( ،120-136.  

ة الكتب) : 2021( ىحمدى متوE. قنديل، فاطمة سامي ناe ،.äند قناو دمحم -21 ر املعلوماتية املصو
ضـة  وكمحتو إثرا+ى ألطفال الر اسـة òs"يـصية( ى ، مجلـة Pليـة ال��بيـة، Pليـة ال��بيـة، )رد

  .304-285جامعة كفر الشيخ، 

د هللا -22 الم عبــ د ســـ شئة ·جتماعيــة للطفـــل، مجلـــة ) : 2019( خالــ نأثـــر التلفزcـــو ع@ــ. عمليـــة الت�ـــ
  .112 -89، ) 8(لعدد نPلية الفنو و	عالم ، جامعة عمر ا|"تار، ا

ة بخيــت -23 ة 4ــ. ( ىاملــؤتمر القــومى الــسنو الــساoع ملركــز تطــوcر اtuــام�. ) : 2004( خديجــ اtuامعــ
اســـة ) ا|tتمــع  ات ا�uياتيــة د ا . تنميــة oعـــض املKــ ة اtuامعيــة 4ــ اســـ امج الد ة برنــ ر، فاعليــ ر ر

  . ميدانية ع@. طالب oعض الXليات ، جامعة حلوان
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�ÉÊ ·جتمـا/. aوEـ. ): 2022 (خديجة دمحم بدر الدين -24 ات الدعم النفـ رفاعلية برنامج لتنمية مKا
ات أطفـال  ونـا لـدى أمKـ ق املـستقبل 4ـ. ظـل جائحـة Pو مات وخفـض مـستو قلـ a رخالل ى ز

ســعيد، العــدد  ة للطفولــة املبكــرة ببو ة لXليــة ال��بيــ ة، ا|tلــة العلميــ ضــ رالر -311، ) 22(و
384.  

اء عـــادل -25 ونـــا إتجاeـــات اtuم): 2020(دعـــ رKـــو نحـــو جKـــود التوعيـــة بفhـــ�وس Pو  4ـــ.  Covid-19ر
eــــر، العــــدد  a عــــالم، جامعــــة	ليــــة P ،عالميــــة	ــوث  ان، مجلــــة البحــ زمنطقــــة جــــا ، )54(ز

  .، القاeرة)4(اtuزء

دى قرcــر -26 ىشــ . إصــاب©Hم ) : 2020(ر ق املــوت لــدى املــش�بھ 4ــ ة وعالق©Hــا بقلــ اســ��اتيجيات املواجKــ
ونــا، ا|tلــة العل �وس Pو ��ة النفــسية، ا|tلــدربفhــ ة والــ ة للعلــوم ال��بوcــ ، العــدد ) 2(ميــ

 .69-45، ص) 1(

لغة aيدى أنموذجا ، مجلة جامعة : لغة اtuسد 4. السنة النبوcة ) : 2019( رcم خالد عبد هللا -27
   ) .6(، العدد )27(امللك عبد العزcز ، جامعة امللك عبد العزcز،  ا|tلد 

سة أثر) : 2016( زeية �سعد -28 ف وسلوكيات أطفال ما قبل املد ر قنوات أغا�ى aطفال ع@. معا ر
اح ،  دى مرªـــ قلـــة قاصـــ ة، جامعــة و اســة ميدانيـــة، مجلـــة العلــوم 	�ـــسانية و·جتماعيـــ رد ر

  .79-63،) 27(العدد

ونا املستجد Pوفيد) : 2020( ز�cب صالح محمود -29 ة 19-رقلق 	صابة بف�hوس Pو ر وعالقتھ بإدا
ة ، مجلـة البحـوث 4ـ. رªة aسرة للس اء اtuائحـ �وس أثنـ ن الفhـ لوكيات الوقائية اليوميـة مـ

  .601-545، ) 31( مجاالت ال��بية النوعية ، جامعة املنيا، Pلية ال��بية النوعية، العدد

cاض aطفال  ) : 2019(  سعيد عبد املعز ع@. -30 ات الناعمة ملعلمات  �ôc لتنمية املKا ربرنامج تد ر ر
cاض aطفال ، جامعة أسيوط ، العدد ، ا|tلة العلم cاض aطفال ، Pلية  رية لXلية  ) 8(ر

،1-64. 

ال ) : 2017( سـعيد مـراح -31 اðـ�É لـدى aطفـ رالتلفزcـو والتحـصيل الد اسـات –ن ر قـراءة 4ـ. نتـائج د
اســات ، جامعــة   نعــن التلفزcــو والتحــصيل ة اtuزائرcــة لألبحــاث والد �É ، ا|tلــ اðــ رالد ر

  .)1(اtuزائر ، العدد 

ـــ. ابـــــراeيم -32 لو ع@ــ ـــ ــرة للمقـــــاطع اليوتيــــــوب  ) : 2018(ىســ ات الطفولــــــة املبكـــ ات Pليـــــ ــ ـــرض طالبـــ sعـــ
ىالتعليمية وعالق©Hا بمستو معرف©Hم بكيفية إنتاج وسيط ثقـا4. للطفـل، ا|tلـة العلميـة 

  .449  -349، ) 15(لبحوث العالقات العامة و	عالن، العدد 

ف -33 د يوســ ف امل): 2014( ســليمان عبــد الواحــ � مــع مواقـــøياتيـــة مــدخل للتعامــل النــا�uات ا رKــا
  .ا�uياة اليومية، القاeرة، مركز الكتاب لل�شر

أدب aطفال وقراءات نظرcة ونماذج تطبيقية، عمان، دار املس�hة ): 2009( سم�h عبد الوeاب -34
çع   .زلل�شر والتو
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Kر عــــاطف عبــــد القــــادر-35 ــ ــائط): 2018( سـ ائم ع@ــــ. oعـــض وســ ف املرئيــــة فاعليـــة برنــــامج قــــ  التثقيــــ
ضــة، املــؤتمر  دى طفـل الر ى وغhـ� اللفظــى لــ ل اللفظــ ات التواصــ . تنميــة مKـا واملـسموعة 4ــ ر

، Pلية ال��بية النوعية، : العل�Ý الدوE. اu"امس اسات البي�ية وتطوcر الفكر التنمو ىالد ر
  . 503 -455جامعة القاeرة، 

ات التواصل لذو ·حتياجات اu): 2013(سP �hKامل -36 ىمKا   ."اصة ، الرcاض ، خ��اء ال��بية ر

ة 	بداع والتمÄh التناف�ÉÊ، مصر ، مطاoع الدار الKندسية) : 2005(  سيد جاد الرب -37   .رإدا

د العزcــــز -38 ــ يماء عبــ ــ ل ل#�مايــــة مــــن مخــــاطر ): 2019(شــ ــ ف الطفــ ــ ائم ع@ــــ. وســــائط تثقيــ امج قــــ ـــ برنـ
ســـة، مجلــة الطف ل املد ) 31(ولـــة ، العـــددر	ختطــاف والتحـــرش ا�tuــ�ÉÊ 4ـــ. مرحلـــة مــا قبـــ

،561-585. 

ال��امج املسموعة واملرئية لطفل ) : 2019( شيماء عبد الفتاح عبد ا�uميد ، eادى دمحم محمود -39
اسة تحليلة" شمال الصعيد    .619 -586، ) 31(، مجلة الطفولة، العدد " رد

ار ســوcدان دمحم ، دمحم اكــرم العــدلو�ى -40 ا) : 2004(ق طــ ة الوقــت ، الرcــ شر رفــن إدا ض ، قرطبــة لل�ــ
çع  .زوالتو

ة ، مجلـــة اtuامعـــة ): 2015(طــالل عبـــد هللا -41 ة ا|�تاجــة لطلبـــة الفـــاخو ات الناعمـــ رتحديـــد املKـــا ر
cة، غزة ، العدد  اسات 	قتصادية و	دا ر	سالمية للد   ).2(ر

ف مجيــــد يــــو�س -42 امج مق�ــــ�ح 4ــــ. ال��بيــــة الوقائيــــة لطــــالب ) : 2006( رعــــاطف دمحم ســــعيد، عــــا برنــــ
اة امل ات ا�uيــ �ات العوملــة ومتطلبــ ل متغhــ ة 4ــ. ظــ ة الليjيــ ة العرªيــ ة باtuما�heيــ رحلــة الثانوcــ

" ال��بيـة الوقائيـة وتنميـة ا|tتمـع 4ـ. ظـل العوملـة" لاملعاصرة، املؤتمر العلÝـ� العرÇـى aو 
  .P328- 371لية ال��بية oسوeاج، جامعة جنوب الوادى، 

43-�hــشق ا a): 2020(عبــــد الــــرحمن عبــــد هللا الــ ـــ ونـ ل ان�ــــشار فhــــ�وس Pو ــ . ظــ ـــ ص¶. 4ـ ـــ� الــــ رمــــن البي5ـ
��ية 4ـــــــ. اململكـــــــة العرªيـــــــة : املـــــــستجد ــــ ســـــــات الـــ بعض املما ــ فية تحليليـــــــة لـــــ اســـــــة وصـــــــ رد ر

اســــات aمنيــــة، جامعــــة نــــايف العرªيــــة للعلــــوم aمنيــــة،  ة للد ــ ة العرªيــ رالــــسعودية، ا|tلــــ
36)2.(  

ز ســـــعيد aســـــمر-44 ــــ ة 	ســـــ��اتيجية ل): 2012( ىعبـــــد العزcـ ــــوء الفكـــــر 	دار ر	دا ات 4ـــــ. ضـ ـــ مــ ىأل ز
ات واu"دمات التعليمية cة، ا|tموعة الدولية لإلس�شا راملعاصر، ·سكند   .ر

  .التنمية الثقافية للطفل العرÇى، دمشق، اتحاد الكتاب العرب) : 2001(عبد هللا أبو eيف -45

ات الناعمة ال�� يبحثو ع±Hا، عمان، مؤسسة ): 2013( عبد هللا خم§س -46 ناملKا cا لل��افة ر ؤ الر
  .وال�شر

ــــراeيم-47 ــــــــ ــــد إبــ ــــــد ا|tيــــــــــ ـــــو/. ): 2015( عبــــــــ ــــــــ ة الـ ـــــ ـــــــــصKا، مجلـــــــــ ال وخصائـــــ ــ ـــــــــ ـــة aطفـــ ــــــــ ـــــائط ثقافـــ وســـــــــ
  ).598( ،  العدد)52( 	سالمى،ا|tلد

ا+ى ): 2019( عبhـــ� صــــديق أمـــhن -48 ــ ة الــــو/. الوقــ ــو/. اtuــــس�Ý لتنميـــ ائم ع@ــــ. أ�ــــشطة الـ امج قـــ برنــــ
ضة، مجلة الطفولة ، Pلية الطفولة ا   ).31(ملبكرة، جامعة القاeرة، العدد ولطفل الر
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د -49 ــ ا�ى، �ــــسرا دمحم عبــــد ا�uميــ ــ ، ســــمر eــ ات دمحم اtuــــابر ـــ ــصميم ): 2021( ىعطيـ ـــ. تـــ ـــسد 4ـ لغــــة اtuـ
ة والفنــو والعلـــوم 	�ـــسانية، ا|tلـــد  ة العمـــا ونـــا، مجلـــ ل جائحــة Pو الن 4ـــ. ظـــ ن	عــ ر ، )6(ر

  .198-183، ) 29(العدد 

ق عبد ا�uميد اللقا�ى -50 ف) :2002( وفار cة، م�شأة املعا ر تثقيف aطفال ، ·سكند   .ر

ضة 4. تنمية التكنولوجيـا ) : 2021( فاطمة عطية عمران -51 وتصو مق��ح لتفعيل دو معلمة الر رر
وم  ة جنــوب الــوادى الدوليــة للعلــ ات املعاصــرة، مجلــة جامعــ مــ a ل . ظــ ة للطفــل 4ــ زالرقميــ

  .510 -476،)7(ال��بوcة، العدد 

ة ا�uـسي�ö دمحم فاطمة نظ�Ý سلمان -52 ، مـر و، eالة ي¶ـ. 
tـاز اما القصـصية ) : 2020( ى راثـر الـد
اسـات والبحــوث  ضــة الXـو��c، ا|tلـة العلميـة للد ر4ـ. تنميـة الـسلوك التعـاو�ى لطفـل الر و

  ).1(، اtuزء ) 11( ال��بوcة والنوعية ، العدد 

د الفتــاح -53 ة eاشــم ، عــزة خليــل عبــ اما لألطفــ) : 2007( فاطمــ د ل راملــسرح والــ . مرحلــة مــا قبــ ال 4ــ
سة، القاeرة، دار ال±Hضة   .راملد

ده فـــــرج -54 ـــ رج عبــ ن ) : 2021( فـــــ ـــ ا+ى للوقايـــــة مــ ة الـــــو/. الـــــص¶. الوقـــــ ــ ـــة إنفوجرافيـــــك لتنميـــ فاعليــ
ــة 	بتدائيــــة، ا|tلــــد  دى تالميــــذ املرحلــ ھ بجــــودة ا�uيــــاة لــــ ــ ونــــا وعالقتــ ، )31(رفhــــ�وس Pو

  .)6(العدد 

ةالطفــــل واu"ـــدمات): 2008(فKـــيم مــــصطفى -55 ف الطفــــل العرÇــــى، :  الثقافيــــ cــــة عـــصرcة لتثقيــــ ؤر
دن، مكتبة الدار العرªية aر.  

ليمان ، اينـاس دمحم عطيـھ -56 ب ســ جـ . ) : ٢٠١٩(رفوقيـھ  ��ية قـائم ع@ــ ة الـ امج مق�ـ�ح 4ـ. ال��بيــ برنــ
ا+ى وتـــصوcب املعتقـــدات  ��ية املعاصـــرة لتنميـــة الـــو/. الـــص¶. الوقـــ ــ ضايا الـ oعـــض القـــ

��ية اu"طــأ لــدى طلبــھ الــد ام 4ــ. ال��بيــة ، ا|tلــھ املــصرcھ لل��بيــھ العلميــھ ، الــ بلوم العــ
  .٤٥-١، ) 4(،العدد) ٢٢( ا|tلد

ن وجKــة نظــر oعـــض ) : 2016( ىقاســم نــواف ال�ــ� -57 ال مــ ة aطفـــ أeميــة aناشـــيد الدي�يــة 4ــ. ترªيــ
المية، جامعـــــة أل  ـــ اســـــات 	ســ ة 4ـــــ. الد دنيـــــ a لـــــةt|ـــصة، ا ات ال��بوcـــــة املتخصــ ــ اســـ رالد ر ر

  ). 4(، العدد)t|)12لدالب§ت، ا

اس نــاa .äمـــامى -58 ادE. ، عبـــ ف العــ ة ) : P )2020ــاظم خلـــ ل جائحـــ اج 4ــ. ظـــ وا�uالـــة النفــسية لـــألز
ا  وªـــ وªــا ، أPاديميــة شــمال أو اســة ثقافيــة، مجلــة أPاديميــة شــمال أو ونــا ، د رفhــ�وس Pو ر ر ر

  ).8(، العدد )2(للعلوم والبحث العل�Ý ، ا|tلد 

  .مقدمة 4. أدب الطفل، اÄhtuة ، مطبعة العمرانية): 2005( كمال الدين حسhن -59

ـده -60 ــ ي عبـ hن حــســن عرنـوس، وفـــاء علـــ ــ hن محمـــد، نيفـ ) : 2017(كمـــال الـــدين حـســhن، أحمــــد حـســ
ــت لـــدى  ــ ة الوقـ ات إدا ــــض مKــــا ـة oعـ ـــ ة لتنميـ ــ ائم علــــى املـــســرحية الغنائيــ امج قـــ رفعاليــــة برنـــــ ر

ضة، مج سعيد، العددوأطفال الر cاض أطفال، جامعة بو رلة Pلية   .334-290، ) 10( ر

ن -61 مة Pوفيد ) : 2021( ولفرادة eار زدو 	ذاعة ا|�لية s .4عزcز الثقافة ال��ية حو أ ل  – 19ر
ة العلــوم  ســالة ماجــستP ، �hليــ ة مــن طلبــة جامعـة أم البــوا%.  ،  . عينــ ة ع@ــ اسـة ميدانيــ رد ر

  .العرÇى بن مKيدى 	جتماعية و	�سانية ، جامعة 
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د الفتــاح -62 �وس ) : 2021( مليــاء أحمــد عبــ د فhــ ة ضــ ســية مبتكــرة ل�ــشر التوعيــ يد مد ا�ى وأناشــ رأغــ
ونـــــا  ـــيقية، ا|tلـــــد )Covid-19( رPو ة املوســ ــ ــــة ال��بيـــ يقى، Pليـ ن، مجلـــــة علـــــوم وفنـــــو املوســـــ

)44(،1513- 1544.  

الت 	عالنيـة الق): 2016(طلعت أسعد عبـد ا�uميـد -63 لوك تـأث�h ا�uمـ � سـ وميـة ع@ـ. مراحـل sغيhـ
ة  ســــالة ماجــــستP ، �hليــــ ��ية القوميــــة،  ــ الت الــ ــ راملــــواطن املــــصر بــــالتطبيق ع@ــــ. ا�uمــ ى

ة، جامعة ب±Hا   .رالتجا

ات ): 2019( ماجــــدة فت¶ـــــ. ســـــليم -64 امج مق�ـــــ�ح قـــــائم ع@ـــــ. �aــــشطة التفاعليـــــة لتنميـــــة املKـــــا ربرنــــ
ــدى املوeـــوhªن مــــن أطفــــال � لــøاء النــــاPات الــــذ ا ضــــة، مجلــــة الطفولــــة رالناعمـــة ومKــــ و الر

  .332-249، أكتوªر، )1(، اtuزء )40(وال��بية ، العدد 

اء دمحم عثمـان-65 ف ): 2021(ماجدة فت¶ـ. سـليم، eنـ امج مق�ـ�ح 4ـ. ال��بيـة الوقائيـة لتنميـة املعـا ربرنـ
ونا مة ملواجKة ف�hوس Pو روالسلوكيات الوقائية الال ضة،  COVID-19 ز و لدى أطفال الر

cة، العددمجلة الطفولة وا   .212-138، )2(، اtuزء )46(رل��بية، جامعة ·سكند

ائط الثقافيـة ) : 2019( ىدمحم أبو النصر حـسن، أحمـد خhـ� دمحم ، �عمـة ع@ـ. دمحم حفوضـة -66 الوسـ
ة جنــوب الــوادى،  العــدد  ة، Pليــة ال��بيــة ، جامعــ cــاض aطفــال، مجلــة العلــوم ال��بوcــ  . ر4ــ

)38 ( ،552-569.  

cة ،املكتب اtuام�. ا�uديث ) : 2003(وة دمحم السيد حال-67   .رaدب القص��É للطفل ،	سكند

ة 4ــ. ) : 2021(دمحم عــاطف eيXــل -68 ��ية وا�uركيــ دمج بــhن ال��بيــة الــ ة برنــامج قــائم ع@ــ. الــ فاعليــ
اسات  ونا ، مجلة بحوث ود ضة 4. ضوء مستجدات Pو رتنمية الو/. الوقا+ى ألطفال الر ر و

  .82-49،)6(3، )1(لطفولة املبكرة ، جامعة ب�ö سوcف، ،ا|tلد الطفولة ، Pلية ال��بية ل

ات القـر ) : 2018( دمحم عبد هللا النذير -69 اسية 4. ضوء مKـا ات التعلم 4. املناìí الد نتنمية مKا ر ر ر
ات املـستقبل21 ة : ر، املـؤتمر الـدوE. لتقــوcم التعلـيم، مKــا اض ،eيئــ تقوcمKـا وتنمي©Hــا، الرcـ

c   .40-6ب، ،رتقوcم التعليم والتد

ســـة، عمـــان، دار املـــس�hة لل�ـــشر ) : 2016(دمحم محمـــود ا�uيلـــة -70 رالتـــصميم التعليÝـــ� نظرcـــة ومما
çع والطباعة   .زوالتو

�ح 4ـــ. ال��بيـــة الوقائيــة لتنميـــة الـــو/. ) : 2008(محمــود إبـــراeيم عبـــد العزcــز -71 فعاليـــة برنـــامج مق�ــ
ة ــ اعيــ س الثانوcــــة الز الب املـــــدا ــ ربــــانفلونزا الطيــــو لــــدى طــ اìí رر ة املــــصرcة للمنـــــ ، اtuمعيــــ

çس، العدد روطر التد   .115-55، )13(ق

çع) : 2011( محمود حامد خضر -72   .ز	عالم و·ن��نت،عمان، دار البداية لل�شر والتو

  .	عالم وثقافة الطفل ، القاeرة ، دار الفكر العرÇى): 2011( محمود حسن اسماعيل -73

ضوان  -74 ات  ) : 2007( رمحمود  ة aعمال ، عمان، اu"ليج العرÇىراملKا   .رالناعمة وأeمي©Hا 4. إدا

مــصادر لغــة اtuــسد مــع aخــرcن، القــاeرة، ا|tموعــة العرªيــة ): 2012(مــدحت دمحم أبــو النــصر -75
cب وال�شر   .رللتد
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د ا�uميــد -76 ال محمــود عبــ . oعــض ): 201(  منــ cــاض aطفــال ع@ــ cب معلمــات  د رفاعليــة برنــامج لتــ ر
ات املستخ ا¡Hن راملKا ضة 4. ضـوء احتياجـ ودمة 4. عرض �aشطة القصصية ألطفال الر

jcية، مجلة العلوم ال��بوcة ، العدد    .144-76، )2(، اtuزء ) 23(رالتد

ـــــــة -77 ��ة العامليـــــــ ــــــــ ـــــــــة الــــــ ــــــــا ): 2020( منظمـــــ ونــــــ ــــــــ�وس Pو ـــد ( رفhــــــ ـــــــــ ــــــوفرب) P-19وفيـــ  متــــــــ
news/ar/int.who.www://https.  

ية املـستحدثة فعالي) : 2020( م�ö دمحم إبراeيم  -78 اوف املرضـ ادى u"فـض oعـض ا|"ـ شـ رة برنامج إ
cاض aطفال  ونا املستجد، ا|tلة العلمية لXلية  رلدى aطفال من جائحة ف�hوس الXو ر

سعيد، العدد    ) .17( ر، جامعة بو

ادى ســار الــديك  -79 ائط توصـــيل أدب aطفــال ) : 2006(ىنــ cخيــة تحليليــة ، مجلـــة : وســ ة تا اســ رد ر
 املفتوحـــة للبحـــوث 	�ـــسانية و·جتماعيـــة ، جامعـــة القـــدس املفتوحـــة، جامعـــة القـــدس

   .306 -271، ) 7(العدد

80- . ات ) : 2004( ناeــد فÝKــ� ع@ــ ســ . oعــض املما ضــة 4ــ ال الر ة برنــامج ترªــو لتثقيــف أطفــ رفاعليــ و ى
çس، جامعة القاeرة اسات 4. املناìí وطر التد را�uياتية وتنمية اتجاeا¡Hم نحوeا، د   .قر

داف ) : 2021(ء الـــسيد عبـــد ا�uكـــيم نجـــال-81 ق oعـــض أeـــ تعلم املـــدمج لتحقيـــ ــ ائم ع@ـــ. الـ امج قـــ برنـــ
د ة الوقائيــــة وتنميــــة مXونــــات الــــو/. بأليــــات مواجKــــة فhــــ�وس Pوفيــــ ل 19ال��بيــــ  لــــدى طفــــ

cة ، العـدد ضة، مجلة الطفولـة وال��بيـة ، جامعـة 	سـكند رالر  – 18، ) 2(، اtuـزء ) 48(و
102.  

�cب ع@. عبـد الـرحمن ندا ا�uسي�ö، ندا يوس-82 تخدام لغـة ) : 2020( زف ، أمل دمحم حسونة،  اسـ
تعلم ، ا|tلـة  hن بـصعوªات الـ ضـة املنjئـ دى أطفـال الر ة التحـدث لـ واtuسد 4. تنمية مKـا ر

سعيد ، العدد  cاض aطفال ، جامعة بو رالعلمية لXلية    .610 -564، )17( ر

83-�Ýو 4. �ـشر الـ) : 2019( �س§بة العلcندو التلفز امج ر الة Dr. OZو/. الـص¶. برنـ سـ ر أنموذجـا ، 
  . ماجستP ،�hلية العلوم ·�سانية و·جتماعية، جامعة العرÇى بن مKيدى 

عبان أحمــد -84 � شــ ، لبöــ ل، إبــراeيم زPــى الــصاو ھ جميــ ان ســالمة عــوض، ســمية طــ eــ ىنو ) : 2020(ر
ات ال ��اتيجيات التفكhــ� اtuــان�ô 4ــ. تنميــة oعــض املKــا تخدام اســ ناعمــة لــدى رفاعليــة اســ

سـالة ماجـستP ،�hليـة  ح،  رالطالبة املعلمة بXلية ال��بية للطفولة املبكرة بمحافظة مطر و
ح   .وال��بية للطفولة املبكرة، جامعة مطر

ة ) : 2021( نيفـــhن حـــسن عرنـــوس -85 ــة 4ـــ. تنميــــ ال الرقميـ ا�ى وأناشـــيد aطفـــ ــ تخدام أغــ ــ فعاليـــة اسـ
ضـــ ات القـــر ا�uـــادى والعـــشرcن لـــدى أطفــال الر ومKــا ن ة، مجلـــة الطفولـــة وال��بيـــة، Pليـــة ر

cة، ا|tلد  رcاض aطفال، جامعة ·سكند   .144 -85، )40(،العدد ) 11(ر

ــاeرة،  ) : e )2014ـــــال الـــــسعيد -86 اء واملتخصـــــصhن ، القـــ ــ ــو دليـــــل aبـــ ىإضـــــطرابات التواصـــــل اللغـــ
  .مكتبة ·نجلو املصرcة

ــــ� غالـــــب املواجـــــدة -87 سhن الفلف@ـــــ. ، عبhـ ــ ـــة برنـــــامج قـــــائم ع@ـــــ. �aــــــشطة ف) : e )2018نـــــاء حـــ اعليــ
ة  ضــة 4ــ.  الكــرك، ا|tلــ دى طفــل الر ��ية والبي´يــة لــ ات الــ واملتXاملــة 4ــ. اك�ــساب املKــا ر

  ).7(العدد  العرªية لل��بية العلمية والتقنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا ،
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مات د): e)2021نيدة قنديل أبو بكر -88 a ةKرتوظيف ال��امج التفاعلية 4. مواج اسة تحليلية ، ،  ز
ــــوم وaداب،  ــــة والعلـــ ة لل��بيـــ ــــ ل، املؤســـــــسة العرªيـــ ــ ة الطفـــــ ــ ــــالم وثقافـــــ ـــة العرªيـــــــة إلعـــ ا|tلــــ

  ).6(، العدد) 4(ا|tلد

ــــــليمان-89 ادات ) : e )2009يـــــــــام ع@ـــــــــ. ســـ ـــ يخ oعـــــــــض العــــــ ــة ل��ســـــــــ ـــــستخدم aغنيـــــــ امج مق�ـــــــــ�ح �ــــ برنـــــــــ
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ة ال��بيـة، جامعـة عـhن  طالبات جامعة شقراء، مجلة Pلية ال��بية 4ـ. العلـوم ال��بوcـة، Pليـ

  .540-485، ) 4(، العدد)44(شمس، ا|tلد 

اء أبـــو املعـــاطى يوســـف -91 . تنميـــة ) : 2021( وفـــ ــ cـــة 4ـ Xcاتو ة برنـــامج قـــائم ع@ـــ. القـــصة الXا ــ رفاعليـ ر
P ع جائحــة ات ا�uياتيــة للتعــا�ش مــ ا اض رoعــض املKــ cــ ة  ة Pليــ ة، مجلــ ضــ ونــا لطفــل الر رو و ر
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eر ، ا|tلد  a عالم ، جامعة	لية P2712 -2657، ) 4(، العدد )54(ز. 
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  ) .1(ء ، اtuز
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)41 .(  
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