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 ص ملخ

كجػػػود بعػػػػض القصػػػور مػػػن ناحيػػػػة كعػػػى االطفػػػػاؿ تمثلػػػت مشػػػكلة البحػػػػث فػػػي 
بأنفسػػهم كذكاتهػػم كسػػلوكياتهم تجػػاه زمبلئهػػم كتجػػاه ركضػػتهم، كذلػػك علػػى الػػرغم مػػن كجػػود 
منهج تربول يهتم بهذه الجوانب، كلعل السبب الرئيسى يكمػن فػى االعتمػاد علػى األسػاليب 

حفػػظ كالتلقػػين للمفػػاىيم كالمعلومػػات كإغفػػاؿ التقليديػػة فػػى األنشػػطة داخػػل الركضػػة مثػػل ال
الػػدكر الكبيػػر الػػذل تلعبػػو األسػػاليب التربويػػة المعاصػػرة، كمنهػػا مسػػرح العػػرائس الػػذل يلعػػب 
دكران كبيران فى تنمية كافػة المهػارات كالمفػاىيم كاألتجاىػات كالقػيم االيجابيػة كاإلنتمػاء بطريقػة 

اسػتخداـ  دؼ البحػث إلػى قيػاس فاعليػةكىػ شيقة كممتعة، تعمل على جػذب انتبػاه األطفػاؿ.
كاسػتخدمت الباحثػػة   مسػرح العػرائس فػى تنميػػة اإلنتمػاء للطفػل فػػى مرحلػة ريػاض األطفػػاؿ.
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كل من المنهج الوصفى كالمنهج شبو التجريبى فى معالجة متغيرات البحث . تػم تجريػب 
لمسػتول االنشطة المسرحية علػى عينػة عشػوائية قوامهػا )سػتوف( طفػبلن كطفلػة مػن أطفػاؿ ا

سػػػنوات كالتػػػى مثلػػػت  7 – 6الثػػػاني بمرحلػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ ممػػػن تتػػػراكح أعمػػػارىم بػػػين 
مجمػػوعتى البحػػث )التجريبيػػة ك الضػػابطة( بمعػػدؿ )ثبلثػػوف( طفػػبلن كطفلػػة لكػػل مجموعػػة. 

درجػات  ىإحصػائيان بػين متوسػطداؿ فػرؽ  كجػود( 1كتوصلت الباحثة إلى النتػائج التاليػة: )
يػػػة فػػػي التطبيقػػػين القبلػػػي كالبعػػػدل لمقيػػػاس اإلنتمػػػاء المصػػػور  أطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريب

 ( كجػود2) لصالح التطبيق البعػدل. -بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس  –)اعداد الباحثة( 
درجات أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيقػين القبلػي  ىإحصائيان بين متوسطداؿ فرؽ 

 -بالنسبة للمحاكر االربعة للمقيػاس –باحثة( كالبعدل لمقياس اإلنتماء المصور  )اعداد ال
درجػػػات أطفػػػػاؿ  ىإحصػػػائيان بػػػين متوسػػػطداؿ فػػػرؽ  ( كجػػػود3)لصػػػالح التطبيػػػق البعػػػدل.

المجمػػوعتين التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي التطبيػػق البعػػدل لمقيػػاس اإلنتمػػاء المصػػور  )اعػػداد 
داؿ كجػود فػرؽ ( 4لصالح المجموعة التجريبية كذلػك للدرجػة الكليػة للمقيػاس.) الباحثة(

درجػػػات أطفػػػاؿ المجمػػػوعتين التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي التطبيقػػػي  ىإحصػػػائيان بػػػين متوسػػػط
 -بالنسػبة للمحػاكر االربعػة للمقيػاس  –البعدل لمقياس اإلنتماء المصور )اعداد الباحثػة( 

لصالح المجموعػة التجريبيػة.كما أثبتػت النتػائج أف " للمتغيػر المسػتقل ) مسػرح العػرائس 
 ير كبير علي المتغيرات التابعة )إنتماء الطفل لذاتو كأسرتو كركضتو ككطنو("(حجم تأث

االنتمػاء للػذات، ، االنتمػاء، مسرح العػرائس، أطفػاؿ الركضػة: الكلمات المفتاحية
   االنتماء لؤلسرة، االنتماء للركضة، االنتماء للوطن.

Abstract 

The problem of research is that there are some 

shortcomings in terms of the children's awareness of themselves, 
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their selves, and their behavior towards their colleagues and their 

school, despite the existence of an educational curriculum that cares 

about these aspects. The main reason lies in relying on the 

traditional methods of activities in Kindergarten such as 

memorizing and indoctrination of concepts and information, 

Which plays a major role in the development of all skills, concepts, 

attitudes and positive values, such as belonging in an interesting 

and enjoyable way, which works to attract the attention of children. 

The aim of the research was to measure the effectiveness of using 

the puppet theater in the development of child development in 

kindergarten. The researcher used both descriptive and semi-

experiential approaches in the treatment of research variables. The 

experimental activities were conducted on a random sample of (60) 

children and children of the second level in the Kindergarten aged 

6 - 7 years, which represented the experimental groups (control and 

control) at the rate of 30 children per group. The researcher found 

the following results: (1) There was a statistically significant 

difference between the average scores of the children of the 

experimental group in the tribal applications and the sample of the 

photographer's index (the researcher's preparation) - for the total 

score of the scale - for the application of the dimension. (2) There 

was a statistically significant difference between the average scores 

of children in the experimental group in the tribal applications and 

the sub-criteria of the photographer's optometry (for the four axes 

of the scale) in favor of the remote application. (4) The existence of 

a statistically significant difference between the average scores of 

the children of the experimental and control groups in the remote 

application of the measure of the photographer's affiliation (by the 

researcher) - for the four axes of the sample Yas - for the benefit of 

the group Altjeribih.kma results proved that "the independent 

variable (puppet theater) the size of a large impact on the 

dependent variables (belonging to the same child and his family, 

and his country Rodth") 
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 مقدمة : 
إف األحداث المتبلحقة التي تمر بالعالم؛ كالتطورات السريعة التي تجتاحو؛       

كالمتغيرات التي أصبحت أكبر من قدرة األفراد على مبلحقتها كاستيعابها أحدثت 
بت فى ضياع الطريق الصحيح قدران كبيران من تشويش األفكار كاختبلط الرؤل؛ كتسب

من بين الكثيرين الذين أصبحوا غير قادرين على أف يميزكا بين الخطأ ك الصواب؛ 
 كبين الخير كالشر؛ كبين طريق الهداية كطريق الهبلؾ. 

كنظران ألف الطفولة ىى مرحلة على قدر كبير من األىمية لذا كجب على كل       
فعل ذلك اىتم بحاضره كمستقبلو، فأطفاؿ اليـو مجتمع اإلىتماـ بأطفالو، ألنو إذا 

 كفقان لقانوف النمو ىم شباب المستقبل.
بل المدرسػة كأكضػح قكيعد "فركبل" أكؿ من أنشأ مؤسسات خاصة لتربية طفل ما       

ف نعاملػو  أك ، ىادئػان  طبيعيػان  فلسفتها األساسية كىى إتاحة الفرصة للطفػل لكػي ينمػو نمػوان 
ر بمػػا يعمػػل، كأف نهيػػئ لػػو الفػػرص المواتيػػة لينفػػذ مػػا يريػػد كمػػا ككػػائن ذكػػي يفكػػر كيشػػع

تمليو عليو مشاعره الداخليػة كميولػو كرغباتػو )فرمػاكل محمػد فرماكل،حيػاة المجػادل ، 
39:2004.) 

كفى خضم االنبهار بما أحدثو التطور التقني كالمعرفى، كالتأثيرات الكبرل التى      
تطور االتصاالت فقد بدأ البعض يفقد ثقتو أحدثها التواصل بين الحضارات بسبب 

بنفسو كخصوصيتو؛ كلهذا كاف لزاما على المؤسسات التربوية أف تنمي كتغرس اإلنتماء 
 داخل أفراد المجتمع منذ الصغر.
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ىناؾ اتجاه عالمي بمرحلو الطفولو؛ تلك المرحلة التى تتشكل فيها شخصية      
اتجاىاتو كمفاىيمو؛ فتشيكل الشخصية الطفل كيتلقى فيها مبادئ الحياة كيكتسب 

العربية يبدأ مع ىذه المرحلة ك ذلك بإرساء مفهـو اإلنتماء لتلك الشخصية حتى 
تكتسب الحصانة البلزمة ضد أم غزك ثقافي خارجي قد يؤثر فى الهوية العربية 

 (.15: 2001)عبدالفتاح غزاؿ،
طفاؿ، من خبلؿ دراسة ألفت كربما تتضح لنا القيمة التربوية لئلنتماء لدل األ      

( حيث ىدفت إلى تصميم برنامج قائم على الحكايات 2000عبد اهلل العربى )
الشعبية فى تنمية اإلنتماء لدل أطفاؿ الركضة، فقد أكدت على ضركرة تصميم 
مقررات تعليمية متتابعة خبلؿ المراحل الدراسية المختلفة تحث األطفاؿ على 

 اإلنتماء.
( بعنواف: أثر األنشطة التربوية لطفل ما 1995ة كريماف محمد بدير )كفى دراس      

قبل المدرسة فى تنمية اإلنتماء الوطني؛ أسفرت نتائج الدراسة عن أىمية األنشطة 
القصصية، كالفنية، كالبيئية فى تعميق اإلنتماء الوطني لدل األطفاؿ، كما ىدفت 

(، إلى تنمية اتجاىات 1997" ). Pachano Lizabebth  دراسة" ليزابيبز باكهانو
المواطنة لدل األطفاؿ، كقد كشفت عن ضركرة غرس المبادئ األكلى للمواطنة لدل 

 األطفاؿ الصغار.
كيعد مسرح العرائس كسيلة تربوية تستطيع معلمة رياض األطفاؿ من خبللو أف       

ف يتعلم من تقوؿ للطفل ما ال يمكن قولو بشكل مباشر أك غير مباشر، فالطفل يمكن أ
العركسة ما ال يتعلمو من اآلباء أك المعلمين، ألف سلوؾ الطفل يتصف بالعناد كعدـ 
الطاعة. كانطبلقان من ذلك البد من تعليم الطفل من خبلؿ الحواس كالخبرة غير 
المباشرة، فالطفل حينما يشاىد عرضان مسرحيان من الممكن أف يتعلم منو الكثير من 
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ى ما ال يستطيع تعلمو من خبلؿ أسلوب األمر كالنهى كالتوجيو أنماط السلوؾ االيجاب
 (891، 2010كاالرشاد الشفهى ) حسن، 

كمما يؤكد على أىمية مسرح العرائس ما تضمنو المؤتمر الدكلى الثانى ) رياض      
( من أبحاث تهدؼ الى استخداـ مسرح 2010األطفاؿ فى ضوء ثقافة الجودة، 

 ن المهارات كالقيم كاالتجاىات التربوية.العرائس لتنمية العديد م
( إلى أىمية مسرح العرائس فى  Gagen,2000كما توصلت دراسة جلين)       

تدريب األطفاؿ على مهارات الحياة المختلفة، ككذلك اكدت دراسات كبلن من: ككد ) 
Wood,2000  ( ك شيرلى )Shirly,2000  ( ك لين )Lin,2005 ك )

( على أىمية دمج مسرح العرائس فى العملية 2002)ناىد ( ك 2011)أحمد كنعاف 
التعليمية كبخاصة مع المراحل التعليمية األكلى فى عمر اإلنساف، كقد أسفرت ىذه 
الدراسات عن أىمية مسرحة المناىج الدراسية المقدمة خصيصان لطفل الركضة كالتى 

 يصعب استيعابها بالطرؽ التقليدية. 
دـ، يتضح أف مسرح العرائس إذا أحسن استخدامو بما يحملو كتأسيسان على ما تق     

من معافو كأغافو كأناشيد، كما يتضمنو من كلمات النص المسرحى، فإنو ببل شك 
سيكوف لو دكر كبير فى إكساب الطفل قيم اإلنتماء، كيساعد بشكل كبير فى نقل 

علم، فقد أكصت االفكار اإليجابية إلى أذىاف األطفاؿ كذلك من خبلؿ بقاء أثر الت
( بضركرة اإلىتماـ بالمسرح داخل العملية التعليمية، حيث أف 2006دراسة ) لمياء ، 

المسرح من أىم كسائط أدب األطفاؿ الذل يحقق كثيران من أىداؼ العملية التعليمية، 
 كذلك لما يتيحو لهم من حرية كنشاط كفاعلية كديناميكية كتقليد كمبلحظة.

الحالي إلى إستخداـ مسرح العرائس كمدخل لتنمية قيم لذا يسعى البحث      
 اإلنتماء للطفل فى مرحلة رياض األطفاؿ . 
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 مشكلة البحث:
تتضح مشكلة البحث الحالي من خبلؿ ما كشفت عنو نتائج البحوث       

كالدراسات السابقة، كمن خبلؿ مبلحظات الباحثة أثناء عملها باإلشراؼ على التربية 
لبة / المعلمة شعبة رياض األطفاؿ، حيث لوحظ أف ىناؾ بعض القصور الميدانية للطا

من ناحية كعى األطفاؿ بأنفسهم كذكاتهم كسلوكياتهم تجاه زمبلئهم كتجاه ركضتهم، 
كذلك على الرغم من كجود منهج تربول يهتم بهذه الجوانب، كلعل السبب الرئيسى 

طة داخل الركضة مثل الحفظ يكمن فى االعتماد على األساليب التقليدية فى األنش
كالتلقين للمفاىيم كالمعلومات كإغفاؿ الدكر الكبير الذل تلعبو األساليب التربوية 
المعاصرة، كمنها مسرح العرائس الذل يلعب دكران كبيران فى تنمية كافة المهارات 
كالمفاىيم كاألتجاىات كالقيم االيجابية كاإلنتماء بطريقة شيقة كممتعة، تعمل على 

 ذب انتباه األطفاؿ .ج
كمن ىنا فقد تبلورت مشكلة البحث الحالي فى السؤاؿ الرئيسى التالى) ما ىي       

فاعلية استخداـ مسرح العرائس كمدخل لتنمية اإلنتماء للطفل فى مرحلة رياض 
 األطفاؿ؟ (

 كيجيب البحث الحالي على التساؤالت الفرعية التالية:
األنشطة باستخداـ مسرح العرائس  ما التصور المقترح لمجموعة من  -1

 للطفل فى مرحلة رياض األطفاؿ؟
ما فاعلية التصور المقترح لمجموعة من األنشطة باستخداـ مسرح العرائس  -2

 فى تنمية قيم اإلنتماء التى ينبغى إكسابها للطفل فى مرحلة رياض األطفاؿ؟

 



    ابراىيم ىدل د..  المدرسة قبل ما طفل لدل االنتماء لتنمية كمدخل العرائس مسرح استخداـ فعالية
 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
175

 

 فركض البحث 
لمجموعػة التجريبيػة درجػات أطفػاؿ ا ىإحصػائيان بػين متوسػطداؿ جد فػرؽ يو  .1

 –فى التطبيقين القبلي كالبعػدل لمقيػاس اإلنتمػاء المصػور )إعػداد الباحثػة( 
 لصالح التطبيق البعدل. -بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس 

درجػات أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة  ىإحصػائيان بػين متوسػطداؿ جد فػرؽ يو  .2
 –)إعػداد الباحثػة( فى التطبيقين القبلي كالبعػدل لمقيػاس اإلنتمػاء المصػور 

 لصالح التطبيق البعدل. -بالنسبة للمحاكر االربعة للمقياس
درجات أطفاؿ المجموعتين التجريبية  ىإحصائيان بين متوسطداؿ جد فرؽ يو  .3

 كالضػػابطة فػػى التطبيػػق البعػػدل لمقيػػاس اإلنتمػػاء المصػػور )إعػػداد الباحثػػة(
 .لصالح المجموعة التجريبية كذلك للدرجة الكلية للمقياس

درجات أطفاؿ المجموعتين التجريبية  ىإحصائيان بين متوسطداؿ جد فرؽ يو  .4
 –كالضابطة فى التطبيقي البعدل لمقياس اإلنتماء المصور )إعداد الباحثػة( 

 لصالح المجموعة التجريبية. -بالنسبة للمحاكر االربعة للمقياس 

 أىمية البحث 
 ترجع أىمية البحث إلى أنو قد يسهم فى : 

تنميػػة إلػى أىميػػة  كالقػػائمين علػى تربيػػة الطفػػلنظػػار معلمػات الركضػػة توجيػو أ .1
قيم اإلنتماء لػدل األطفػاؿ كمسػاعدتهم علػى إسػتخداـ مسػرح العػرائس فػى 

 التعلم. 
توجيػػػو أنظػػػار مخططػػػي منػػػاىج ريػػػاض األطفػػػاؿ كبرامجهػػػا، كمعلمػػػات ىػػػذه  .2

لؤلسػػرة المرحلػػة إلػػى أىميػػة تنميػػة قػػيم اإلنتمػػاء ) اإلنتمػػاء للػػذات كاإلنتمػػاء 
 كاإلنتماء للركضة كاإلنتماء للوطن( فى ىذه المرحلة. 
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تػػدريب معلمػػات الركضػػة علػػى كيفىػػة تنفيػػذ مسػػرح العػػرائس كاسػػتخدامو مػػع  .3
 األطفاؿ بعيدان عن الطرؽ النمطية فى التعلم. 

 حدكد البحث : 
بناء أنشطة تعليمية تقـو على استخداـ مسرح حدكد موضوعية: تم  .1

، كذلك أقتصر البحث على تنمية قيم رحلة الركضةالعرائس لؤلطفاؿ فى م
اإلنتماء  –اإلنتماء للركضة  –اإلنتماء لؤلسرة  –اإلنتماء) اإلنتماء للذات 

 للوطن ( فقط.
( ستوف) حدكد بشرية : تم تجريب المسرحيات على عينة عشوائية قوامها .2

كح من أطفاؿ المستول الثاني بمرحلة رياض األطفاؿ ممن تترابلن كطفلة طف
ك  يةالبحث )التجريب ىسنوات كالتى شكلت مجموعت 7 – 6أعمارىم بين 

 كطفلة لكل مجموعة.  طفبلن  )ثبلثوف(الضابطة( بمعدؿ 
تم التجريب فى ركضة سعد زغلوؿ الرسمية للغات كىى حدكد مكانية :  .3

 . وزارة التربية كالتعليم بمحافظة القاىرةإحدل الركضات التابعة ل
( 2014/2015لتجريب فى الفصل الدراسي الثانى )حدكد زمانية : تم ا .4

  ساعات يوميان  6-4بمعدؿ 

 أدكات البحث كمواد المعالجة التجريبية : 
 .)إعداد الباحثة( مقياس اإلنتماء المصور .1
 المسرحيات المقترحة )إعداد الباحثة(. .2

 مصطلحات البحث 

 effectivenessالفاعلية: 
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ات التربوية التجريبية كما أكرده شحاتو كالنجار يعبر مصطلح الفاعلية فى الدراس      
( عن "مدل األثر الذل يمكن أف تحدثو المعالجة التجريبية بوصفها 230، 2003)

مثيران مستقبلن فى أحد المتغيرات التابعة، كتظهر فى مقدار كنوع التعلم الذل تحقق من 
 خبلؿ المواقف التعليمية داخل الفصل كخارجو "

لباحثة إجرائيان فى ىذا البحث: بأنها مدل التأثير اإليجابى لمسرح كتعرفها ا      
 العرائس فى تنمية قيم اإلنتماء لدل طفل الركضة.

 مسرح العرائس:
( بأنو أحد أنواع التمثيل تستخدـ فيو العرائس على 2010تعرفو إيماف خضر)      

طفل الركضة، كتتحرؾ  أختبلؼ تنويعاتها معتمدة على ظاىرة إحيائية األشياء التى تميز
بواسطة العب العرائس فى مكاف معد خصيصان للعرض العرائسى، كتتنوع شخصياتها ما 
بين عرائس آدمية، أك حيوانية، أك نباتية، أك جماد، كتتناكؿ مختلف الموضوعات التى 

 تهم األطفاؿ كتسهم فى جوانب نموىم المتعددة.
ـ مجموعة من الدمى كالعرائس القفازية فى كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو استخدا      

مسرحيات تمثيلية ىادفة توفر لؤلطفاؿ خبرات تربوية متميزة بشكل ممتع من أشكاؿ 
التسلية كالتركيح على األطفاؿ، كذلك بهدؼ تنمية قيم اإلنتماء البلـز إكسابها 

 لؤلطفاؿ فى مرحلة رياض األطفاؿ.

 اإلنتماء:
كسيلة من الوسائل البشرية ألشباع حاجة أساسية منشؤىا يعرؼ اإلنتماء على أنو       

فطرة اإلنساف؛ فبل يمكن أف يعيش اإلنساف دكف أف ينتمى إلى شيء كلذلك تجد 
اإلنساف الذل ال يشعر باإلنتماء يحاكؿ قدر المستطاع أف ينضول تحت لواء ما مثل 
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فة )اإلنساف مدنى األحزاب كالتيارات كغيرىا؛ كلعل ذلك من مصادفات القاعدة المعرك 
بطبعو( كلذلك فكلما نضج اإلنساف فكريان كعقليان نضجت حاجتو لئلنتماء أيان كاف 

 (11-2006شكل ىذا اإلنتماء)أحمد حسين
كيعرؼ اإلنتماء إجرائيان فى ىذا البحث بأنو: شعور لدل كل طفل يشعر من خبللو       

الوطن (  –الركضة  –األسرة  –أنو جزء من المجتمع الذل يعيش فيو ) الذات 
 كيفتخر بارتباطو بذاتو ك بمجتمعو كركضتو كأسرتو.

  منهج البحث :
 أتبع ىذا البحث :

المنهج الوصفى التحليلى: كذلك من خبلؿ عرض األدبيات  .1
كالدراسات المرتبطة بمحاكر اإلطار النظرل للبحث لئلفادة فى إعداد 

 أدكات البحث كمواد المعالجة التجريبية.
بو التجريبى: كذلك من خبلؿ التطبيق الميداني لقياس المنهج ش .2

فاعلية األنشطة التعليمية التى اعتمدت على استخداـ مسرح العرائس 
 لؤلطفاؿ فى تنمية قيم اإلنتماء لديهم. 

 اإلطار النظرم:
يتناكؿ ىذا الجزء عرضان لئلطار النظرم للبحث فى محورين رئيسين: المحور       

العرائس فى رياض األطفاؿ. كيتناكؿ المحور الثاني اإلنتماء األكؿ يتناكؿ مسرح 
 كجوانبو. كسيتم عرض المحورين فيما يلى بشئ من التفصيل:

 المحور األكؿ: مسرح العرائس



    ابراىيم ىدل د..  المدرسة قبل ما طفل لدل االنتماء لتنمية كمدخل العرائس مسرح استخداـ فعالية
 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
179

 

يعد مسرح العرائس فن من الفنوف التى رافقت اإلنساف فى تطوره، حيث يوجد       
التى صنعت الدمى على مختلف تبلـز بين الطفل كالدمية فى حضارات الشعوب كافة 

العصور من جميع المواد كبمختلف القياسات كاألشكاؿ، كالتى تثير عند الطفل 
التخيبلت كينشأ بينهما عالم ساحر كخاص يكاد يعتبرىا الطفل كائنان حيان سواء كانت 

 (.2008،76تمثل شخصان أك حيوانان أك نباتان أك جماد )عيسى ،
أحد الوسائط التى تساعد على منح السعادة كالفرح  يعتبر فمسرح العرائس      

لؤلطفاؿ كمن شأنو أف يساىم فى بعث اليقظة، كالمتعة فى حياة أطفالنا، كيعزز ثقتهم 
بما حولهم بدءان من الدمى المحيطة بهم، كالعالم المجسد حولهم، ككذلك العرائس 

 المحيطة بهم، لذلك فمسرح العرائس مهم فى حياة أطفالنا.
إف حب الطفل للعبتو كحبو لعركستو ىو الدافع األكبر لميبلد مسرح العرائس فى       

العالم، كترجع نشأة العرائس الى العصور كالمجتمعات األسطورية حيث كانت العرائس 
كاألقنعة تعمبلف كناقل للرسائل الشفهية بين الناس كاآللهة )عبد المنعم 

2007،157) 
عة خاصة؛ فالطفل كالعركسة ينطلقاف معان إلى عالم خاص إف عالم الطفولة لو طبي      

يعايش فيو الطفل عركستو، فيتحاكراف سويان متفاعلين مع عرائس أخرل ليقيما معها 
 عبلقات أخرل .

 أىمية مسرح العرائس
يساعد فن العرائس على تنشئة كتعليم الطفل، كىو يعد كاحدان من أىم الوسائط       

األطفاؿ فى تأدية عملها مع األطفاؿ؛ لما يحققو من فوائد،  المساعدة لمعلمة رياض
حيث تخاطب العركسة حواس الطفل المختلفة كإعطاءه المثل كالنموذج كالقدكة 

 بطريقة أكثر تجسيدان.
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فمسرح العرائس على إختبلؼ أنواعو يلعب دكران مهمان فى حياة األطفاؿ؛ فهو       
ر تأثيران فى نفوس األطفاؿ من أنواع المسرح كسيلة ترفىهية تثقيفية، بل لعلو أكث

األخرل كمن كسائل الفنوف عامة، كذلك إلرتباط الطفل الشديد بالدمية أك العركسة 
التى تحقق لو غايات عدة؛ فيتخذىا كسيلة للتسلية كاللعب كالحكى كإظهار طاقاتو 

ة االبداعية، فهى ترقص كتغنى كتضحك كتبكى كتتحرؾ كتحكى لو حكايات جذاب
 (.2008،81)عيسى،

لذلك اىتمت الدكؿ المتقدمة بفن العرائس من خبلؿ تدريب كإعداد       
المتخصصين فى إعداد المادة كتصميم المناظر كاألزياء كتقديمها فى أفضل صورة لما 
لها من إسهامات ملموسة فى نضج شخصية الطفل، فإستخداـ العركسة فى مسرح 

تصاؿ الفعالة التى لها أثر كبير فى تكوين اتجاىات العرائس يعد كسيلة من كسائل اال
الطفل كميولو كقيمو، كتحديد نمط شخصيتو، فالمسرحية ىى نوع من اللعب االيهامى 

 الذل يلعب دكران مهمان فى حياة األطفاؿ.
 أنواع مسرح العرائس:

حسين (ىناؾ أنواع عديدة لمسرح العرائس يمكن تقسيمها على النحو التالى      
،2002،84) 

أكالن: مسرح المبلءة )المفرش(: ىو أحد المسارح المناسبة للعركض ذات اإلعداد 
الكبيرة من العرائس لما يتيحو من مساحة يمكن التحكم فىها لتحريك العرائس، 
كيعتمد على مفرش يمكن مده بين أل قائمين باالتساع المطلوب، كيتم تثبيت حافتى 

فتى الباب أك النافذة بحيث تكوف ىناؾ مساحة المفرش بأل قوائم صلبة أك بين حا
 تسمح بوقوؼ البلعبين كالعرائس بسهولة.
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ثانيان : مسرح المنضدة : تستخدـ المنضدة كمساحة للتحريك، بعد أف توضع ستارة 
على الجانب المواجو للمشاىدين كتثبيتها بين جوانب المنضدة إلخفاء البلعب الذل 

 يحرؾ العرائس من خلف المنضدة.
ثالثان: مسرح الصندكؽ: يعتمد على فكرة مسرح المنضدة كلكن بدالن من إستخداـ 
سطح المنضدة كمساحة للتحريك يستخدـ الصندكؽ المستطيل الشكل الذل يمكن 
إحضاره كيوضع الصندكؽ على المنضدة كيجلس البلعب خلفها كيستخدـ فتحة 

 الصندكؽ كإطار لتحريك العرائس.
: نفس فكرة المبلءة كلكن القائم ىنا ستكوف فتحو أحد رابعان: مسرح فتح الباب

 االبواب، حيث يجلس المشاىدين من ناحية كالبلعب كالعرائس من ناحية أخرل.
خامسان: مسرح النافذة: فيو يجلس المشاىدكف داخل حجرة كيقف البلعبوف خارجها 

 ا.كيحركوف عرائسهم من فتحة النافذة التى تكوف بمثابة مساحة التحريك ىن
سادسان: المسرح الصغير: مسرح مكوف من ثبلثة جوانب )ثبلث قطع( تتصل بعضها 
ببعض بواسطة مفصبلت معينة كيتم صنعو من الخشب أك الكرتوف، كىذا المسرح 

 يمكن طيو كنقلو.
سابعان: مسرح العرائس الكبير: يتكوف من ثبلثة جوانب من الخشب، تغطى بأقمشة 

كسط عرضو أكبر من عرض أل من الجانبين اآلخرين، سميكة أك ملونو، كالجانب األ
 كيتم عمل فتحو بو تكفى لتحريك عدد مناسب من العرائس. 

كقد اختارت الباحثة مسرح العرائس الكبير ليتناسب مع عدد األطفاؿ، كعدد       
 الشخصيات، كلوضوح العرض المسرحى المقدـ لؤلطفاؿ.

 ل الركضة:مواصفات المسرحية التى يمكن تقديمها لطف
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المسرحية التى تصلح لؤلطفاؿ ىى المسرحية ذات الحدث البسيط، الذل يقـو       
على قصة كاحدة كشخصية محورية كاحدة، كىو ما يمثلو المسرح األرسطى الذل 
يلتـز بالوحدات الثبلث: كحدة الزماف، ككحدة المكاف، ككحدة الحدث الذل يربط 

الطفل المتلقى من خبلؿ المنطقية الفنية  بدايتو بوسطو كنهايتو خط كاحد، يشد
للحدث البسيط، كالتى تجعل الطفل ال يفقد الخط الفكرل للمسرحية ) شحاتو، 

2004 ،382.) 
كلبناء نص مسرحى جيد البد من أف تتكامل فيو عدد من العناصر ال يمكن       

 فصلها عن بعضها البعض، كتتمثل ىذه العناصر فىما يلى:
لمسرح ىى الموضوع األساسى الذل تبنى عليو كتتجمع حولو بقية الفكرة: فكرة ا

األحداث كالمواقف كالتفاصيل إلبرازىا كاضحة فى ذىن األطفاؿ )ناىد 
(. كتعد فكرة المسرح بمثابة مجموعة من الحقائق يحاكؿ مؤلف 2002،51شعباف،

النص المسرحى تأكيدىا عن طريق تجسيدىا من خبلؿ الشخصيات، كالحدث، 
وار، كالزماف، كالمكاف. فبلبد من كضوح الفكرة المقدمة للطفل من خبلؿ مسرح كالح

العرائس، كأف يكوف موضوع الفكرة كاقعان فى دائرة اىتمامات الطفل، كأف تشبع فكرة 
 المسرحية حاجات الطفل كرغباتو.

المعادؿ الموضوعى )الحدث(: الحدث فى مسرح العرائس يجب أف يكوف مشهدان 
ال يستغرؽ عرضو أكثر من خمس عشرة دقيقة، كجميعها خصائص  بسيطان مرحان 

 (2003،130تتماشى مع خصائص طفل الركضة )حسين،
الحبكة: كتعنى إحكاـ بناء االحداث بطريقة منطقية مقنعة، ألنها ىى القصة فى كجهها 
المنطقى، كمفهومها أف تكوف الحوادث كالشخصيات مرتبطة ارتباطان منطقيان يجعل من 
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عها كحدة متماسكة األجزاء، ذات داللة محددة، كىى تتطلب نوعان من الغموض مجمو 
 الذل تتضح أسراره فى كقتها المناسب.

الشخصيات: كتعد الشخصيات ىى التى تضفى الحياة على القصة، كمهما كانت 
الفكرة كسواء أكانت شخصيات من الحيواف أك البشر، كلذلك فإف لشخصيات 

 المسرحية أبعادان ىى:
البعد الخارجى: كيقصد بو الصفات الجسمية كالعمرية التى تميز كل  . أ

شخصية تقـو بترجمو فكرة المسرحية، عن طريق ما تقولو كما تظهره من 
كعى، كبما تلبس كبما تستخدمو من أشياء، كما تثيره من مشكبلت تقدـ 

 للجمهور المادة الحيوية التى تقـو عليها المسرحية.
ود بو الصفات النفسية التى تميز كل شخصية كالتى البعد النفسى: كالمقص . ب

 تنعكس بدكرىا على كل أقواؿ كتصرفات الشخصية.
البعد االجتماعى: كالمقصود بو الصفات االجتماعية التى تتميز بها  . ت

 الشخصية كتنعكس فى اقواؿ كسلوؾ الشخصية.
تأثيره النفسى  كىذه األبعاد الثبلثة متداخلة يؤثر بعضها فى بعض، فالبعد الجسمانى لو

الذل يتضح من اختبلؼ نفسيو الشخص السول جسمانيان عن نفسيو الشخص 
المريض أك المشوه. كمما ال شك فيو أف تحديد أبعاد الشخصية ببراعة كإتقاف يعطى 

 المصداقية لها، فتبدك مقنعة ممتعة.

 العرائس المستخدمة فى مسرح العرائس:
موعة من أنواع العرائس التى تستخدـ فى يذكر العديد من التربويوف أف ىناؾ مج

 (2007،236مسرح العرائس من أىمها ما يلى:)زينب عبد المنعم ،
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عرائس خياؿ الظل: ىى فن قديم عرفتو الصين كالهند كمصر حيث يؤدل من خبلؿ 
التمثيل غير المباشر أك التشخيص كيكوف متنقبلن أك ثابتان، كيعرض من خبلؿ شاشة 

وء خلفى، فعركسة خياؿ الظل تكوف مسطحة مفصلية مثبتة بيضاء يسلط عليها ض
ببعضها بواسطة مفاصل تساعد على سهولة تحقيق الحركات المطلوبة كتصنع عادة من 

 الورؽ المقول كأحيانان من جلود بعض الحيوانات.

: ىى عرائس مصنوعة من الخشب أك الورؽ، كتتشكل بطريقة عرائس الماريونت
باستخداـ خيوط متينة أك أسبلؾ رفىعة، كتتحرؾ حسب  مفصلية، كيحركها البلعب

 االدكار المطلوبة منها 

: تعتمد ىذه العرائس فى الحركة على القضباف أك العصى كليس عرائس العصا
االيدل، فهى دمى مسطحة ذات جزء أك أكثر قابل للحركة كبها سلك صلب أك 

 عصى خشبية رفىعة مثبتو بالذراعين كالساقين أك الرأس.

: تعد أبسط أنواع العرائس كأسهلها فى صنعها رائس اليد أك العرائس القفازيةع
كتحريكها، أشكالها لها رأس كأذرع مجوفة كجسم طويل يشبو كم الثوب، كالفناف 

 الذل يحركها يدخل يده فى جسمها كيتحكم فى رأسها كأذرعتها بواسطو أصابعو.
حيث تستطيع أف تتصافح كتتحرؾ كتقفز كتعتبر عرائس اليد أكثر إمتاعان كبهجة،       

كتصفق، كتحرؾ أذرعتها يمينان كشماالن، حيث تعتمد على حركة أصابع البلعب فىتحرؾ 
رأس العركسة بواسطة أصبع السبابة بينما يحرؾ االبهاـ كالوسطى ذراعى العركسة، كىى 

 (.2005،244بسيطة فى صنعها) سليماف،
عرائس الختبلط الخياؿ بالواقع، كلقدرتها على كيقبل األطفاؿ بشدة على ىذه ال     

تجسيد االنفعاالت، كمخاطبة الصغار بما يحبوف، كيمكن توظيف ىذا النوع من 
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العرائس فى النواحى التربوية كالتعليمية كما ىو الحاؿ فى ىذا البحث الذل اعتمد 
 على استخداـ مسرح العرائس الذل يستخدـ العرائس القفازية.   

 انى: اإلنتماءالمحور الث
ظرا لما يحويو من أىميو مصطلح اإلنتماء من المصطلحات التى أثارت جدآل ن     

فى عصر العولمة ك إنتهاج سياسيات الغزك الثقافى. فالكثير من  ةقصول خاص
التربويوف يؤكدكف علي أف اإلنتماء مفهـو إجتماعي بحت يدخل فى أطار تنظيم 

ين الفرد كالمجتمع يظهر على مستويات متعددة المجتمع؛ فيعرؼ على أنو ارتباط ب
)علياء  <ىى ارتباط الفرد بأسرتو كبعملو كبمجتمعو المحلى كبمجتمعو الشامل

 (42: 1990رضا،
كتشير نجبلء عبد الحميد إلى أف اإلنتماء ىو النزعة التى تدفع الفرد للدخوؿ فى      

االجتماعية كالفكرية األخرل. اإلطار كبنصرتو كالدفاع عنو فى مقابل غيره من األطر 
 (57-1999)نجبلء عبد الحميد 

كيعرؼ اإلنتماء إجرائيان فى ىذا البحث بأنو: شعور لدل كل طفل يشعر من خبللو       
الوطن (  –الركضة  –األسرة  –أنو جزء من المجتمع الذل يعيش فيو ) الذات 

 كيفتخر بارتباطو بذاتو ك بمجتمعو كركضتو كأسرتو.

 اإلنتماء:جوانب 
إف الطفل منذ كالدتو ينتمي إلى أمو، ثم أمو ك أبيو، كىكذا تنشأ األسرة التي       

العائلة فالشارع كالحي الذم يسكن فيو، بعدىا يها كينتقل انتماءه إلى المنزؿ ك انتمى إل
تأتى الركضة كالمدرسة، فينتمى إلى فصلو ك أصدقائو كركضتو، ثم  يتطور األمر إلى 

 لك إلى طائفتو ك محيطو فمدينتو ثم موطنو كأمتو .أبعد من ذ
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كل ما سبق اإلشارة إليو يعتبر من محاكر اإلنتماء، كفى ىذا البحث سيتم عرض        
 أربع جوانب أساسية لئلنتماء كىى اإلنتماء للذات ثم األسرة ثم الركضة ثم الوطن .

 :أكالن :اإلنتماء للذات
حل المهمة فى حياة الفرد، كذلك ألثرىا البالغ فى تعد مرحلة الطفولة من المرا      

تكوين شخصيتو؛ فهى الفترة التى تنمو فيها قدراتو، كتتفتح مواىبو، كتتحدد اتجاىاتو، 
 (2005:38كيتحدد فيها مفهومو عن ذاتو )ثناء حجازل 

كمفهـو الذات ىو الشىء الوحيد الذل يجعل لبلنساف فرديتو الخاصة بو، كلعلو        
خلوؽ الوحيد الذل يستطيع إدراؾ ذاتو، بحيث يجعل من الذات موضوعا لتأملو الم

كتفكيره كتقويمو، فمعرفة الذات تمكن صاحبها من إدراؾ قيمتها كرسم مسارىا، 
 (2004:1كتحديد عبلقاتها بالذكات األخرل )حسين الصديق 

اتو على اعتبار أف  كمن الضركرل توفىر مناخ تعليمى متميز لتأكيد إنتماء الطفل لذ      
كل طفل أشبو بوحدة متميزة فى خصائصها عن اآلخرين، كسيتطلب ذلك إثراءن متنوعان 
فى البيئة التى يتعلم منها الطفل، مع التأكيد على إيجابياتو، كإتاحة فرص نجاحو، 
كعدـ اإلسراؼ فى نقد أفكاره، كتجنبو مواقف الفشل ك تقبل أفكاره بصرؼ النظر عن 

 (2001:30طفى سلبياتو )مص

 :: اإلنتماء لؤلسرةثانيان 
تعتبر األسرة الخلية األكلى للتنشئة اإلجتماعية السليمة ينمو فىها الطفل كيتعلم       

العادات كاللغة كالتقاليد التي تحكم المجتمع، كأثناء فترة الطفولة المبكرة يقـو 
 الوالدين بتعليم الطفل السلوؾ اإلجتماعي السليم.

أحسنت األسرة تربية الطفل فإنو يتشبث بالفضيلة كاألخبلؽ كالصفات فإذا       
الحميدة تنحدر ىذه القيم كتتأثر فى نفسو كإف أساءت فى تقديرىا يكوف العكس ىو 
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الصحيح.فيجب على األسرة أف تنمي فى الطفل الشعور باإلنتماء حتى يشب كىو 
 نتماء لها.فخور كمعتز بوجوده فى ىذه األسرة مما يجعلو يشعر باإل

كيرل علماء النفس أف األسرة تقـو بمجموعة من الوظائف األساسية مثل الوظيفة       
النفسية كالحب كالشعور باإلنتماء، الوظيفة االقتصادية، ثم الوظيفة التربوية الخاصة 
بالتنشئة االجتماعية كمنح الشعور بالحب كاإلنتماء، كىذه الوظيفة ال تزاؿ ىي الوظيفة 

ية التى ال يمكن ألم مؤسسة أخرل القياـ بها كبخاصة خبلؿ السنوات األكلى األساس
 ( 14،2000فى عمر الطفل )عبد الفتاح غزاؿ :

فالحاجة لئلنتماء من أىم الحاجات التى يجب اف تحرص األسرة على إشباعها       
 لدل الطفل لما يترتب عليها من سلوكيات مرغوبة يجب اف يسلكها الطفل منذ صغره
كحتى مراحل عمره، أما فقداف اإلنتماء فيعتبر من أخطر ما يهدد حياة أل مجتمع، ك 
ينشر األنانية ك السلبية، كفى المقابل يؤدل اإلنتماء لؤلسرة الى التعاكف مع الغير، 

 /http://www.islamonline.net /arabicكالوفاء للوطن كالوالء لو)          

/adam/ 2001/10/article 15.shtml  ) 

 اإلنتماء للمدرسة:  : ثالثان 
المدرسة ىى منشأة اجتماعية توكل إليها مهمة التربية كالتعليم، فهى تنقل التراث        

كتورثو من جيل آلخر كتحافظ على الشخصية الوطنية كتسهل عملية إندماج األفراد فى 
ؾ كتشكيلو المجتمع، فالمدرسة تقدـ تربية عامة تهدؼ باألساس إلى تعديل السلو 

كتوسيع مدارؾ الطفل العقلية كتهذيب كتربية كجدانو كإكسابو المعرفة العامة، أل أنها 
تسعى لتربية متكاملة تتماشى مع التكوين الركحى كالعقلى كالجسدل للطفل كذلك 

 بهدؼ خلق مواطن صالح يساىم فى بناء مجتمعو.
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طفل بزمبلئو فى ( على أف إحتكاؾ ال2007كقد أكدت بهيجة الديلمى)       
المدرسة يجعلو يشعر بانتمائو لذاتو من خبلؿ اآلخرين، كشعوره بأنو جزء من مجموع 
يخلق توازنا نفسيا داخلو مما يجعلو ينتمى إلى مجتمع  المدرسة)بهيجة الديلمى، 

2:2007) 

 رابعان: اإلنتماء للوطن:
كالشجرة الخاكية   أينما يوجد كطن فبلبد من كجود مواطن، فالوطن ببل مواطن       

على عركشها، كالمواطن ببل كطن إنساف ببل ىوية تائو فى األرض. كتعبر الوطنية عن 
ارتباط مجموعة من البشر بأرض محددة ىذا التجمع يربط بينهم رمز كعلم كنشيد 
كطني، كالوطنية فى اللغة تعنى أرض اآلباء كفيها إشارة إلى اعتبارات عاطفية، كتاريخية، 

إنتماء، كىدؼ، ككالء لقيم كمبادئ، كإعتزاز باألرض. )حسين كامل ، فالوطنية 
2000  :92-107) 
فالشعور باإلنتماء للمجتمع من أىم دعائم المجتمع، كالتي تحافظ على         

استقراره كنموه كىو يشير إلى مدل شعور أفراد المجتمع باإلنتماء إلى مجتمعهم 
شاركة اإليجابية فى أنشطة المجتمع، كيمكن أف نستدؿ على ذلك من خبلؿ الم

الدفاع عن مصالح المجتمع، الشعور بالفخر كاالعتزاز  باإلنتماء للمجتمع، المحافظة 
 (.23،2008على ممتلكات المجتمع )محمد رفعت قاسم كبدر الدين كماؿ 

كفى دراسة عن:"تعزيز اإلنتماء للجماعة كعبلقتو بزيادة قدرة ذكم االحتياجات       
صة على تحدم اإلعاقة" أدل زيادة اإلنتماء للجماعة )تعزيزه( إلى زيادة قدرة الخا

األعضاء على تحدم اإلعاقة، متمثبلن فى : تأكيد الذات، كزيادة القدرة على العمل 
كاكتساب مهاراتو، كزيادة القدرة على االندماج فى المجتمع، كزيادة اإليماف بالقضاء 

 كالقدر.
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( : ىدفت الدراسة إلى تصميم  2001مصطفى السيد ) كفى دراسة ماجدة      
نموذج تدريسى يمكن اف يستخدمو معلم التربية الفنية بالمرحلة الثانوية لتنمية االتجاه 
نحو اإلنتماء الوطنى كتنمية قدرات التعبير الفنى المجسم لدل تبلميذ المرحلة 

نية بشكل عاـ فى تنمية الثانوية، كقد أكدت النتائج الى صبلحية ميداف التربية الف
اإلنتماء لدل تبلميذ المرحلة الثانوية، كأكصى البحث بضركرة تدريب المعلم على تنمية 

 اإلنتماء لدل التبلميذ فى المرحلة الثانوية.
كفى دراسة عن: "مشاركة الشباب كسيلة للحد من التطرؼ كالعنف: دراسة       

ء" لوحظ ضعف اإلنتماء عند بعض محافظة جنوب سينا-استطبلعية فى مدينة الطور
البدك للمجتمع المصرم. كأف البدك ال يعرفوف أف ىناؾ ملكية خاصة لؤلفراد كأخرم 
عامة للدكلة، كأف الجباؿ كاألكدية كالبحار ملكية عامة كليست خاصة كىكذا، فقد 
أكصت الدراسة بضركرة دعم الشباب كمشاركتهم فى المجتمع المدنى حتى ينمو 

 ور باإلنتماء لمجتمعهم .لديهم الشع
كأكَّدت "نجبلء عبد الحميد" فى دراستها لئلنتماء اإلجتماعي للشخصية       

المصرية أف الوالء للموطن مرىوف باإلشباعات المادية كالمعنوية ألفراده، كأنها األطر 
 التي يستقي منها فى التنشئة االجتماعية بما فىها من لغة، كفكرة، كفن )الثقافة(.

كفى دراسة أخرل بعنواف فعالية استراتيجيتي لعب األدكار كحل المشكبلت فى       
تنمية ثقافة المواطنة كالوعي بها من خبلؿ تدريس الدراسات اإلجتماعية لتبلميذ مرحلة 
التعليم األساسي، أكدت على ضركرة تضمين الكتب الدراسية لثقافة المواطنة كالوعى 

نتماء لدل التبلميذ بدءن من مرحلة التعليم االساسى بها من خبلؿ تنمية الشعور باإل
 كحتى المراحل التعليمية المتتابعة. 
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( إلى كيفية غرس اإلنتماء فى نفسية الطفل منذ 2007كتشير بهيجة الديلمى)      
نعومة أظافره قائلة: أف الطفل يعيش فى دكائر من البيئات االجتماعية تبدأ بذاتو ، 

ة أف تنمي فيو الشعور كالتقدير لذاتو كي يشب كىو فخور كلذلك يجب على األسر 
كمعتز بوجوده فى ىذه األسرة مما يجعلو يشعر باإلنتماء إليها، ثم تبدأ األسرة بتوسيع 
دائرة المعارؼ لدل الطفل كلكن ليس بالوعظ كاإلرشاد كالشعارات كإنما بالسلوؾ 

لواجبات كأيضا الحقوؽ  كالتصرفات، من خبلؿ تحميلو بمجموعة من المسئوليات كا
كي تنمى فيو القدرة على إيجاد توازف لمنظومة القيم بداخلو، كحتى يعرؼ أف عليو 
كاجبات كلو حقوؽ، كيستمر دكر األسرة فى تعزيز اإلحساس بالمواطنة داخل الطفل، 
كذلك بحثو على المحافظة على نظافة أم مكاف يذىب إليو، مثل الحديقة أك المجمع 

يشعر بأف ىذا المكاف يخصو كبالتالي يشعر باإلنتماء إليو، كما أف التجارم حتى 
احتكاؾ الطفل بزمبلئو فى المدرسة يجعلو يشعر بذاتو من خبلؿ اآلخرين، كشعوره بأنو 
جزء من مجموع يخلق توازنا نفسيا داخلو مما يجعلو ينتمي إلى مجتمع المدرسة، التي 

للرموز الوطنية المتمثلة فى العلم يجب أف تشرح للطفل ببساطة معنى اإلنتماء 
كالخريطة كالسبلـ الوطني؛ فعندما يطلب من الطفل أف يحتـر العلم فيجب أف يفهم 
بطريقة مبسطة ما معنى العلم، أك الوقوؼ عند عزؼ السبلـ الوطني فىجب أف يفهم 

  لماذا يقف؟ 
دير ( بتصميم مقياس تق2000فى حين اىتمت دراسة عبد الفتاح غزاؿ )      

اإلنتماء لدل طفل ما قبل المدرسة كيهدؼ ىذا المقياس إلى تحديد درجة إنتماء طفل 
ما قبل المدرسة؛ كذلك من خبلؿ قربو أك بعده عن العوامل المرتبطة بتشكيل مفهـو 

 اإلنتماء. 

 التطبيق الميدانى:
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 :  مقياس اإلنتماء
 تصميم مقياس اإلنتماء المصور:

األكلى من مرحلة الطفولة المبكرة من ضعف مقدرة الطفل نظران لطبيعة السنوات     
على القراءة بسهولة، كانت الحاجة ملحة لتصميم مقياس مصور يقيس اإلنتماء لدل 

 -األطفاؿ، كقد مر بناء المقياس بعدة خطوات:
اإلطبلع على بعض المقاييس المقننة فى مجاؿ اإلنتماء، كمنها)مقياس تقدير  -1

طفل ما قبل المدرسة. إعداد عبد الفتاح غزاؿ يهدؼ ىذا  مفهـو اإلنتماء لدل
المقياس إلى تحديد درجة إنتماء طفل ما قبل المدرسة؛ كذلك من خبلؿ قربو أك بعده 
عن العوامل المرتبطة بتشكيل مفهـو اإلنتماء، مقياس اإلنتماء المصور إعداد الفت 

 العربى(.
 ع فقرات المقياس.تحديد خصائص أطفاؿ الركضة لضماف التجاكب م -2
 صياغة البدائل المصورة، كالتي ركعي فىها: -3
 أف تكوف مصورة كذات لقطو كاحدة، حتى ال يرتبك الطفل بوجود التفاصيل. -أ

أف تكوف غير ملونة، حتى ال يكوف إختيار الطفل على أساس اللوف المفضل  -ب
 لديو.

اإلنتماء للذات،  كضع إطار بالمحاكر التي يجب أف يشملها المقياس، كىى -4
 كاإلنتماء لؤلسرة، كاإلنتماء للركضة، كاإلنتماء للوطن.

 (، موزعة كالتالي:56ثم كضع مجموعة من المحكات تشمل ) -5
-1)ا( اإلختيار بين مجموعة صور تندرج تحت اإلنتماء للذات كتعبر عنو الصور) 

ية، اإلعتماد على (، كالتي تمثل إنتماء الطفل لجنسو )ذكر/أنثى(، النظافة الشخص10
 الذات.
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(، كالتي تمثل المستول اإلجتماعي 26-11)ب( اإلختيار بين مجموعة الصور ) 
للطفل، كمدل إرتباطو بأسرتو، دكره فى المنزؿ، مدل تعرفو على شكل منزلو، كرضائو 

 عنو.
)ج( اإلختيار بين مجموعة صور تندرج تحت اإلنتماء للركضة، كتعبر عنها الصور  
كالتي تمثل إنتمائو لجماعة الركضة بالمدرسة، مشاركتو فى أنشطة (، 27-41)

 المدرسة.
)ج( اإلختيار بين مجموعة صور تندرج تحت اإلنتماء للوطن، كتعبر عنها الصور  
(، كالتي تمثل تعرفو على علم كطنو، تعرفو على رئيس بلده، تعرفو على 42-56)

 ر بلده.المنتخب الوطني الذم يمثل بلده، تعرفو على آثا
 إعداد الصورة المبدئية للمقياس. -6
عرض المقياس فى صورتو المبدئية على مجموعة من األساتذة المحكمين للتأكد   -7

 من صدؽ المقياس.
 تحليل آراء المحكمين لتحديد نسبة الموافقة على أبعاده. -8
ل فى ضوء آراء المحكمين تم إستبعاد بعض الصور التي ال تعبر عن البعد مث -9

، كإستبدالهم بصور أخرل تعبر عن البعد، كذلك تم استبعاد الصػػػػور  6،5صورة رقم 
(17-18-19.) 

 .تصميم المقياس فى صورتة النهائية -10
 حساب ثبات المقياس: -11

تم حساب ثبات المقياس بإستخداـ طريقة إعادة التطبيق، حيث تم تطبيق  
غير عينة البحث، مرتين بفاصل زمني طفل كطفلو من  20المقياس على عينة قوامها 
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ككانت النتائج كما ىو موضح  كذلك بالطريقة العامة لبيرسوف، ، مقداره أسبوعين،
 :بالجدكؿ

 ( حساب ثبات مقياس اإلنتماء المصور الطفاؿ الركضة1جدكؿ رقم )
 بيرسوفمعامل ارتباط  حجم العينة االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي  

  20 10.68 47.9 التطبيق األكؿ

0.85 
 20 7.05 71.1 التطبيق الثانى

كىو معامل ثبات  0.85معامل الثبات ىو ككما يتضح من الجدكؿ السابق أف       
 .كصبلحيتة للتطبيق لمقياسمرتفع مما يدؿ على مدل دقة ا

، صفر(، فاإلستجابو الصحيحة 2،1لتصحيح المقياس فقد كانت األكزاف ) -12
جتاف، كاإلستجابو الخاطئة يعطي للطفل درجة كاحدة، كعدـ اإلستجابو يعطي للطفل در 

( درجة 40يعطي للطفل صفر، كبذلك تصبح الدرجة العظمى للمقياس ىى )
(20×2.) 

 اختيار عينة البحث:
يهدؼ ىذا البحث إلى تنمية اإلنتماء لدل األطفاؿ باعتبارىم أساس  

( طفل كطفلو تمثل 60قوامها)المجتمع، كلذلك فقد تم اختيار عينة عشوائية 
ركضة سعد زغلوؿ الرسمية للغات كىى إحدل مجموعات البحث التجريبية كالضابطة ب

 وزارة التربية كالتعليم بمحافظة القاىرة.الركضات التابعة ل
  :تطبيق المقياس قبليان 

ة تطبيق المقياس قبليان على أفراد العينة فى أسبوعين متتاليين كتم تطبيقو بصور      
 فردية مع كل طفل على حده.
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 بعد التطبيق تم تصحيح استجابات األطفاؿ. -

 تنفيذ المسرحيات المقترحة. -

تم تطبيق المقياس بعديان على أفراد العينة فى أسبوعين  تطبيق المقياس بعديان:
 متتاليين كتم تطبيقو بصورة فردية مع كل طفل على حده.

 بعد التطبيق تم تصحيح استجابات األطفاؿ. -
بعد التطبيق البعدل للمقياس تم تحليل الدرجات احصائيان، كذلك من  

 ، ككانت النتائج كالتالي:spssخبلؿ برنامج الػ 

  البحث. نتائج 
  كالثانىالتحقق من صحة الفرض األكؿ: 

تم حساب قيم "ت" كمدم داللتها بين  يين األكؿ كالثانىكالختبار الفرض      
ذلك باستخداـ معادلة الفركؽ فى حالة المتوسطات التطبيقين القبلي كالبعدم، ك 

 المرتبطة.
 كبتطبيق المعادالت جاءت النتائج كما يوضحها الجدكؿ التالي:

المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية للمجموعة التجريبية -(:2جدكؿ )

 بالنسبة لمحاكر المقياس األربعة ، ككذلك الدرجة الكلية للمقياس

 ع ـ  محاكر المقياس
 انتماء الطفل

 لذاتو
 1.01 8.57 قبل

 0.51 9.47 بعد

 انتماء الطفل
 ألسرتو

 1.10 8.03 قبل
 1.13 9.03 بعد
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 انتماء الطفل
 لركضتو

 1.04 8.47 قبل
 0.84 9.30 بعد

 انتماء الطفل
 لمجتمعو

 1.21 8.83 قبل
 0.86 9.47 بعد

 الدرجة الكلية
 

 2.43 33.90 قبل
 2.02 37.30 بعد

(:المتوسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم للمجموعة التجريبية 2يوضح الجدكؿ )

 30بالنسبة لمحاكر المقياس األربعة ، ككذلك الدرجة الكلية للمقياس.علما باف ف = 

 (:نتائج اختبار ت للمجموعات المرتبطة3جدكؿ )         

 مستول الداللو المجموعة التجريبية محاكر المقياس
 ت ؼ ع ـ ؼ

 0.05داؿ عند 4.38 1.12 0.90 اإلنتماء للذات
 0.05داؿ عند 3.94 1.39 1 اإلنتماء لؤلسرة

 0.05داؿ عند 3.70 1.23 0.83 اإلنتماء للمدرسة
 0.05داؿ عند 2.39 1.45 0.63 اإلنتماء للوطن
 0.05داؿ عند 6.21 3 3.40 الدرجة الكلية

 29=  1 –درجات الحرية = ف  أف:حيث                                   

 ـ ؼ           متوسط الفركؽ     

 ع ؼ           االنحراؼ المعيارم للفركؽ            

 قيمة ت المحسوبو        ت       

 ( السابقين ما يلي : 3)( ك 2)يتضح من الجدكلين 
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  المجموعة بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس فىبلحظ ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ
( عن متوسط درجاتهم فى التطبيق القبلي 37.3التجريبية فى التطبيق البعدم )

 ( درجة .3.4(، حيث بلغ متوسط الفرؽ بين التطبيقين )33.9)
  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية

درجة الكلية لصالح فى التطبيقين القبلي كالبعدم لمقياس اإلنتماء المصور لل
التطبيق البعدم، كيتضح ذلك من مقارنة قيم "ت" المحسوبة بقيمة "ت" 

(، حيث اتضح أف جميعها تعتبر قيم 29( عند درجة حرية )6.21الجدكلية )
 (.0.05دالة إحصائية عند مستول )

كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى اإلنتماء لدل أطفاؿ المجموعة 
 ة )عينة البحث(، كذلك نتيجة تطبيق األنشطة المسرحية.التجريبي

 كبذلك يتحقق صحة الفرض األكؿ من فركض البحث. 

-4منؤلطفاؿ ل نمو اإلنتماءفى  مسرح العرائسقياس حجم تأثير 
 :سنوات بالنسبة للدرجة الكلية6

العبلقات إف مفهـو الداللة اإلحصائية تعبر عن الثقة التي توليها لنتائج الفركؽ أك      
بصرؼ النظر عن حجم الفرؽ أك حجم االرتباط، بينما يركز مفهـو حجم التأثير على 
الفرؽ أك حجم االرتباط بصرؼ النظر عن مدل الثقة التي نضعها فى النتائج ، فحجم 

η)التأثير ىنا يعبر عن الداللة العملية لمسرح العرائس، كيرمز لو بالرمز)
(، كعندما (2

η)يزيد مربع إيتا )
فاف حجم التأثير للمتغير المستقل على التابع يكوف  0, 15( عن (2

 (                                              59:  1997كبير. )رشدم منصور ، 
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كلهذا تم حساب حجم التأثير باالعتماد على قيم "ت" الناتجة عن المقارنة بين     
ياس اإلنتماء المصور، كذلك متوسطات درجات التطبيقين القبلي كالبعدم لمق

η)باستخداـ معادلة مربع إيتا )
2). ) 

 كقد تم التوصل إلى مجموعة من القيم يوضحها الجدكؿ التالي
 (: يبين حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع بالنسبة للدرجة 4جدكؿ )

 .لمقياس اإلنتماء المصور الكلية

 البيانات

 
 درجة الحرية

قيمة )ت( 

 محسوبةال
ηقيمة )

 (d)قيمة  (2

مقدار 

حجم 

 التأثير

 كبير 2.30 0.57 6.21 29 المجموعة التجريبية

 

 ( السابق ما يلي:  4يتضح من الجدكؿ )
 ( أف قيمة مربع إيتاη

، كىذا بالنسبة للمجموعة التجريبية 0.57( الكلية = 2
جع إلى أثر ( ير اإلنتماءمن التباين الكلي فى المتغير التابع ) 0.57يعني أف 

(،  ك كما ىو معركؼ عندما يزيد مربع إيتا مسرح العرائسالمتغير المستقل )
(η

فاف حجم التأثير للمتغير المستقل على التابع يكوف كبير كىذا 0 ,15( عن 2
(، كىى تعبر عن 2.30( الكلية = )dما يظهر بوضوح فى النتائج، كما أف قيمة )
( 0.8أكبر من ) (d)لك ألف قيمة حجم تأثير كبير للمتغير المستقل، كذ

 .لمقياس بالنسبة للدرجة الكلية ل
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 ( فى تنمية مسرح العرائسكيشير ىذا إلى فاعلية )لدل عينة من أطفاؿ  اإلنتماء

 سنوات(.6-4)من  الركضة
 : ( السابق ما يلي 3)( ك 2)يتضح من الجدكؿ ك 
  ث(  فى )عينة البح المجموعة التجريبيةارتفاع متوسطات درجات أطفاؿ

محور اإلنتماء فى كل من  لمقياس اإلنتماء المصورالتطبيقين القبلي كالبعدم 
لصالح التطبيق اإلنتماء للوطن  –اإلنتماء للركضة  –اإلنتماء لؤلسرة   -للذات 

 البعدم".
  المجموعة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفاؿ

محور فى  لمقياس اإلنتماء المصوردم فى التطبيقين القبلي كالبع التجريبية
لصالح التطبيق البعدم"، كيتضح ذلك من حساب قيم "ت" اإلنتماء للذات 

( 4.38)لمحور اإلنتماء للذات المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة 
 (.0.05عند مستول ) كىى قيمة دالة إحصائيان 

  لدل اء للذات محور اإلنتمكيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى
 (.مسرح العرائس) نفىذ( بعد تعينة البحث) المجموعة التجريبيةأطفاؿ 

  المجموعة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفاؿ
محور فى  لمقياس اإلنتماء المصورفى التطبيقين القبلي كالبعدم  التجريبية

ن حساب قيم "ت" لصالح التطبيق البعدم"، كيتضح ذلك ماإلنتماء لبلسرة 
( 3.94)لمحور اإلنتماء لؤلسرة المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة 

 (.0.05عند مستول ) ان كىى قيمة دالة إحصائي
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  لدل محور اإلنتماء لبلسرة كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى
 (.مسرح العرائس) نفىذ( بعد تعينة البحث) المجموعة التجريبيةأطفاؿ 

  المجموعة د فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفاؿ كجو
محور فى  لمقياس اإلنتماء المصورفى التطبيقين القبلي كالبعدم  التجريبية

لصالح التطبيق البعدم"، كيتضح ذلك من حساب قيم "ت" اإلنتماء للركضة 
( 3.70)لمحور اإلنتماء للركضة المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة 

 (.0.05كىى قيمة دالة إحصائيا عند مستول )
  محور اإلنتماء للركضة كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى

 (.مسرح العرائس) نفىذ(  بعد تعينة البحث) المجموعة التجريبيةلدل أطفاؿ 
  المجموعة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفاؿ

محور فى  لمقياس اإلنتماء المصورالقبلي كالبعدم فى التطبيقين  التجريبية
لصالح التطبيق البعدم"، كيتضح ذلك من حساب قيم "ت" اإلنتماء للمجتمع 

( 2.39)لمحور اإلنتماء للمجتمع المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة 
 (.0.05كىى قيمة دالة إحصائيا عند مستول )

 محور اإلنتماء للمجتمع ؿ فى كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كدا
 (.مسرح العرائس) نفىذ( بعد تعينة البحث) المجموعة التجريبيةلدل أطفاؿ 

 كبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني من فركض البحث.

محور اإلنتماء للذات ( فى تنمية كل من مسرح العرائسقياس حجم تأثير )
 ناإلنتماء للوط –اإلنتماء للركضة  –اإلنتماء لؤلسرة   -
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حساب حجم التأثير باالعتماد على قيم "ت" الناتجة عن المقارنة بين متوسطات  تم   
، كذلك باستخداـ معادلة لمقياس اإلنتماء المصوردرجات التطبيقين القبلي كالبعدم 

ηمربع إيتا )
2. ) 

 كقد تم التوصل إلى مجموعة من القيم يوضحها الجدكؿ التالي: 
( على المتغير التابع مسرح العرائسالمتغير المستقل )(: يبين حجم تأثير  5جدكؿ ) 

 (مقياس اإلنتماء المصور بمحاكره األربعة)
درجة  مقياسأبعاد ال 

 الحرية
قيمة 
)ت( 

المحسو 
 بة

قيمة 
(η

2) 
مقدار  (dقيمة)

حجم 
 التأثير

 
المجموعة 

 التجريبية

 كبير 1.6 0.39 4.38 29 اإلنتماء للذات

 29 اإلنتماء لؤلسرة
3.94 

0.35 1.5 
 كبير

 
 كبير 1.4 0.32 3.70 29 اإلنتماء للركضة
 كبير 0.91 0.17 2.39 29 اإلنتماء للوطن

 
المجموعة 

 الضابطة

 1.5 0.35 3.99 29 اإلنتماء للذات
 كبير

 
 كبير 1.4 0.33 3.81 29 اإلنتماء لؤلسرة
 كبير 1.7 0.22 2.85 29 اإلنتماء للركضة

 2.6 0.63 7.05 29 اإلنتماء للوطن
 كبير

 
 ( السابق ما يلي :5يتضح من الجدكؿ )

 ( أف قيمة مربع إيتاη
، كىذا يعنػي أف 0.39=  حور اإلنتماء للذات( بالنسبة لم2

( يرجػع إلػى مقيػاس اإلنتمػاء المصػورمن التباين الكلي فػى المتغيػر التػابع ) 0.39
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زيػد مربػع إيتػا ( ، ك كما ىو معػركؼ عنػدما يمسرح العرائسأثر المتغير المستقل )
(η

فاف حجم التأثير للمتغير المستقل على التابع يكوف كبير كىػذا 0، 15( عن 2
=  حور اإلنتمػاء للػذات( بالنسبة لمdما يظهر بوضوح فى النتائج، كما أف قيمة )

 (d)(، كىى تعبر عن حجػم تػأثير كبيػر للمتغيػر المسػتقل، كذلػك ألف قيمػة 1.6)
 .إلنتماء للذاتحور ا( بالنسبة لم0.8أكبر من )

 ( فى تنمية مسرح العرائسكيشير ىذا إلى فاعلية )لػدل عينػة مػن  اإلنتمػاء للػذات
 سنوات(.6-4)من  الركضة أطفاؿ

 ( أف قيمة مربع إيتاη
، كىذا يعني أف 0.35=  حور اإلنتماء لؤلسرة( بالنسبة لم2

ع إلػى ( يرجػمقيػاس اإلنتمػاء المصػورمن التباين الكلي فػى المتغيػر التػابع ) 0.35
(، ك كمػا ىػو معػركؼ عنػدما يزيػد مربػع إيتػا مسرح العػرائسأثر المتغير المستقل )

(η
فاف حجم التأثير للمتغير المستقل على التابع يكوف كبير كىػذا 0، 15( عن 2

=  حور اإلنتمػاء لبلسػرة( بالنسبة لمdما يظهر بوضوح فى النتائج، كما أف قيمة )
 (d)للمتغيػر المسػتقل، كذلػك ألف قيمػة  (، كىى تعبر عن حجػم تػأثير كبيػر1.5)

 .حور اإلنتماء لؤلسرة( بالنسبة لم0.8أكبر من )
 ( فى تنمية مسرح العرائسكيشير ىذا إلى فاعلية )لػدل عينػة مػن  اإلنتمػاء لؤلسػرة

 سنوات(.6-4)من  الركضة أطفاؿ
 ( أف قيمػػة مربػػع إيتػػاη

، كىػػذا يعنػػي 0.32=  حػػور اإلنتمػػاء للركضػػة( بالنسػػبة لم2
( يرجػػع مقيػػاس اإلنتمػػاء المصػػورمػػن التبػػاين الكلػػي فػػى المتغيػػر التػػابع ) 0.32أف 

(، ك كمػا ىػو معػركؼ عنػدما يزيػد مربػع مسرح العػرائسإلى أثر المتغير المستقل )
ηإيتا )

فاف حجػم التػأثير للمتغيػر المسػتقل علػى التػابع يكػوف كبيػر 0، 15( عن 2
حػػور اإلنتمػػاء ( بالنسػػبة لمdكىػػذا مػػا يظهػػر بوضػػوح فػػى النتػػائج، كمػػا أف قيمػػة )
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( ، كىى تعبر عن حجم تأثير كبير للمتغير المستقل، كذلػك ألف 1.4= ) للركضة
 حور اإلنتماء للركضة.( بالنسبة لم0.8أكبر من ) (d)قيمة 

 ( فى تنمية مسرح العرائسكيشير ىذا إلى فاعلية )لدل عينػة مػن  اإلنتماء للركضة
 سنوات(.6-4)من  الركضة أطفاؿ

 ة مربع إيتا )أف قيمη
، كىػذا يعنػي أف 0.17=  حور اإلنتماء للوطن( بالنسبة لم2

( يرجػع إلػى مقيػاس اإلنتمػاء المصػورمن التباين الكلي فػى المتغيػر التػابع ) 0.17
(، ك كمػا ىػو معػركؼ عنػدما يزيػد مربػع إيتػا مسرح العػرائسأثر المتغير المستقل )

(η
على التابع يكوف كبير كىػذا  فاف حجم التأثير للمتغير المستقل0، 15( عن 2

=  حور اإلنتمػاء للػذات( بالنسبة لمdما يظهر بوضوح فى النتائج، كما أف قيمة )
( ، كىػػى تعبػػر عػػن حجػػم تػػأثير كبيػػر للمتغيػػر المسػػتقل، كذلػػك ألف قيمػػة 0.91)

(d) ( بالنسبة لم0.8أكبر من )حور اإلنتماء للوطن. 
 لدل عينة من أطفػاؿ اإلنتماء للوطنمية ( فى تنمسرح العرائسكيشير ىذا إلى فاعلية )

 سنوات(.6-4)من  الركضة
 من فركض البحث: الث كالرابعالث يينالتحقق من صحة الفرض

يوجد فرؽ داؿ إحصائيان بين متوسطى درجات أطفاؿ المجموعتين التجريبية  -3
سنوات 6-4لؤلطفاؿ من المصور لمقياس اإلنتماءكالضابطة فى التطبيق البعدل 

 .للمقياس للدرجة الكليةكذلك المجموعة التجريبية لصالح 
يوجد فرؽ داؿ إحصائيان بين متوسطى درجات أطفاؿ المجموعتين التجريبية  -4

سنوات 6-4لؤلطفاؿ من المصور لمقياس اإلنتماءكالضابطة فى التطبيق البعدل 

 .كذلك للمحاكر األربعة للمقياسلصالح المجموعة التجريبية 
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المجموعة تم حساب قيم "ت" كمدم داللتها بين  ن الثالث كالرابعييكالختبار الفرض

البعدم، كذلك باستخداـ معادلة الفركؽ فى التجريبية كالمجموعة الضابطة فى القياس 

 حالة المتوسطات المرتبطة.

 كبتطبيق المعادالت جاءت النتائج كما يوضحها الجدكؿ التالي :

المعيارم للمجموعتين التجريبية كالضابطة فى المتوسط الحسابي كاالنحراؼ  -(:6جدكؿ )

 القياس البعدل بالنسبة لمحاكر المقياس األربعة، ككذلك الدرجة الكلية للمقياس

 محاكر المقياس
 )بعدل(

 القياس البعدل
 ع ـ ف

 انتماء الطفل
 لذاتو

 

 0.51 9.47 30 تجريبية 

 0.96 9.33 30 ضابطة

 انتماء الطفل
 ألسرتو

 

 1.13 9.03 30 تجريبية 

 0.93 8.37 30 ضابطة

 انتماء الطفل
 لركضتو

 

 0.84 9.30 30 تجريبية 

 1.12 8.83 30 ضابطة

 انتماء الطفل
 لبلده

 

 0.86 9.47 30 تجريبية 

 1.18 9.10 30 ضابطة

 الدرجة الكلية
 

 2.02 37.3 30 تجريبية 
 2.46 35.40 30 ضابطة
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النحراؼ المعيارم للمجموعتين التجريبية ( المتوسط الحسابي كا6يوضح الجدكؿ )

كالضابطة فى القياس البعدل بالنسبة لمحاكر المقياس األربعة، ككذلك الدرجة الكلية 

 للمقياس.

 للمجموعات المستقلة ( ت ) (: نتائج اختبار7جدكؿ )

 مستول الداللة المجموعة التجريبية محاكر المقياس
  ت ـ ؼ

 0.05لصالح التجريبية عندداؿ  5.14 1 اإلنتماء للذات
 0.05داؿ لصالح التجريبية عند 3.48 1 اإلنتماء لبلسرة
 0.05داؿ لصالح التجريبية عند 3.92 0.93 اإلنتماء للركضة

 0.05داؿ لصالح التجريبية عند 2.88 0.77 اإلنتماء للمجتمع
 0.05داؿ لصالح التجريبية عند 6.78 3.73 الدرجة الكلية

 

المجموعة  أطفاؿ المتوسطات الحسابية كمتوسط الفرؽ بين درجاتيبين ( 7جدكؿ )
، كقيم "ت" كمستوم داللتها بين فى القياس البعدل)عينة البحث( التجريبية كالضابطة

لمقياس اإلنتماء البعدم  فى القياس )عينة البحث(المجموعة التجريبية كالضابطة أطفاؿ
 .المصور بالنسبة لمحاكره األربعة

 58=  2 –ف 2جات الحرية = در  حيث أف: 
ـ ؼ    متوسط الفركؽ للمجموعة التجريبية      

 كالضابطة فى القياس البعدل
 قيمة ت المحسوبو       ت       
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 ( السابقين ما يلي : 7( ك )6يتضح من الجدكؿ )
  بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس فىبلحظ ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة

( عن متوسط درجات 37.3نة البحث( فى التطبيق البعدم )التجريبية )عي
(، حيث بلغ متوسط الفرؽ بين 33.6المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدم )

 ( درجة .5.1المجموعتين )
   كبالتالى توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفاؿ المجموعة

س اإلنتماء المصور للدرجة التجريبية ك متوسط درجات المجموعة الضابطة لمقيا
الكلية لصالح المجموعة التجريبية، كيتضح ذلك من مقارنة قيم "ت" المحسوبة 

(، حيث اتضح أف جميعها 58( عند درجة حرية )2.01بقيمة "ت" الجدكلية )
 ( .0.05تعتبر قيم دالة إحصائية عند مستول )

 ل أطفاؿ كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى اإلنتماء لد
 المجموعة التجريبية )عينة البحث(، كذلك نتيجة تطبيق مسرح العرائس.

  ارتفاع متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عن متوسطات درجات
المجموعة الضابطة  فى التطبيق البعدم لمقياس اإلنتماء المصور فى كل من 

اإلنتماء للوطن  –كضة اإلنتماء للر  –اإلنتماء لؤلسرة   -محور اإلنتماء للذات 
 لصالح المجموعة التجريبية.

  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية
ك متوسط درجات المجموعة الضابطة لمقياس اإلنتماء المصور فى محور 
اإلنتماء للذات لصالح المجموعة التجريبية "، كيتضح ذلك من حساب قيم 

حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لمحور اإلنتماء للذات )               "ت" المحسوبة 
 (.0.05( كىى قيمة دالة إحصائيا عند مستول )
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  كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى محور اإلنتماء للذات لدل
 أطفاؿ المجموعة التجريبية )عينة البحث(  بعد تنفىذ )مسرح العرائس(.

 ة إحصائية بين متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية كجود فركؽ ذات دالل
ك متوسط درجات المجموعة الضابطة لمقياس اإلنتماء المصور فى محور 
اإلنتماء لبلسرة لصالح المجموعة التجريبية "، كيتضح ذلك من حساب قيم 

"ت" المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لمحور اإلنتماء لبلسرة )           
 (.0.05عند مستول )ىى قيمة دالة إحصائيا ن ( ك 

  كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى محور اإلنتماء لبلسرة لدل
 أطفاؿ المجموعة التجريبية )عينة البحث(  بعد تنفىذ )مسرح العرائس(.

  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة لمقياس اإلنتماء المصور فى محور  ك متوسط درجات

اإلنتماء للركضة لصالح المجموعة التجريبية "، كيتضح ذلك من حساب قيم 
"ت" المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لمحور اإلنتماء للركضة  كىى 

 (.0.05عند مستول ) قيمة دالة إحصائيان 
 اؿ فى محور اإلنتماء للركضة كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كد

 لدل أطفاؿ المجموعة التجريبية )عينة البحث(  بعد تنفىذ )مسرح العرائس(.
   كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية

ك متوسط درجات المجموعة الضابطة لمقياس اإلنتماء المصور فى محور 
وعة التجريبية، كيتضح ذلك من حساب قيم اإلنتماء للمجتمع لصالح المجم

"ت" المحسوبة حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة لمحور اإلنتماء للمجتمع )        
 (.0.05( كىى قيمة دالة إحصائيا عند مستول )
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  كيشير ىذا إلى أنو قد حدث تحسن كاضح كداؿ فى محور اإلنتماء للمجتمع
 (  بعد تنفىذ )مسرح العرائس(لدل أطفاؿ المجموعة التجريبية )عينة البحث

 كبذلك يتحقق صحة الفرضيين الثالث كالرابع من فركض البحث .

 النتائج كمناقشتها  تفسير
أكضحت نتائج البحث الحالي فاعلية)مسرح العرائس( فى نمو انتماء الطفل لذاتو 

(، كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل 1،2كالسرتو كلركضتو كلوطنو )جدكؿ رقم 
( فقد أشارت الى أىمية التربية الفنية فى تنمية 2001من: ماجدة مصطفى السيد )

اإلنتماء لدل التبلميذ كىذا ما تم بالفعل من خبلؿ تنفىذ انشطة تعليمية من خبلؿ 
مسرح العرائس حيث زاد اإلىتماـ باقامة األنشطة الفنية المسرحية  كبالتالى زاد انتماء 

بما قدمو من اعماؿ ككذلك زاد انتمائو لركضتو التى اتاحت الطفل لذاتو من خبلؿ ثقتو 
لو الفرصة للتعبير كالمشاركة الفعالة فى انشطتها، كىذا مااتفقت عليو أيضا دراسة  

."  Pachano Lizabebth (، كدراسة" ليزابيبز باكهانو1995كريماف محمد بدير)
الصفية فى تنمية  ( حيث أكدا على ضركرة اإلىتماـ باألنشطة الصفية كغير1997)

 اإلنتماء لدل التبلميذ الصغار.

كربما تتضح لنا القيمة التربوية لبلنتماء لدل األطفاؿ، من خبلؿ دراسة ألفت       
( حيث ىدفت إلى تصميم برنامج قائم على الحكايات 2000عبد اهلل العربى )

صميم الشعبية فى تنمية اإلنتماء لدل أطفاؿ الركضة، فقد أكدت على ضركرة ت
 مقررات تعليمية متتابعة خبلؿ المراحل الدراسية المختلفة تحث األطفاؿ على اإلنتماء 
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كأكَّدت "نجبلء عبد الحميد" فى دراستها لبلنتماء االجتماعي للشخصية       
المصرية أف الوالء للموطن مرىوف باإلشباعات المادية كالمعنوية ألفراده، كبالتالى فاف 

طفاؿ عينة التجربة كإشباع حاجاتهم المادية كالمعنوية كالمتمثلة فى اىتماـ المدرسة باأل
 اعطائهم كجبات غذائية كحوافز مادية ادل الى زيادة انتمائهم للركضة كالمجتمع.

كقد زاد اىتماـ الركضة باستخداـ الوسائط المتعددة كىذا قد ساىم فى ارتفاع       
تهم كلركضتهم التى  قد اتاحت لهم مستول األطفاؿ  كبالتالى زاد انتمائهم لذا

( حيث أكضحت 2007استخداـ ىذه االجهزة، كىذا ما أكدتو دراسة تغريد محمد )
تأثير تدريس مادة التاريخ لتنمية الوالء كاإلنتماء ، كمعرفة مكونات قيمة اإلنتماء، ككاف 

فى أبعاد  من بين أىم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ارتفاع مستول أداء التبلميذ 
اإلنتماء كىى : الوالء للوطن، المحافظة على الهوية، االعتزاز بحضارة الوطن كتاريخو، 
 المحافظة على اآلثار، كذلك من خبلؿ تدريس التاريخ باستخداـ مصادر تعلم متعددة.

كذلك فقد ساىم االعتماد فى تدريس األنشطة المسرحية على بعض األساليب          
مة المعارض العلمية كالفنية كالحفبلت  فى تنمية التفاعل االجتماعي الفعالة مثل إقا

بين األطفاؿ، كإكسابهم المهارات المختلفة، كالتي تساعد األطفاؿ على التعلم الذاتي 
من خبلؿ الخبرة المباشرة، كتعزيز الخبرات اإليجابية المباشرة كغير المباشرة التي يمر 

ر عن مشاعره كحاجاتو، كتعلم كيف يتصل باآلخرين الطفل، كإيجاد الفرصة للتعبي بها
كيشاركهم أفكارىم كخبراتهم كالتعرؼ على أدكاره كمسئولياتو أدل إلى تفعيل الذات 

 اإليجابية لدل أطفاؿ المجموعة التجريبية، كتفوقهم على المجموعة الضابطة.

 توصيات البحث : 
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 ن التوصية بما يلي :بناء على النتائج التي توصل إليها البحث الحالي يمك

تخطيط دكرات تدريبية لمعلمات الركضات ككذلك األمهات كاآلباء  .1
بإشراؼ متخصصين فى كليات التربية للتدريب على أساليب تنمية اإلنتماء 

 لدل األطفاؿ.
ضركرة اإلىتماـ باألنشطة التعليمية المختلفة داخل الركضة كخارجها مثل)  .2

الزيارات الميدانية  –رية كالتاريخية األماكن األث -الرحبلت بأنواعها 
المعسكرات ( لما لهذه األنشطة من تنمية لبلنتماء  –للمصانع كالمتاحف 

 لدل األطفاؿ.
ضركرة قياـ القائمين على العملية التعليمية بتطبيق مبادئ التعزيز كمدح  .3

األطفاؿ لما لو من أثر كبير فى رفع مستول تقديرىم لذكاتهم كانتمائهم 
 لها.

وير البيئة المحيطة باألطفاؿ فى المنزؿ كالشارع كالمدرسة كذلك من تط .4
و كالسرتو فل لذاتخبلؿ توفىر مناخ تعليمى/تعلمى متميز لتأكيد انتماء الط

 .كلركضتو كلوطنو

 مراجع ال
 (: المواطنة الصالحة أسس كرؤل، مؤتمر التوافق السنوم 2006أحمد حسين أحمد) 

 كالتنمية الوطنية، الكويت، حركة ( NGOS)المدني الثالث، ىيئات المجتمع      
 .11/4/2006-10التوافق الوطني اإلسبلميو، من      

 (: أثر المسرح فى تنمية شخصية الطفل، مجلة جامعة دمشق، 2011أحمد على كنعاف )
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 ، العدد األكؿ.27المجلد      
 حكايات الشعبية فى (: تصميم برنامج قائم على ال2000ألفت عبداهلل إبراىيم العربي)

 تنمية اإلنتماء لدل أطفاؿ الركضة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيو، جامعة      
 حلواف.     

 (: فعالية استراتيجيتي لعب األدكار كحل المشكبلت فى 2009إيماف سبلمة محمود )
 اعية لتبلميذ مرحلة تنمية ثقافة المواطنة كالوعي بها من خبلؿ تدريس الدراسات اإلجتم     
 التعليم األساسي، ماجستير غير منشورة، تربية، حلواف.     

 (: المواطنة كيف نرسخها، المركز القومي للمصادر كالمعلومات 2007بهيجو الديلمي )
 حوؿ العنف ضد المرأه، مركز األخبار أماف.     

http://www.a-news amanjordan.org/wmriew. 

 (: فعالية استخداـ مصادر تعلم متعددة فى تدريس التاريخ لتنمية قيم 2007تغريد محمد )
 اإلنتماء الوطني لدل الصف األكؿ اإلعدادم، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية      
 التربيو، جامعة عين شمس.     

 تطرؼ كالعنف، دراسة (: مشاركة الشباب كسيلة للحد من ال2007حامد الهادم )
 استطبلعية فى مدينة الطور، محافظة جنوب سيناء، رابطة المرأه العربية بالقاىرة.     

أكتوبر،  9-8(: العودة إلى الذات، جريدة األسبوع األكلى، العدد 2004حسين الصديق )
www.aww-adam.org 

    (: الوطنية فى عالم ببل ىوية تحديات العولمة، مكتبة 2000)حسين كامل بهاءالدين 
 األسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.     

 (: "حجم التأثير: الوجو المكمل للداللة اإلحصائية"، 1997 -رشدم فاـ منصور )يونيو
 (16، المجلد السابع ، العدد ) المجلة المصرية للدراسات النفسية     

http://www.a-news/
http://www.aww-cdam.org/
http://www.aww-cdam.org/
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 (: مدل توافر مكونات اإلنتماء الوطني فى مقرر التاريخ 2008عد العمرم )زينو بنت س
 للصف الثالث متوسط، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية للبنات بنابها، جامعة      
 الملك خالد، المملكة العربية السعودية.     

 الذات كاآلخر لدل  (: رسـو األطفاؿ كدالالتها فى التعبير عن2005سناء نصر حجازم )
 سنوات، المؤتمر اإلقليمي الثاني، الطفل العربي الذات  6-4أطفاؿ ما قبل المدرسة      
 فبراير. 6-5كالفاعلية فى مجتمع متغير، كلية البنات، جامعة عين شمس، الفترة من      

  (: اإلنتماء لدل أطفاؿ مدارس اللغات دراسات فى علم النفس2001عبدالفتاح غزاؿ )
 اإلكلينكي، الكتاب الثاني، المشكبلت السلوكية للطفل، مؤسسة مورس الدكلية،       
 اإلسكندرية.     

 ، القاىرة ، مكتبة األنجلو  التقويم كالقياس النفسي كالتربوم( : 2000على ماىر خطاب )
 المصرية.     

 نشوره، كلية البنات، : المنتج كمؤشر لئلنتماء، رسالة دكتوراه غير م1990علياء رضا رافع 
 جامعة عين شمس.     

 (: الطفل كمهارات التفكير فى رياض األطفاؿ كالمدرسة 2001فهيم مصطفى محمد )
 اإلبتدائية، رؤية مستقبلية للتعليم فى الوطن العربي، القاىرة، دار الفكر العربي.     

 درسة فى تنمية اإلنتماء (: أثر بعض األنشطة التربوية لطفل ما قبل الم1995كريماف بدير )
 الوطني، دراسات كبحوث فى الطفولة المصرية، كلية البنات، جامعة عين شمس،      
 القاىرة، عالم الكتب.     

 ( : فعالية نموذج تدريسى مقترح لتنمية اإلنتماء لدل تبلميذ 2001ماجدة مصطفى السيد )
 ة دراسات فى المناىج كطرؽ التدريس ، المرحلة الثانوية من خبلؿ التربية الفنية ، مجل     
 يناير.68جامعة عين شمس ، العدد      
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 (: تعزيز اإلنتماء للجماعة، كعبلقتو بزيادة 2008محمد رفعت قاسم ، بدرالدين كماؿ )
 قدرة ذكم اإلحتياجات الخاصة على تحدم اإلعاقة، جمعية أكلياء أمور المعاقين،      
 مارس. 20-18عاقة، مؤتمر اإلعاقة كالخدمات ذات العبلقة، كالجمعية الخليجية لئل     

 (:مسرح العرائس كمدخل للتثقيف الغذائى لدل أطفاؿ 2002ناىد محمد شعباف )
 الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا.     

  (: اإلنتماء اإلجتماعي للشباب المصرم، دراسة1999نجبلء عبدالحميد راتب )
 سوسيولوجيو فى حقبة اإلنفتاح، القاىرة، مركز المحركسة للنشر.     

20) Pachano, Lizabebth , The Effect of A Curricula Plan on       

Aging on Children's Attitude Toward senior Citizens . 

University of South Florida. 1997, dissertation abstract. vol.58. 

no.11, may1998. 

 

 

 

 

 

 


