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استخدام استراتيجية السرد القصصي القائم على الشخصية التراثية لتنمية بعض المفاهيم 

 التاريخية لدى طفل الروضة
 

 *د/ وفاء أبو المعاطي يوسف

 

 المستخلص:
 

استخدام استراتيجية السرد القصصي القائم على الشخصية التراثية لتنمية بعض هدفت الدراسة الحالية إلى قياس فعالية 

وتمثلت عينة الدراسة  ،المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي

 –المدرسة، بروضة خالد بن الوليد ( سنوات من مرحلة ما قبل 6 – 5)( طفالً وطفلة من أطفال المستوى الثاني60)في

( طفالً وطفلة، واألخرى 30)بالدقهلية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ إحداهما ضابطة –إدارة غرب المنصورة التعليمية 

 قائمة المفاهيم –استبانة المفاهيم التاريخية)( طفالً وطفلة، وقامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة اآلتية:30)تجريبية قوامها

اختبار المفاهيم التاريخية المصور(، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة األثر اإليجابي الستخدام  –التاريخية

 الشخصية التراثية في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة.
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Using Storytelling Strategy Based on a Heritage Character- to Improve 

some Historical Concepts for Kindergarten Children 
 

 

Dr.Wafaa Abolmaaty Yousef 

 
 

Abstract: 
  

The current study aimed at measuring the effectiveness of using a heritage character-based 

Storytelling strategy to improve some historical concepts for kindergarten children. To 

fulfill this aim, the researcher used the semi-experimental approach. The study subject 

consisted of 60 male and female children at the second stage of kindergarten education who 

go to Khaled Ibn-Elwalid Kindergarten- Educational Administration of West of Dakahlia. 

The children were divided into two groups. The first group was the experimental group, 

which consisted of 30 male and female children. The second group was the controlling group 

which consisted of 30 male and female children. The researcher prepared the following tools 

for the study: A questionnaire on historical concepts, a list of historical concepts, and a 

pictorial test on historical concepts. Among the main results of the study is: the positive 

effect of using the heritage character on improving some historical concepts for kindergarten 

children.  
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 مقدمة:
ن أمؤداها  ،تتفق التربية الحديثة مع الفلسفات االجتماعية والسياسية التي تسود مجتمعات عالم اليوم على حقيقة

ن الطفل في سنوات عمره إاالهتمام بطفل الروضة يعد من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره، حيث 

 ،وأفكاره والتي تؤثر في تكوين شخصيته ،والمثل ،والقيم ،واالتجاهات ،والعادات ،األولى يكتسب العديد من المعلومات

 أو تعديلها فيما بعد. ،المستقبلية بدرجة يصعب تغييرها هواتجاهات ،وقيمه

وتكوينها  ،كما تعتبر مرحلة الروضة من أصعب المراحل العمرية التربوية والتعليمية في تشكيل شخصية الطفل

، وذلك لما يقدم والمهارىالجمالي، واإلدراكي، والعقلي، والحسي، والحركي، والجسمي، الجانب في جميع الجوانب: 

 (140 :2014 ،متنوعة.)هدى قناويها للطفل من أنشطة في

نا من مسايرة أطفالوجب علينا أن نمكن ولذلك  ،نا هم المنارة التي نستطيع أن نستدل من خاللها على المستقبلأطفالف

يرجع  را،خطيً  ياأن المجتمعات النامية تواجه تحدً  مضى الحاضر والمستقبل، وأصبح من الواضح اآلن أكثر من أي وقت

التي تمكنت لسبب أو  ،إلى تلك الفجوة الحضارية الواسعة التي تفصل بين تلك المجتمعات والمجتمعات المتقدمة اأساسً 

ليس من اليسير أن تصل إليه مجتمعاتنا النامية إال من خالل جهد  ،آلخر من الوصول إلى مستوى متقدم من الرفاهية

 (402 ،2003 :ةرنوحمصري )مكثف.

توفير البيئة التقليدية  ، بشرطتعلمها في سن مبكر يؤكد بعض التربويين على أهمية بدءف المفاهيم،وعن أهمية تعلم 

المفاهيم  لذا فإنه يجب تضمين ،وميوله ،واتجاهاته ،المناسبة، واألنشطة المتنوعة المختلفة، بما يتناسب مع طبيعة الطفل

رابط مع األنشطة التي يتفاعل معها الطفل، وقد نجد أن المجتمع الذي يعيش فيه بشكل مت وتكاملها المكتسبة لتلك المرحلة

نتظر من أثر الحاضر في وما ي   ،لطفل بأثر الماضي في الحاضر لذلك يجب أن يشعر ؛الطفل مجتمع حي يتطور، ويتغير

 (459 :2001 ،مد الحيلةمح)المستقبل.

والمحيط  ،وسلوكه ،وتفكيره ،من حيث نموه ،اإلنسان تهتم بدراسةأحد الميادين التربوية التي كدراسة عد التاريخ وي

، كما يمثل التاريخ والسياسي ،واالجتماعي واالقتصادي ،وتباينه الفكري ،من خالل تاريخه ،الطبيعي الذي يعيش فيه

حداث تاريخية، تكتشف جذور المشكالت أ من حدث سابًقاما  ملجو مبين فروع المعرفة اإلنسانية، فهانة بارزة مك

 ،على ماضي بالدهم وقادتهم فمن خالله يطلون ،طفالنافذة األ فهو ، وكذلك، وما أدت إليه من نتائجاإلنسانية الحاضرة

 (220 :2001 ،غادة أبو حجر)وما مرت به الحضارة في ضوء تجارب السابقين.

في نفسه، ويؤثر  باقًيا راأثً  يكون له سنواته األولى من مرحلة التعليموعلى ذلك فإن إعطاء الطفل تاريخ بالده خالل 

وتنشط الفكر،  ،وتبرز العالقة بين النتائج والمسببات ،ن دراسته توسع آفاق الفرد، حيث إفي مستقبل حياته راظاهً  راتأثيً 

ذلك، ألن الفهم الكامل للسلوك  بعد كونللتنبؤ بما سي الجديدة، ألنها تقدم له أساًسا وتعين اإلنسان على مواجهة المواقف

 الحاضر والمستقبل. لعثور على عناصر مشتركة بين مشكالتاإلنساني في الماضي يتيح الفرصة ل

 (27 :2006 ،عاطف بدوي)

نها تجعل التاريخ وما إالطبيعة التراكمية والمعارف المتنوعة والمتعددة، حيث  ذيوالمفاهيم التاريخية من المفاهيم 

على فهم كيف يعيش اآلخرون، وكيف  طفالعليه من حقائق ومعلومات ومعارف ذات معنى، لذلك فهو يساعد األ يشتمل

ويتعلمون تبادل  م،ذاتهم لواحترامهبأنفسهم،  طفالاألوطبيعية، وكذلك فهي تعمل على شعور  ،يمارسون حياتهم بتلقائية

م في كنف الحضارة بعمقها التاريخي والعلمي والثقافي والفني ويتعايشون مع اآلخرين، كما أن تنشئته ،األفكار واألدوار

                                                وربطه بحاضره ومستقبله. ،وتراثه ،لتعرف ماضيهمامه الفرص أ تتيحتعتبر من أهم مداخل التربية للطفل، و

 (90 :2020 ،يحيى هالة)

أو ، فالطفل عندما يرى األدب طفالتاريخ بالدهم يتحقق بشكل أيسر عن طريق أدب األ طفالويؤكد العلماء أن تعليم األ

وانفعاالتها، فإنه  ،وأخيلتها ،ومع معانيها ،( ويتفاعل معهاأغنيةأو شعر، أو مسرح، أو قصة، )في صوره المختلفةيسمعه 

معها، فتتعمق هويته  ، ويصبح متوًحداأو المعاني التي تشملها، ويسلك مسلكها ،الشخصية التي تعجبه شعوريًا يتقمص ال

 (2000، حسين الدين كمال)      ويرتبط برموزها. ،، ويتعرف قضايا وطنهرتبط بتاريخ بالدهوي ،الثقافية

المعلم،  طريقعن فالسرد القصصي هو وسيلة نقل للثقافة من جيل آلخر، من خالل رواية القصة من جيل آلخر وكذلك 

كمال )                                               للطفل. أدبألوان كأحد أهم وأوصى دوغالس بضرورة االهتمام السرد القصصي 

 (2007الدين حسين، 

في معرفة الجذور الثقافية والحضارية للمجتمعات المختلفة،  امهمً  اأن للقصة وسردها دورً  (2016)يشير لورانسكما 

ا فهي كعملية تعليمية تعزز المجتمع والمحافظة على الحضارة بين الشعوب وبعضها، وأيضً  ،ونقل الثقافات

 Lorance, 2016))            والتفاهم.
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الطفل ويستوعب  ،وتقرأ من الفنون األساسية التي يتعرض لها حكى( أن القصص التي ت  2003)محمد حالوةويشير 

 .على سلوكياته ، التي يصبح لها فيما بعد تأثيرمن خاللها الكثير من القيم

وشخصياتها  ، حيث تمثل أحداث القصةطفالوقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت القصة في رياض األ

 ا:ومنه ،في تنمية المفاهيم دوًرا مهًما

على استخدام القصة  طفالوالتي هدفت إلى تدريب معلمات رياض األ ،(2016)، ووالء عطيةدراسة هبة حسن

إلكساب طفل الروضة بعض المفاهيم التاريخية في العصر الفرعوني، وتوصلت إلى فعالية القصة توظيف النشاط 

 العصر الفرعوني. وبخاصة المفاهيم التاريخية في ،القصصي في إكساب طفل الروضة العديد من المفاهيم

تعرف فاعلية استخدام القصص التاريخية في إكساب طفل والتي هدفت إلى  ،(2009)ميخائيل دراسة أملى اوأيضً 

 للمعارف التاريخية. طفالاأل لتعرف ،الروضة المعرفة بالتاريخ

والتي هدفت إلى معرفة قيمة وقت القصة  ،(Schwindt and other’s, 2010)ن"يسوشنيدت وآخر"ودراسة

نوع  اختيارودورها لطفل الروضة في  ،ومتعة التعلم في مكتبة المدرسة، وإبراز أهمية المكتبة ،لطفل ما قبل المدرسة

 الكتب المناسبة له.

تنمي القدرة على بناء الهوية، والمشاركة الوطنية،  القصة()وبخاصة ،مما سبق نجد أن األدب بجميع فروعه

الواليات المتحدة "ومن هذه الدول ،واالنتماء للوطن، ولهذا اهتمت العديد من الدول بتدريس التاريخ عن طريق أدبائهم

يرتبطوا  سنوات(، كي يرتبطوا برموزهم الوطنية، وحتى 3)هم تاريخ أوطانهم في عمرأطفال" التي بدأت بتعليم األمريكية

 إيجابية عنها. ، ويكونون صوًرابها

من رموز  ارمزً )مما سبق ترى الباحثة أن األسلوب القصصي، باستخدام استراتيجية الشخصية التراثية وانطالقًا

 مناسب لطفل الروضة. الحديث()( في عملية السرد لمفهوم تاريخيالتاريخ

 مشكلة الدراسة:
أن يبثوا فيها المفاهيم والقيم التاريخية، بهم يووعي معلم ،تاريخ وطنهملما قبل المدرسة  أطفالفي ضوء أهمية معرفة 

 اآلتي: فيلهذا الغرض، فقد تحددت مشكلة الدراسة الحالية  أن يقدموا برامج تربوية موجهة خصيًصاو

عن بعض ( سنوات، 6–5الروضة  أطفال)طفالبسؤال بعض األ ،قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية .1

 –العيد القومي):مثل ،رح عليهم بعض المفاهيم التاريخيةوط   سيطة المتعلقة بتاريخ مصر الحديث،المعلومات الب

مما  ؛جب أحد منهم بأي معلومة عن هذه المفاهيم(، ولم ي  جيش... –وطن –رئيس –أكتوبر 6حرب  –خط بارليف

 طفاللعدم وجود أنشطة في رياض األ ؛خية من تاريخ مصريدل على تدني معلوماتهم التاريخية عن هذه الحقبة التاري

 تهتم بتاريخ مصر الحديث.

 ،التي أكدت بدورها على ضرورة االهتمام بإكساب المفاهيم التاريخية ،من خالل نتائج بعض الدراسات السابقة .2

 ,Chick, Aدراسة ":، ومن هذه الدراساتلمصر، وتنميتها لدى طفل الروضة واالهتمام بالعصور التاريخية

(، 2007 مروة الصعيد،)(، ودراسةDougkey, 2009)، ودراسة(2017 ،مروة الشناوي)، دراسة((2006

على مدى أهمية االهتمام بالعصور  هاجميعها وأكدت في نتائجأوصت ، والتي (2014أماني عبد المنعم: )ودراسة

 طفالوتربويين دورنا هو غرس األ ،كمربين، ألننا وبخاصة طفل الروضة ،بالنسبة للطفلالتاريخية وتاريخ مصر 

والتي هي  وتنميتها، طفاللدى األ وغيرها من المبادئ والمفاهيم الوطنية ،والوالء ،واالنتماء ،على المبادئ الوطنية

 .محبون ومنتمون لوطنهم مصر أطفال ستنشئ لناوالتي جزء ال يتجزأ من شخصية الطفل وأسلوب تربيته، 

وتنميتها لدى طفل  ،الباحثة ضرورة إجراء هذه الدراسة إلكساب بعض المفاهيم التاريخية تومن خالل ما سبق، رأ

، لة فعالة في التأكيد على المفهومباستخدام استراتيجية السرد القصصي القائم على الشخصية التراثية كوسي الروضة،

 والتنوع. ،والتشويق ،وإكسابه باإلثارة

فعالية استخدام استراتيجية السرد القصصي القائم على الشخصية  ما"اآلتي: الرئيس وتحددت مشكلة الدراسة في التساؤل

 :اآلتيةويتفرع منه األسئلة "مفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة؟التراثية في تنمية بعض ال

 ما المفاهيم التاريخية المناسبة الواجب تنميتها لدى طفل الروضة؟ .1

في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى  القائمة على الشخصية التراثية القصصيأثر استخدام استراتيجية السرد ما  .2

 ؟طفل الروضة

 التراثية لتنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة؟ ةعلى الشخصي ةالقائماستراتيجية السرد القصصي ما  .3
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 أهداف الدراسة:
 لطفل الروضة. ( المناسبةالعصر الحديث)عداد قائمة المفاهيم التاريخيةإ .1

 تنمية بعضفي  السرد القصصي القائم على الشخصية التراثيةإعداد مجموعة من األنشطة باستخدام استراتيجية  .2

 لمفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة.ا

 .تحديد استراتيجية السرد القصصي القائمة على الشخصية التراثية لتنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة .3

 الدراسة: ميةأه
بطريقة مبسطة وغير  وتنميتها ،العصر الحديث()بعض المفاهيم التاريخيةالروضة على اكتساب  أطفالمساعدة  .1

 معقدة.

 في مرحلة ما قبل المدرسة. طفالغرس روح االنتماء والوالء وحب الوطن لدى األ .2

ومدى أهميتها  ،(العصر الحديث)ي التعريف بالمفاهيم التاريخيةف طفالالمعلمات في مرحلة رياض األ مساعدة .3

 في بناء شخصية الطفل وتعزيز الثقافة التراثية.

 وذلك ،مرحلة الروضة طفاليمكن أن يكون لها أهمية لدى القائمين على وضع المناهج والبرامج التربوية أل .4

ليروا أمجاد أبطالنا وزعمائنا على مر  ألطفالنا، تاريخ مصر على مر العصور وتقديمهبضرورة االهتمام ب

 ،ب الوطنوح ،والوالء ،واالنتماء ،تنمية روح الوطنيةمما يعني  ،تاريخهمبويكونوا فخورين بهم و العصور،

 والحفاظ عليه وعلى تراثه.

 فروض الدراسة:
في التطبيق  (التجريبية والضابطة)المجموعتين أطفال درجات اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطت .1

 المجموعة التجريبية. أطفالالبعدي الختبار المفاهيم التاريخية المصور لصالح 

 (القبلي والبعدي)التطبيقينالمجموعة التجريبية في  أطفالدرجات  اتداللة إحصائية بين متوسط اتوجد فروق ذت .2

 الختبار المفاهيم التاريخية المصور لصالح التطبيق البعدي.

 حدود الدراسة:
 حدود زمانية:  -أ

 . 2019 – 2018 الدراسي طبق البرنامج في الفصل الدراسي الثاني من العام

 حدود مكانية: -ب

إدارة غرب  –روضة خالد بن الوليد  فيسنوات  (6 – 5)المستوى الثاني من أطفالتم تطبيق الدراسة على عينة 

 المنصورة التعليمية.

 الحدود الموضوعية:   -ج

شعار محافظة الدقهلية )المفاهيم التاريخية المناسبة لطفل الروضة في عصر الدولة الحديثة وهياقتصرت الدراسة على 

 جندي(. –جيش  –وطن  –َعلَْم  –خط بارليف  –أكتوبر  6حرب  –

 منهج الدراسة:
 هما: ،تتبع الدراسة الحالية منهجين

 المنهج الوصفي: -أ

على األدبيات التربوية وتحليل األبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة من أجل إعداد أدوات  طالعلال

 الدراسة.

 :التجريبي ذو التصميم شبه التجريبيالمنهج  -ب

ة في تحديد فعالية استخدام استراتيجية السرد القصصي القائم على الشخصية التراثية في تنمية بعض المفاهيم التاريخي

الضابطة بالبرنامج المعتاد في  ؛المجموعتين باستخدام التصميم شبه التجريبي ذيوذلك  ،لدى طفل الروضة

 والمجموعة التجريبية بالبرنامج المقترح من الباحثة.الروضة،

 الدراسة:أدوات 
 (إعداد الباحثة)   لحديث( المناسبة لطفل الروضة. لعصر اا)قائمة بالمفاهيم التاريخية .1

 (إعداد الباحثة)          استبانة المفاهيم التاريخية المراد تنميتها لدى طفل الروضة.   .2

 (إعداد الباحثة)                 .المصورالمفاهيم التاريخية  اختبار .3

المستخدمة في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى  التراثيةعلى الشخصية  ةالقائم استراتيجية السرد القصصي .4

 (إعداد الباحثة)                                                              روضة.طفل ال



6 
 

 مصطلحات الدراسة:
 السرد القصصي: .1

الكاتب من خياله المبدع في  يصبغها الواقع،ومن  ،الذي يعمل على نقل خبرة من الحياة ،هو أحد أشكال التعبير

التي يريد نقلها  ،تعبر عن وجهة نظر الكاتب تجاه الخبرة الحياتية ،فيد تشكيل الواقع في صورة جديدةتصورة،

 ،حسين الدين )كماليلته في ذلك الكلمة المكتوبة.ووس تربوي، معرفي، ثقافي، وجداني،من أجل تحقيق هدف ،للقارئ

2005: 3) 

 الشخصية التراثية: .2

بطريقة قصصية مناسبة لطفل الروضة هي شخصيات مؤثرة في المجتمع ذات شهرة تاريخية وتراثية يتم صياغتها 

 بهدف تنمية بعض المفاهيم التاريخية من خاللها.

 المفاهيم التاريخية: .3

 ،التي يكتسبها الطفل من خالل الخبرات المباشرة ،اريخيةوالمعلومات الت ،والحقائق ،واألفكار ،هي مجموعة المعاني

 (22 :2012 ،أسماء إسماعيل)ة محسوسة حول موضوع تاريخي معين.وبصور

بخبرات تاريخية متعددة تتمثل في  هأو مرور ،صورة ذهنية عقلية يكتسبها الطفل نتيجة العلم والمعرفةالتعريف اإلجرائي:

ويشار إليها بمصطلح أو كلمة تجمع خصائصها  الحديث(، العصر)الحقائق والمعلومات المرتبطة بحقبة زمنية معينة

شعار محافظة )مثل: ا معارف جديدة،مكونً  ،روربطها بالحاض ،المشتركة والمتفق عليها كي يستطيع الطفل تحليلها

 (.جندي –جيش –وطن –َعلَمْ  –خط بارليف –أكتوبر 6حرب  –الدقهلية

 :خطوات الدراسة
بصفة خاصة،  ، والمفاهيم التاريخيةالتي اهتمت بالمفاهيم بصفة عامة على األدبيات والدراسات السابقة طالعاال .1

 المفاهيم التاريخية لطفل الروضة.بعض تنمية وعالقتها ب

 التوصل إلى قائمة أولية بالمفاهيم التاريخية المناسبة لطفل الروضة. .2

رف على مدى مناسبتها تعل ،ى مجموعة من المحكمين المختصينعرض القائمة األولية للمفاهيم التاريخية عل .3

 ، وعمل التعديالت المناسبة التي يرونها.لطفل الروضة

 وضع قائمة المفاهيم التاريخية في صورتها النهائية. .4

المفاهيم التاريخية لطفل  لتنمية بعض ،على الشخصية التراثية ةالقائم استراتيجية السرد القصصيتصميم  .5

ثم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في  ،فلعلى برامج الط طالع، وذلك بعد االالروضة

 للتأكد من محتواها ومدى صالحيتها للتطبيق. ؛طفالالمناهج ورياض األ

على مجموعة من المحكمين المتخصصين  الحديث(، وعرضه العصر)المفاهيم التاريخية المصورإعداد اختبار  .6

 والتأكد من صالحية التطبيق. ،والثبات ،وحساب الصدق ،طفالفي المناهج ورياض األ

 (6 – 5)إدارة غرب المنصورة التعليميةالملتحقين بروضة خالد بن الوليد،  الروضة أطفالار عينة من اختي .7

 سنوات.

 المجموعتين الضابطة والتجريبية. أطفالعلى لمصور للمفاهيم التاريخية قبليًا تطبيق االختبار ا .8

 التجريبية،المجموعة  طفالأل التراثية ةعلى الشخصي ةالقصصي القائم التدريس باستخدام استراتيجية السرد .9

 المجموعة الضابطة. طفالوبالطريقة المعتادة أل

 .بعديًا اختبار المفاهيم التاريخية المصورتطبيق  .10

 رصد البيانات التي تم التوصل إليها. .11

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة. .12

 .معالجة البيانات إحصائيًا .13

 مناقشة النتائج وتفسيرها. .14

 تقديم التوصيات والمقترحات. .15

 اإلطار النظري للدراسة:
ن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل تأثيراً في مستقبل الطفل، حيث في هذه المرحلة تتشكل األفكار والمفاهيم إ

االستثمار في رعاية األطفال، وتنميتهم في سن األساسية لدى الطفل، ولها أثر بارز في تشكيل شخصيته، حيث تثبت أن 

ما قبل المدرسة له عائد عظيم على المدى القصير والطويل في المستقبل، وبقدر ما تتفق على هذا النوع من االستثمار 

 (28 :2016 ،محمد عودة)بقدر ما تجني من أرباح غداً.
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ية االجتماعية، والخلفية السليمة، والعادات، والقيم كما أنها هي األساس لتوجيه استعدادات الطفل، ووضع أسس الترب

المرغوبة، لذلك يجب علينا االهتمام بهذه المرحلة، لما لها من أثر كبير في تكوين شخصية الطفل، ولذلك تسعى المجتمعات 

حلة مرحلة إشباع للنهوض بالطفل لبناء المجتمع، ألن أطفال اليوم هم شباب الغد، ورجال المستقبل، وبذلك تعتبر هذه المر

كمال )متطلبات الطفل واحتياجاته النمائية المكونة لشخصيته بصورة شاملة، ومتوازنة، وذلك من خالل المراحل المتنوعة.

 (83 :2002 ،الدين حسين

كما فيها تنمو قدرات الطفل، وتتضح مواهبه، وتتحدد اتجاهاته نحو المستقبل، وتتكون خاللها المفاهيم األساسية للطفل، و

أنها تدرب الطفل على الحفاظ على الممتلكات العامة، وبناء مواطن صالح يسهم في بناء وطنه بشخصيته المتكاملة، 

 (33 :2012 ،أميرة هواري)نهم من التفاعل الصحيح اإليجابي.وتزويدهم بالمعاني والمفاهيم التي تمك

ام اللغة العربية البسيطة مع نبرات الصوت المناسبة، والسرد القصصي هو أحد استراتيجيات النقل الشفوي للقصة باستخد

ال؛ وذلك يتوقف على إجادة ن سماع القصة أسهل وأقنع من قراءتها بالنسبة لألطفإوحركات الوجه، والجسم، واليدين، إذ 

 أو من خاللليدين، وتغير نغمات الصوت،سواء كان سرد قصصي من خالل استعمال حركات وتعبيرات الوجه واالسرد،

 (2000أحمد زلط: )ها بطريقة سردية من قبل المعلمة.السرد المزود بالصور، والتعليق علي

أن هذه االستراتيجية السردية للقصة ذات أهمية كبيرة في مخاطبة وجدان الطفل إلى ( 2004)فوزي أبو عودةويشير 

ة في الربط، والتحليل، ن عمليات عقليوعقله، وذلك بإحداثها تنوع معرفي من خالل األفكار، والحوادث، وما يتخللها م

كما أن هذا األسلوب مهم للتوضيح واإلثارة، كما أنه وعامل مهم في نشر االتجاهات اإليجابية، وتعديل والتفسير،والتقويم،

خاصة لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وذلك ألن األطفال يجبون دعوة إلى التحلي بمكارم األخالق،السلوك وال

 إلى القصص دون ملل، ألنها تتفق مع ما لديهم من خيال واسع.  االستماع

وتعود أهمية استراتيجية السرد القصصي إلى تأثيرها اإليجابي الذي تحدثه في نفسية الطفل من خالل سهولة نقل المعلومة 

اهيم اإليجابية المرادة لألطفال، وتفاعلهم مع أحداثها، وتوظيف الحواس لدى األطفال، وإكساب األطفال االتجاهات، والمف

 (55 :2004 ،الحيلة حمدم)من القصة، كما أنها تعطي فرصة لتوسيع خيال الطفل.

واألسلوب القصصي من وسائل التعليم الناجحة، فهو محبب لألطفال الصغار، والكبار؛ لما له من فاعلية في جذب 

المعلومة لألطفال بصور سلسة، شريطة أن  انتباههم، وتوضيح الغموض في المفاهيم والحقائق، ويساعد على إيصال

، كما يستخدم في إحاطة مستخدميه بمعلومات تكون القصة متسلسلة ومترابطة ومناسبة للمرحلة العمرية بخصائصها

 (2001 ،صبحي أبو جاللة).تاريخية، وثقافية، وقيم أخالقية ومجتمعية

أن ت كتسب الكلمات بسماتها الصوتية الكاملة، أي البد واألسلوب السردي للقصة ال يكون مجرد سرد لكلمات، بل البد 

 كمال)        اخطة.        أو سثيرة، أو هادئة،أو أنها مأو ذاك، وكأن الكلمة ذات حيوية، وأن تشمل الكلمة الشفهية هذا التنغيم

 (36 :2001 ،حسين الدين

ية، وتصور لنا اإلنسان في مظاهر الحياة اليومية، والقصة شكل من أشكال التعبير األدبي تهدف إلى نقل الخبرة اإلنسان

ال من أجل التسجيل التاريخي؛ بل من أجل المعرفة، واالستفادة من هذه الخبرات، التي تعمل على إعادة رسم اإلنسان 

 (18 :2006 ،سعيد عبد المعز)لصورته حول ذاته، وتطوير نظرته للعالم من حوله.

الحوادث الطبيعية وغير كما أنها مجموعة من األحداث المتسلسلة، التي تحتوي على شخصيات، وتشمل هذه األحداث 

، وإذا كان هناك صور غير ويمكن للشخصيات الدخول في األحداث كعناصر تقوم بالحدث، أو تتأثر بهالطبيعية،

 (Jahn M, 2002) نسانية مثل الحيوانات الناطقة.كما في حالة القصص الخيالية يجب تشتمل العناصر غير اإلطبيعية،

( أن القصة تساعد في إكساب الطفل الوعي البيئي، وإكسابه السلوك القيمي والمعلومات 2003)ويشير محمد حالوة

  التاريخية، وبعض المعلومات الخاصة بالبيئات المختلفة عن بيئته التي يعيش فيها.          

( أنها عبارة عن مجموعة من األفعال واألفكار والمشاعر لبشر داخل إطار Barbura E. 2009)كما أنها من وجهة نظر

    محدود. 

والقصة من األنشطة التي ي عتمد عليها في تعليم السلوك، والمهارات، والحقائق المختلفة، حيث يمكن استخدامها في تقديم 

مضامينها المختلفة، ودخول الطفل في عالم القصة يجعله يقتدي العديد من المفاهيم، والقيم لطفل الروضة، من خالل 

 بشخصياتها، ويتقمص األدوار، ويعبر عن االنفعاالت بشكل سوي عندما يطلب منه إعادة سرد القصة أو تمثيل أحداثها.

(Doug key, 2009: 330) 

وية، والمكتوبة، درات األطفال الشف( على أن لسرد القصص دوًرا مهًما في تنمية قRichard A.,2007)كما تؤكد دراسة

( أيام في األسبوع، 4)( سنوات باستخدامها السرد القصصي لمدة6 – 5)الذات، واعتمدت الدراسة على أطفال من يروتطو

( طفالً وطفلةً من مرحلة رياض األطفال، والتي توصلت إلى أن ألسلوب السرد 194)( أسابيع، بمشاركة10)بإجمالي

 القصصي دوًرا مهًما في تعريف الطفل لذاته، وتنمية القدرات اللغوية المنطوقة والمكتوبة.                                
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ي حياته بشكل إيجابي وقتما يشاء، حيث إنها وأيًضا للقصة دور مهم في إمداد الطفل بالخبرة التي يستطيع استدعائها ف

                     توسع آفاقًا، وتفتح أمامه مدارك أكبر بكثير من التي توفرها له حياته المحدودة في شخصياتها وأهدافها.

(Dylan Pritchett, 1994: 2) 

والتي ينبغي إدراك أهميتها في قصص  وتعد الشخصية القصصية من العناصر السردية المهمة، كما تعد محوًرا أساسيًا،

األطفال، ألنها هي الكائنات التي تدور حولها األحداث، وشخصية البطل في قصص األطفال تعد محوًرا أساسيًا في 

القصة، ويتوقف عليها اتجاه األحداث، ونوعية الحل؛ بل إنه يتوقف على وضوح شخصية البطل وجاذبيتها نجاح القصة 

 (65 :2003 ،محمد حالوة).بطل ومعايشتوتوحد الطفل مع ال

وتتدرج هذه وتحظى الشخصية بأهمية استثنائية، ذلك أنها تعد الركن األهم واألساس في بناء الوعي القصصي وتشكيله، 

إال أنها في قصص األطفال تستحوذ على اهتمام خاص، فهذه القصص الغاية منها تنمية أخالقية األهمية من نمط آلخر،

تيار شخصيات القصة بطريقة فئة معينة، وهم األطفال، لذا على الراوي أن يكون حريصاً في اختتوجه إلى 

 وغير تقليدية، كي تؤدي دورها بمهارة.مؤثرة،وحيوية،وفاعلة،

وهي أيًضا من أهم عناصر العمل القصصي، ألنها أحد األفراد الخياليين، أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة، 

 (13 :2014 ،)نيهان حسونر السرد األخرى ارتباطاً وثيقاً.ترتبط الشخصية بعناصوأيًضا 

متوافقة مع أحداث القصة وأفكارها، وأن تكون طبيعية مقنعة، تبدو الشخصية لألطفال واضحة حية،ومن الضروري أن 

ن تردد من تحقيق عاني دوواألطفال يتعاطفون مع شخصيات القصة تعاطفاً شديداً، وخاصة مع الشخصيات التي ت

 (39 :2019 ،على عبد الوهاب)معنوياً مجرداً. وقد تكون الشخصية إنساناً أو حيواناً أو نباتاً أو جماداً لفظاً أهدافها،

كما أن الشخصيات تعتبر من أبرز عناصر القصة الموجهة للطفل، ففي بداية عرض القصة، أو روايتها من جانب الراوي 

الشخصيات الرئيسة أكثر من الشخصيات، من هي؟ وما هي؟ مع التركيز على الشخصية/ يجب أن يقدم معلومات حول 

 (29 :2018، )أماني سليمانسواها.

صيات ثانوية، والشخصية وشخا إلى نوعين:شخصيات رئيسة،وتنقسم شخصيات قصص األطفال من حيث دوره

أو أحد فقد يكون الزمان، أو المكان،أو الطبيعة،ا، أو البطل في القصة أو الرواية ال يشترط أن تكون إنسانً الرئيسية،

 :2020 ،إبراهيم عبد الفتاح)رقة تبعث على الحيرة والتأمل.فإذا هي تقوم بأعمال خالمعلومات التي يستصغرها اإلنسان،ا

130) 

اً حقيقياً، مثل: والشخصية التراثية تتعدد بتعدد األدباء والمفكرين؛ فمنهم من عرفها بأنها جميع الشخصيات التي لها وجود

شخصيات األدباء، وغيرها من الشخصيات ذات الوجود التاريخي، وأنها عند البعض تعني الشخصيات المستنبطة من 

الواقع والتاريخ، إما أن تكون شخصيات أدبية كاألعالم، واألدباء، أو تكون دينية مثل: رجال الدين، وقد تكون هذه 

سوخ العمل في أذهان شخصيات أبدعها المؤلف من خياله، ولها دور كبير في رالشخصية نموذجاً تراثياً، حيث إنها 

 (187 :2019 ،اسالم السباعي، سلوى الجيار)األطفال.

كما أن الكاتب يعتمد في نسج روايته على هذه الشخصيات، ويقوم بإنتاجها من التراث، أي يستوحيها الكاتب من العناصر 

ل روائي، كما تعتمد على التوظيف الكلي للعنصر التراثي، وعلى الرؤية الفردية عند التراثية، ويعتمد قص واقعها في شك

 (51 :2010 ،نادر عبد الخالق)الخالص، وتقترب مالمحها من المالمح البطولية الملحمية.

ض له من وهذه الشخصيات تؤدي دوراً مهماً في حياة األطفال، كما أنها توجه اهتمامها األكبر إلى الشخصية، وما تتعر

 (103 :2007 ،مواقف، ومن خالل هذا يقدم المؤلف ما يريد من أفكار ووقائع.)ثناء الضبع

 وللشخصية التراثية العديد من الوظائف، منها:

 الوظيفة الوطنية والقومية: .1

ومتابعة رياح ووظيفتها هنا التركيز على الهوية، والوالء لألرض واألجداد، واالهتمام بتاريخ القوم، وتوثيق النسب، 

 التغريب التي تكاد تقتلع المالمح العربية للفن القصصي.

 الوظيفة السياسية واالجتماعية: .2

والمقصود بها تعبير الكاتب عن آرائه الشخصية تجاه بعض القضايا ذات الحساسية، فيلجأ الكاتب إلى التستر خلف 

 االجتماعية. الشخصيات التراثية للتعبير عن رأيه حول بعض األفراد أو القوى

 الوظيفة الثقافية: .3

تاب بالتراث العربي القديم.  وهي اهتمام الشعراء والك 
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 الوظيفة الفنية: .4

للشخصية التراثية عدة مصادر متنوعة، وهي ة اإلبداعية في مختلف االتجاهات، كما أن وهي توظيف التراث في العملي

إما أن تكون ذات مصدر تاريخي إيجابي لها دور مضيئ في تاريخ الدولة، أو ذات مصدر أدبي لشخصيات تراثية 

كشعراء، أو كتاب مشاهير ارتبطوا ببعض القيم والصفات، أو أنها شخصيات تراثية ذات مصدر فولكلوري، كالسير 

 (65 :2000 جريدي المنصوري،)ألقاصيص والخفايا التراثية.أو االشعبية الطويلة، 

والقصة، والشخصية ردي،وتعددت الدراسات العربية واألجنبية التي عرضت ألهمية الدعوة إلى االهتمام باألسلوب الس

 ومن هذه الدراسات:التراثية،

  2019دراسة كوتامان( Kotaman, 2019): 

لفهم ودورها مهارة االخيالية(،)وغير الواقعيةشخصيات القصص القصيرة الواقعية، والتي هدفت إلى تعرف تأثير

والتي كانت نتائجها في صالح مجموعة ( طفل وطفلة،100)( سنوات بمشاركة6–4)واالستماع لصغار األطفال

 القصص الواقعية.

  2019دراسة إسالم السباعي وسلوى الجيار: 

التراثية في القصص المقدمة عبر مواقع األطفال اإللكترونية، وتعرف حجم والتي هدفت إلى إبراز دور الشخصية 

اهتمام مواقع التواصل اإللكترونية العربية بتقديم القصص التي تستدل بشخصيات من التراث، ومدى قربها من مفاهيم 

سردي لقصص الطفل ومدركاته اليومية، وأوصت بضرورة االهتمام بالشخصيات التراثية، وأن هذا األسلوب ال

 األطفال مناسب لمرحلة ما قبل المدرسة.

  2016 ليوندراسة(Lwin, 2016 ): 
 التي توصلت إلى فاعلية برنامج قصصي في إكساب كلمات جديدة لدى األطفال.

  2016دراسة خلود نعور: 
الصف األول والتي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام أسلوب السرد القصصي في تنمية مهارة القراءة لدى أطفال 

 األساسي في األردن، وأوصت هذه الدراسة بضرورة توظيف أسلوب السرد القصصي في مرحلة الطفولة.

  ،2016دراسة إسماعيل سعدي: 
 وبخاصة الحكاية السفينة( في المجتمع الجزائري.)والتي دعت إلى ضرورة توظيف التراث في قصص األطفال

  2014دراسة والء محمد: 
 أهمية توظيف القصص المرتبطة باألحاديث النبوية الشريفة لتنمية العبادات الدينية للطفل.والتي توصلت إلى 

  2014دراسة هاري وآخرون Harris & et al, 2014)): 
التي توصلت إلى فاعلية برنامج قصص لتنمية بعض القيم األخالقية، واالجتماعية لطفل الروضة خاصة القصص 

 لألطفال.المستمدة من الحياة اليومية 

  2013دراسة سبنسر(, 2013  Spencer :) 

 والتي هدفت إلى بيان أثر السرد القصصي على توليد القصص الشخصية لدى أطفال ما قبل المدرسة.

  2011دراسة نجالء عبد الحكيم: 

ص والتي هدفت إلى تنمية بعض القيم األخالقية لدى طفل الروضة، من خالل شخصيات القصة عن طريق برنامج قص

 مقترحة، وقد التي أوصت نتائجها بضرورة االهتمام بشخصيات القصة سواء البشرية، أو الحيوانية ألطفال الروضة.

  2011دراسة أحمد صوان: 

كتاب أخبار األذكياء نموذجاً(، وأوصت بضرورة )والتي هدفت إلى أهمية دراسة التراث في قصص األطفال المعاصرة

 لتوظيف الصالح منها لألطفال.االهتمام بالتراث، والرجوع له 

  ،2009دراسة تيري(Tirri , 2009) : 

 التي توصلت إلى فاعلية األسلوب القصصي وآثاره على النمو األخالقي لألطفال وتدعيم العالقة بين المعلمات واألطفال.

ضوئها التغيرات البيئية وما بين إذ أن تعلمها يساعد الفرد على أن يدرك في هًما في السلوك اإلنساني،إن للمفاهيم أثًرا م

إال أن الفرد يواجه صعوبة كبيرة في فهمها وإدراكها، فالمفاهيم تختزل المتغيرات المتغيرات من تشابه، أو اختالف، تلك

وبالتالي ومتقاربة يسهل على الفرد فهمها، أو الخصائص بطريقة موحدةا فيها من ظواهر متعددة األصناف،البيئية، وم

فكلما ازدادت خبرة ين، لكنها تنمو وتتطور باستمرار،وال تنتهي عند حد معها، وهي ال تنشأ فجأة بوضوح تام،التعامل مع

الفرد عن المفهوم بتعرفه أمثلة إضافية، وتعرفه المزيد من خصائص المفهوم، والعالقات التي تربطه مع مفاهيم أخرى، 

ثر وضوحاً ودقة وتهذيباً، وأكثر عمومية وتجريداً، إذ تسمح تغيرت صورة المفهوم لدى الفرد نتيجة لذلك، وأصبحت أك
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وبذلك يزداد التنظيم المنطقي في عملية اإلدراك مع نمو المفاهيم لدى الفرد،  ،لألمثلة جميعها بالدخول ضمن إطار المفهوم

 (2009زينات دعنا: )مما يجعله قادراً على تمييز أمثلة المفهوم وبصورة حدسية.                  

( أن المفاهيم تعد اللبنات األولى التي يقيم التفكير بينها عالقات ارتباطية، تؤدي دوراً جوهرياً 2010)ويشير حامد طالفحة

 في العملية التعليمية، حيث تقلل من ضرورة إعادة التعليم وتكراره. 

لم، حيث ال يمكن لعملية التعلم أن تحقق ( على أهمية تعلم المفاهيم في تسهيل عملية التع2007)عبد العزيزحامد ويؤكد 

 نجاحاً إال إذا كان لدى المتعلم ثروة من هذه المفاهيم. 

وتعد المفاهيم ذات أهمية كبيرة؛ ألنها تزود الطفل بوسيلة يستطيع بها أن ينمو معرفياً، فالمفاهيم ليست أجساماً ثابتة من 

ائها لدى األطفال تمكنهم من تنظيم المعرفة، وتصنيفها، وتوليد المعرفة، حيث تسمع باستيعاب حقائق جديدة، فعملية بن

معرفة جديدة منها، كما أنها تساهم في التعامل بفاعلية في حل المشكالت التي تواجههم، وتعلمها يساعد الطفل على توضح 

راء، وتنقل الطفل من العالقات بين األشياء، فهي الزمة لتكوين المبادئ والتصميمات، وهي مفتاح المعرفة ومكسب الخب

مروة )      الخبرة الحسية المباشرة إلى الخبرة الحسية غير المباشرة، ثم إلى عالم المجردات.                                              

 (280 :2017 الشناوي،

ناسبة، واألنشطة المتنوعة ويؤكد بعض التربويين على أهمية بدأ تعلم المفاهيم في سن مبكرة، بشرط توفير البيئة الم

المختلفة، والوسائط التكنولوجية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة الطفل واتجاهاته وميوله، لذا يجب تكامل المفاهيم المكتسبة 

 لتلك المرحلة بشكل مترابط مع األنشطة التي يتفاعل معها الطفل باستخدام أكبر عدد من حواسه وقدراته.  

 (459 ،2001)محمد الحيلة: 

وهذا ما أكدت عليه بعض الدراسات التي اهتمت بتنمية المفاهيم المعرفية، والمفاهيم الرياضية، والعلمية، مثل دراسة كل 

 (.2012حنان نصار: )(، ودراسة2000محمد إبراهيم: )(، ودراسة2000أمل أحمد: )من:

من مرحلة التعليم يترك أثًرا باقيًا في نفسه، وعلى ذلك فإن إعطاء الطفل بعًضا من تاريخ بلده خالل السنوات األولى 

ويؤثر تأثيراً ظاهراً في مستقبل حياته؛ ألن مرحلة الطفولة المبكرة هي الفترة التي تتكون فيها المفاهيم واألسئلة، وتتشكل 

التي تساعده فيها خبرات الطفل؛ ولذلك يجب تشجيع الطفل على اكتساب تلك المفاهيم، وتقريب المفاهيم المحسوسة لديه و

 (84: 2014أماني عبد المنعم، )أدواره االجتماعية بصورة جيدة. على استقالل طاقاته وتمكنه من أداء

وحيث إن التاريخ يعد من ضروريات تنمية الثقافة والوعي؛ إذ أن أهمية التاريخ تأتي من أنه ذاكرة األمة، حيث إن دراسة 

معرفة ذاته، فتنمية مفاهيمه تعتبر مهمة تربوية تهدف إلى فهم المتعلمين الطفل للتاريخ تجعله يحترم نفسه ويسعى إلى 

للحقائق التاريخية، والتي تساعده على فهم المفهوم، ومعرفة مضمونه، وهذا يزيد الوعي االجتماعي، فعلى سبيل المثال 

لك الستخدام الخبرة المباشرة واألمثلة سالم، وثورة( وذ)َعلَْم( أسرع من المفاهيم المجرد، مثل:)تنمو المفاهيم المادية: مثل

 (109 :2008نصار، حنان )المحسوسة في تكوين هذه المفاهيم.

حب الوطن، )على أن دروس التاريخ ال بد أن تهتم بتنمية المفاهيم التاريخية، مثل:(2008)خيري الدينويؤكد مجدي 

الء للوطن من خالل توجيه األطفال نحو المحافظة وتغرس في نفوس األطفال الووالسالم،والتعاون،والتفاهم،والمواطنة(،

 (404 :2008خيري الدين، مجدي )لتاريخية وعدم التعرض لها بسوء.على المواد البيئية واآلثار ا

أنجزه  ( أن المفاهيم التاريخية تعرف المتعلمين أحوال دول العالم، وتجاربها قديماً وحديثاً، وما2005)علي الجملويشير 

مما ينمي لدى المتعلمين اثية التي أثرت في تاريخ العالم،ودراسة الشخصيات التاريخية الترتراث إنساني،السابقون من 

كما ينمي لديهم الشعور بضرورة االقتداء بمثل تلك الشخصيات، واالعتزاز شجاعة،والمفاهيم، منها: البطولة والبسالة،عدة 

 (2005 ،علي الجمل).بتراثهم، كل ذلك يساهم في تنمية المفاهيم التاريخية

فالمفاهيم التاريخية هي تصور عقلي قائم على تجميع الخصائص المشتركة بين عدد من المواقف، واألحداث التاريخية، 

 (17 :2017فراس الحسيني، والتي يمكن أن يشار إليها باسم معين أو جزء محدد.)

تشير إلى مجموعة من الخصائص المشتركة بين األشياء ( بأنها سلسلة من االستدالالت، 1996)كما يعرفها خيري إبراهيم

خيري )ا اسم أو رمز يدل عليهاوالحقائق واألحداث والمواقف والتي تؤدي إلى تحديد فئة معينة متغيرة وعادة ي عطى له

 (289: 1996إبراهيم، 

 ،حامد زهران)(،57 :2008 ،حنان نصار)خية بالنسبة لطفل الروضة عند كل من:يوتذكر أهمية تعلم المفاهيم التار

 Cohen , E) (،Dikmenli , 2014)(125، 2005نانالي سيموندون: )(،187، 2006علي راشد: )(،105 :2007

, 2010 , P1 ،) (yasar , 2012(،) Edithetal , 2007 ،) (Kathry , 2002 , 96  ،)(Chick , 2006 , 97) ؛

على تعرف الظواهر الطبيعية والكونية التي يشاهدها، وتفسيرها، وتعمل على تبسيط الوسط  مساعدتها للطفل من حيث

ل على النمو اجتماعيًا، المحيط باألطفال وتنظيمه، وتسهل عملية اتصالهم ببيئتهم، وتساعد المفاهيم التاريخية الطف

 وانفعاليًا من خالل األحداث المختلفة.وفكريًا،
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على تعرف األماكن التاريخية، والتي تعتبر مصدًرا للسياحة في وطنه، وأيًضا تعلم الطفل كيفية كما أنها تساعد الطفل 

التفكير في حدود قدراته، وإدراك المعرفة بين العقل، واألحداث التاريخية، وتتيح للطفل فرصة التعايش مع التاريخ، من 

ه، وأيًضا تنمي قدرة الطفل على فهم األحداث خالل قصص المغامرات، والحروب في مختلف العصور التاريخية لبلد

التاريخية، من خالل القصص التاريخية، كما أنها تشجع الطفل على احترام ذاته، وتراثه التاريخي، وتنمية شعوره 

باالنتماء لوطنه، وتساعدهم على تعريف أطفالنا بتاريخ بالدهم والشخصيات التاريخية المهمة باستخدام األنشطة 

كما أنها تساعد على ربط ماضي الطفل بحاضره الذي يعيش فيه وأيًضا بمستقبله باقتدائه ببطوالت وبعض القصصية، 

 الشخصيات التاريخية وأمجادها، كما تساعده على تعرف مقومات حضارة بلده، وتجعله يسعى لرفعة وطنه وتقدمه.

(، و)علي 29: 2004 ،(، و)أماني عبد المنعم195 :2009، )محسن عطية(، وCarlson& et al, 2011)ويذكر كل من

( أن هناك عدة اتجاهات حديثة لتعليم التاريخ لطفل الروضة، لتنمية قدرة Edithetal, 2007(، و)187 :2006راشد، 

الطفل على فهم الحدث، من خالل سرد الروايات واألحداث المهمة عن العظماء من الناس والشعوب؛ لذا تعد األنشطة 

ة من أنسب الطرق المستخدمة لتعلم الطفل المفاهيم التاريخية، وأيًضا فالمفهوم التاريخي يتطور لدى الطفل من القصصي

خالل مجرد سرد الوقائع واألحداث، فيشعر الطفل بالفخر، واالعتزاز بحضارة أجداده، ويكتسب القدرة على بناء حضارة 

على استخدام الحواس في تنمية المفاهيم بشكل عام والتاريخية بشكل  جديدة وتاريخ جديد، وأيًضا تؤكد االتجاهات الحديثة

 خاص، وهذا ما أكدته معظم اآلراء التربوية الحديثة في تعلم المفاهيم لطفل الروضة، مثل: منتسوري، وفروبل، وبياجيه.

 لروضة، ومنها:وهذا ما أكدت عليه بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت المفهوم التاريخي لطفل ا

(، والتي استهدفت تدعيم المفاهيم التاريخية باستخدام أنشطة القراءة والكتابة بمساعدة طرق Fleer, 2007)دراسة فليير

سنوات( وتوصلت الدراسة إلى أن المفاهيم  5)أخرى لدى أطفال ما قبل المدرسة، وأجريت الدراسة على عينة من أطفال

 عرفية لدى األطفال.التاريخية تعد من المخرجات الم

(، والتي هدفت إلى إعداد برنامج لتعرف دور القصص التاريخية في إكساب طفل الروضة 2009إميلي صادق، )ودراسة

( سنوات من أطفال الروضة، وتوصلت الدراسة 6-5)المعرفة بالتاريخ، وأجريت على عينة من أطفال المستوى الثاني

 ل المعارف التاريخية لطفل الروضة.إلى نجاح دور القصص التاريخية في توصي

(، والتي استهدفت البحث عن بعض الحلول لتسهيل اكتساب المفاهيم التاريخية Endocottj, 2006)ودراسة أندوكتج

لألطفال نظًرا لصعوبة المفهوم التاريخي، وتوصلت الدراسة إلى أن األطفال يعانون كلما تعمق المفهوم، وإذا كان له 

 عالقة بالزمن.

حضارة بالد ما بين )(،والتي هدفت إلى تعريف األطفال بحضارات العالم القديمDougkey: 2009)ودراسة دووج

وحضارة اليونان، وحضارة الرومان، وحضارة الهند، وحضارة الصين(، وتوصلت وحضارة مصر هبة النيل،النهرين،

ة األولى وتعرف حضارات دول مختلفة وإمكانية اكتساب الدراسة إلى أهمية تعليم تاريخ العالم القديم في المراحل التعليمي

 الطفل مفاهيم تاريخية حول الحضارات المختلفة.

(، والتي هدفت إلى تحديد المفاهيم التاريخية المناسبة ألطفال المستوى الثاني بمرحلة 2012 ،أسماء إسماعيل)ودراسة

تعدد الوسائط في إكساب بعض المفاهيم التاريخية لطفل رياض األطفال، وقياس مدى فاعلية هذا البرنامج الكمبيوتري م

 الروضة.

(، والتي هدفت إلى إعداد برنامج أنشطة قائم على استراتيجية المحاكاة في كافة أنشطته 2015 ،سالي علي محمد)ودراسة

 التعليمية لتنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة.

(، والتي هدفت إلى تعرف فاعلية المتحف االفتراضي في تنمية 2017رين: منصور إبراهيم عبد الهادي وآخ)ودراسة

بعض المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل الروضة وتوصلت النتائج إلى فاعلية المتحف في تنمية المفاهيم التاريخية 

 والجغرافية لدى طفل الروضة.

واألدبيات التربوية أن السرد القصصي هو أحد يتضح من العرض السابق لإلطار النظري للدراسة والدراسات 

استراتيجيات النقل الشفوي للقصة باستخدام اللغة العربية البسيطة مع نبرات الصوت المناسبة، وهي تعمل على مخاطبة 

وجدان الطفل، وتعديل سلوكه، والدعوة إلى التحلي بمكارم األخالق، خاصة لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة؛ وذلك 

األطفال يجبون االستماع إلى القصص دون ملل، ألنها تتفق مع ما لديهم من خيال واسع؛ ولقد دعت العديد من  ألن

الدراسات السابقة إلى ضرورة توظيف التراث في قصص األطفال؛ ألنه يساعد تنمية قدرات األطفال ومفاهيمهم 

 تحقق نجاحاً إال إذا كان لدى المتعلم ثروة من هذه المفاهيم. التاريخية، وتسهيل عملية التعلم، حيث ال يمكن لعملية التعلم أن

 : إجراءات الدراسة
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 استراتيجيةمن أجل تعرف فعالية استخدام ؛تناول هذا الجانب عرضاً لإلجراءات التي تم قامت بها الباحثة في هذا البحث

ية لدى طفل الروضة، وللتحقق من صحة السرد القصصي القائم على الشخصية التراثية في تنمية بعض المفاهيم التاريخ

 فروضه، قامت الباحثة بما يلي: 

 .المناسبة لطفل الروضة إعداد قائمة المفاهيم التاريخية .1

 إعداد استراتيجية مقترحة للسرد القصصي قائمة على الشخصية التراثية.  .2

 إعداد اختبار المفاهيم التاريخية المصور.  .3

 وكذلك تحديد التصميم التجريبي للبحث. ،تحديد منهج البحث  .4

والتأكد من تكافؤ ة المستخدمة في معالجة البيانات،واألساليب اإلحصائيحديد إجراءات تطبيق تجربة البحث،ت  .5

 المجموعتين في اختبار المفاهيم التاريخية المصور.

 وفيما يلي وصفًا للعناصر السابقة من إجراءات البحث:  

 :ًإعداد قائمة بالمفاهيم التاريخية الواجب توافرها لدى طفل الروضة: أوال 

  طفل الروضة؟"المناسبة لالمفاهيم التاريخية  ما":لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث وهو

 تم إعداد القائمة وفقاً لإلجراءات اآلتية: 

 تحديد الهدف من إعداد القائمة. (1

 إعداد الصورة األولية للقائمة. (2

 تطبيق استبانة المفاهيم التاريخية. (3

 ويمكن توضيح اإلجراءات بالتفصيل فيما يلي: 

 : تحديد الهدف من إعداد القائمة (1

طفل الروضة؛ حيث ت عد القائمة بمثابة األساس الذي تم في ضوئه  المناسبة إلىتهدف القائمة إلى تحديد المفاهيم التاريخية  

 تصميم االستراتيجية لتنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة.

 :إعداد الصورة األولية للقائمة (2

تم إعداد الصورة األولية للقائمة من خالل االطالع على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم 

(، ودراسة 2010)ودراسة مايسة حلس،(2008)التاريخية، خصائص طفل الروضة، مثل: دراسة عبد هللا النعيمات

(، ودراسة عبير 2016)دراسة عادل الشاذلي(، و2013)(،ودراسة محمود بني فارس2012)أسماء عبد الواحد

 (. 2017)المسعودي

الواجب توافرها لدى طفل  ومن خالل ما سبق استطاعت الباحثة إعداد الصورة األولية لقائمة المفاهيم التاريخية،

رئيس وقد اشتملت الصورة األولية للقائمة على عشرة مفاهيم تاريخية رئيسة يندرج تحت كل مفهوم تاريخي الروضة،

 اآلتي:  (1)جدول مجموعة من األداءات السلوكية اإلجرائية؛ كما يتضح من

 (1)جدول
 بعض المفاهيم التاريخية المبدئيةقائمة ب

 الوزن النسبي لكل مفهوم رئيس % عدد األداءات السلوكية اإلجرائية لكل مفهوم رئيس المفاهيم التاريخية الرئيسة م

 10 5 خط بارليف 1

 12 6 أكتوبر 6حرب  2

 12 6 شعار محافظة الدقهلية 3

 10 5 وطن 4

 10 5 علم 5

 10 5 عاصمة 6

 10 5 العيد القومي للدقهلية 7

 10 5 جيش 8

 8 4 جندي 9

 8 4 تحكم 10
 100 50 المجموع 
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 تطبيق استبانة المفاهيم التاريخية: (3

 بالجامعات المصرية:عرضها على السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس أوال:

هدفت إلى تحديد مدى أهمية المفاهيم التاريخية العشرة  والتي؛ *تم تضمين القائمة بصورتها األولية في صورة استبانة

وقد تم (؛غير مهمبدرجة متوسطة، مهم بدرجة ضعيفة، مهم بدرجة كبيرة، مهم)لطفل الروضة من خالل مقياس متدرج

الجامعات المصرية تخصص بهيئة التدريس  من أعضاء **مجموعة من المحكمينعرضها في صورتها األولية على 

، وقد أقروا جميعاً أهمية بعض هذه المفاهيم ( محكًما15)ومناهج وطرق تعليم الطفل؛ وقد بلغ عدد المحكمين علوم أساسية

 .لكل مفهوم ( من حساب نسبة التكرارات ونسبة االتفاق2)جدولب، كما هو موضح التاريخية لطفل الروضة

 (2)جدول
المفاهيم التاريخية الواجب توافرها لدى طفل  االتفاق حولونسبة  من السادة أعضاء هيئة التدريس السادة المحكمينآراء 

 (15ن = )الروضة
 االستجابات  

 غيرمهم مهم بدرجةضعيفة مهم بدرجةمتوسطة مهم بدرجة كبيرة المفاهيم التاريخية م
 % ك % ك % ك % ك الرئيسة 

 0 0 0 0 13.3 2 86.7 13 خط بارليف 1

 0 0 6.7 1 13.3 2 80 12 أكتوبر 6حرب  2

 6.7 1 13.3 2 6.7 1 73.7 11 شعار محافظة الدقهلية 3

 0 0 6.7 1 26.7 4 66.7 10 وطن 4

 6.7 1 13.3 2 20 3 60 9 علم 5

 6.7 1 40 6 20 3 33.3 5 عاصمة 6

 6.7 1 46.7 7 20 3 26.7 4 العيد القومي للدقهلية 7

 0 0 6.7 1 40 6 53.3 8 جيش 8

 0 0 6.7 1 40 6 53.3 8 جندي 9

 33.3 5 20 3 26.7 4 20 3 تحكم 10

والذين بلغ المحكمين من أعضاء هيئة التدريس،من البيانات الواردة في الجدول السابق والخاص باستجابات السادة 

من خبراء الطفولة وعلم النفس والعلوم األساسية والمناهج وطرق التعليم بالجامعات المصرية حول المفاهيم (15)عددهم

 التاريخية الواجب توافرها لدى طفل الروضة يتضح اآلتي: 

 ". بدرجة كبيرة"حيث درجة األهمية من(%86.7)المرتبة األولى بنسبة تكرارية بلغت"خط بارليف"احتل مفهوم -

 . بدرجة كبيرة""حيث درجة األهمية من%( 80)المرتبة الثانية بنسبة تكرارية بلغت"أكتوبر 6حرب "مفهوموجاء  -

 ". بدرجة كبيرة"حيث درجة األهمية من%( 73.3)المرتبة الثالثة بنسبة تكرارية بلغت"محافظة الدقهليةشعار"وجاء مفهوم -

 . بدرجة كبيرة""يث درجة األهميةمن ح%( 66.7)المرتبة الرابعة بنسبة تكرارية بلغت"وطن"ثم مفهوم  -

  ".بدرجة كبيرة "%( من حيث درجة األهمية 60)المرتبة الخامسة بنسبة تكرارية بلغت "علم"ثم مفهوم -

  بدرجة كبيرة"."%( من حيث درجة األهمية 53.3)المرتبة السادسة بنسبة تكرارية بلغت"جيش"واحتل مفهوم -

 . "كبيرةبدرجة "من حيث درجة األهمية مكرر %( 53.3)بنسبة تكرارية بلغت جندي" المرتبة السابعة"جاء مفهومو  -

 ". بدرجة غير مهم"درجة األهمية من حيث%( 46.7)المرتبة الثامنة بنسبة تكرارية بلغت"العيد القومي"واحتل مفهوم -

 ". ضعيفةبدرجة "( من حيث درجة األهمية%40)بنسبة تكرارية بلغتالتاسعة المرتبة "عاصمة"واحتل مفهوم -

 . همبدرجة غير م"يث درجة األهميةمن ح%( 33.3)المرتبة العاشرة واألخيرة بنسبة تكرارية بلغت"تحكم"واحتل مفهوم -

  اآلتية:حول أهمية المفاهيم التاريخية  السادة المحكمينيتضح مما سبق إجماع 

 خط بارليف. (1

 .أكتوبر 6حرب  (2

 شعار محافظة الدقهلية. (3

                                                           
 السادة المحكمين ألدوات البحث .( : أسماء 1ملحق ) *
 ( : استبانة المفاهيم التاريخية الواجب توافرها لدى طفل الروضة .2ملحق ) **
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 وطن. (4

 علم. (5

 جيش. (6

 جندي. (7

 وهي كاألتي: األهمية كما هو موضح بالجدول السابق، نظرا لضعف درجة  ؛اتفاقهم على حذف ثالث مفاهيم مع

 .للدقهلية العيد القومي (1

 عاصمة.  (2

 تحكم (3

 :ومدراء رياض األطفال وأولياء األموروموجهات معلمات ومشرفات راء تطبيقها في الميدان لحصر آثانيا: 
التاريخية؛ لحصر آراء معلمات ومديرات ومشرفات رياض األطفال وأولياء أمور تم تطبيق استبانة المفاهيم 

حول أهم المفاهيم في عدد من روضات ومدارس مدينة المنصورة التابعة لوزارة التربية والتعليم فرد(  100)األطفال

 :(3)ويتضح ذلك بجدولالتاريخية التي ينبغي تنميتها لدى طفل الروضة، 

 (3)جدول
 (100ن = )حول المفاهيم التاريخية الواجب توافرها لدى طفل الروضة المعلمات وأولياء األمورآراء 

 االستجابات  

 غير مهم ضعيفة مهم بدرجة متوسطة مهم بدرجة كبيرة مهم بدرجة المفاهيم التاريخية م
 % ك % ك % ك % ك الرئيسة 

 4 4 1 1 0 0 95 95 خط بارليف 1

 6 6 3 3 1 1 90 90 أكتوبر 6حرب  2

 10 10 5 5 0 0 85 85 شعار محافظة الدقهلية 3

 10 10 7 7 2 2 81 81 وطن 4

 9 9 3 3 3 3 75 75 علم 5

 80 80 5 5 0 0 15 15 عاصمة 6

 75 75 1 1 2 2 12 12 العيد القومي للدقهلية 7

 22 22 10 10 3 3 65 65 جيش 8

 25 25 15 15 2 2 58 58 جندي 9

 70 70 20 20 0 0 10 10 تحكم 10

، والتي بلغ ول السابق والخاص بحصر أراء العاملين بمجال الطفولة وأولياء األمورمن البيانات الواردة في الجد

ومديرات رياض األطفال، وأولياء أمور أطفال الروضة( حول المفاهيم وموجهات معلمات ومشرفات )من(100)عددهم

 التاريخية الواجب توافرها لدى طفل الروضة يتضح اآلتي: 

 بدرجة كبيرة"من حيث درجة األهمية(%95)المرتبة األولى بنسبة تكرارية بلغت"خط بارليف"احتل مفهوم" . 

 بدرجة كبيرة"%( من حيث درجة األهمية 90)تكرارية بلغتالمرتبة الثانية بنسبة "أكتوبر 6حرب "وجاء مفهوم".  

 بدرجة كبيرة "من حيث درجة األهمية%( 85)المرتبة الثالثة بنسبة تكرارية بلغت"شعار محافظة الدقهلية"وجاء مفهوم".  

  بدرجة كبيرة"."حيث درجة األهمية من%( 81)المرتبة الرابعة بنسبة تكرارية بلغت"وطن"ثم مفهوم  

  بدرجة كبيرة""حيث درجة األهميةمن %( 75)المرتبة الخامسة بنسبة تكرارية بلغت"علم"مفهومثم . 

 بدرجة كبيرة"يث درجة األهميةمن ح%( 65)المرتبة السادسة بنسبة تكرارية بلغت"جيش"واحتل مفهوم" . 

  بدرجة متوسطة""ث درجة األهمية%( من حي 58)جندي"المرتبة السابعة بنسبة تكرارية بلغت"وجاء مفهوم . 

 بدرجة غير مهم" "درجة األهمية ( من حيث%15)المرتبة الثامنة بنسبة تكرارية بلغت"عاصمة"واحتل مفهوم . 

 بدرجة غير مهم""%( من حيث درجة األهمية 12)غتالمرتبة التاسعة بنسبة تكرارية بل"العيد القومي"واحتل مفهوم . 

  بدرجة غير مهم""يث درجة األهمية%(من ح 10)واألخيرة بنسبة تكرارية بلغتالمرتبة العاشرة "تحكم"مفهوم واحتل . 

( يتضح اتفاق أراء السادة المحكمين بالجامعات المصرية من أعضاء هيئة التدريس 3)والجدول،(2)ومن خالل الجدول

االتفاق نسبة حيث  من،وأولياء األمور،ومديرات رياض األطفال،وموجهات،ومشرفات،مع أراء معلمات ،بمجال الطفولة

مناسبة  إجماعهم حول سبعة مفاهيم تاريخية(4)حول المفاهيم التاريخية المناسبة لطفل الروضة، حيث يوضح الجدول رقم

  من حيث األهمية بدرجة كبيرة كالتالي:لطفل الروضة،
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 (4)جدول
 األطفال وأولياء األمورالنسب المئوية التفاق أراء السادة أعضاء هيئة التدريس مع معلمات رياض 

 الرئيسةمفاهيم التاريخية ال م
 100، ن= أراء معلمات رياض األطفال وأولياء األمور 15، ن= أراء السادة هيئة التدريس بالجامعات المصرية

 % ك % ك

 95 95 86.7 13 خط بارليف 1

 90 90 80 12 أكتوبر 6حرب  2

 85 85 73.7 11 شعار محافظة الدقهلية 3

 81 81 66.7 10 وطن 4

 75 75 60 9 علم 5

 65 65 53.3 8 جيش 6

 58 58 20 3 جندي 7

الشخصية على  ةالقصصي المقترحة القائم استراتيجية السردالتي تم تنميتها من خالل  هي السبعةوهذه المفاهيم التاريخية  

طفل ل المناسبةما المفاهيم التاريخية :وهو الدراسةوبذلك تكون تمت اإلجابة عن السؤال األول من مشكلة تراثية،ال

 الروضة؟

 إعداد اختبار المفاهيم التاريخية المصور: ثانياً:

 لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، الذي نص على: 

 ؟في تنمية المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة القائمة على الشخصية التراثية أثر استخدام استراتيجية السرد القصصيما 

 التاريخية المصور لدى أطفال الروضة، ووفقاً لإلجراءات اآلتية:  المفاهيمتم بناء اختبار 

 تحديد الهدف من االختبار: (1

بعد  ةيهدف اختبار المفاهيم التاريخية المصور إلى قياس مستوى اكتساب األطفال عينة البحث لبعض المفاهيم التاريخي

 على الشخصية التراثية، ويشتمل ةالمقترحة القائم دراستهم لمجموعة من األنشطة باستخدام استراتيجية السرد القصصي

 المفاهيم التاريخية اآلتية: االختبار على

 خط بارليف. -

 أكتوبر. 6حرب  -

 شعار محافظة الدقهلية. -

 وطن. -

 علم. -

 جيش. -

 جندي. -

 تحديد أسئلة االختبار، وصياغتها: (2

، ويشمل االختبار المصور عدد من المفردات المصورة الخاصة بقياس المصور تحديد أسئلة اختبار المفاهيم التاريخيةتم 

تتبع المسار، لون الشكل )المفاهيم التاريخية، على شكل اختيار من متعدد من بين ثالثة اختيارات، باختالف نمط السؤال

( على الصورة الصحيحة، أشر إلى الصورة، ارسم، ظلل )عالمة المطلوب، ضع دائرة حول االختيار المناسب، ضع

التاريخية ( مفردة كل مفردة تقيس مفهوم فرعى محدد من المفاهيم 24)، وبلغ عدد مفردات االختبار المصور(الفراغات

تناولت  التي، من خالل االطالع على بعض األدبيات والبحوث والدراسات السابقة المراد قياسها لدى طفل الروضة

أسماء عبد (،2010)مايسة حلس(،2008)دراسة كٌل من عبد هللا النعيماتالمفاهيم التاريخية عند األطفال،مثل:

وقد تم بناء اختبار المفاهيم (.2017)عبير المسعودي(،2016)عادل الشاذلي(،2013)محمود بني فارس(،2012)الواحد

 صياغة أسئلة االختبار المصور ما يلي:  التاريخية في ضوء أهم سبعة مفاهيم رئيسة، وروعي عند

 أن تكون الصورة واضحة. (أ

 أن تكون اللغة المستخدمة مناسبة لطفل الروضة. (ب

 أن تتناسب األسئلة مع أهداف االختبار. (ج

 اآلتي:(5)يتضح في جدول رقمكما ( سؤاالً،24)وقد تم صياغةية والدقة، وباآلتي أكثر ثباتاً،وقد اتسم االختبار بالشمول
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 (5)جدول
 عدد األسئلة في اختبار المفاهيم التاريخية المصور

 م المفاهيم الرئيسة عدد األسئلة لكل مفهوم %100الوزن النسبي لكل مفهوم 

 1 خط بارليف 3 12،50

 2 أكتوبر 6حرب  4 16،67

 3 شعار محافظة الدقهلية 4 16،67

 4 وطن 4 16،67

 5 علم 3 12،50

 6 جيش 3 12،50

 7 جندي 3 12،50

 المجموع الكلي سؤاالً  24 100%

 تحديد طريقة تسجيل الدرجات:  (3

تم تصحيح أسئلة اختبار المفاهيم التاريخية المصور؛ بحيث ت عطى الطفلة أو الطفل درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، 

 صفر( لإلجابة الخاطئة. )وت عطى الطفلة أو الطفل

 (: الصدق الظاهري)التحقق من صدق االختبار (4

 تم حساب الصدق بالطرق اآلتية: 

 :الظاهريالصدق 

يراد  قياس ما فيهذا النوع من الصدق يعنى عرض فقرات االختبار على مجموعة من المحكمين للحكم على صالحيتها 

العلوم مجال  فيوالمختصين جموعة من المحكمين،ختبار من خالل عرضه على مالل الظاهريقياسه، وقد تحقق الصدق 

 والتعرف على آرائهم حول: ،للحكم على صالحية الفقرات،وطرق تعليم الطفل،األساسية

 مدى وضوح أسئلة االختبار. (1

 مدى انتماء أسئلة االختبار الفرعية لكل مفهوم رئيس متضمن باالختبار. (2

 سالمة الصياغة اللغوية ألسئلة االختبار. (3

 وقد أجمع السادة المحكمين على مناسبة االختبار ألطفال الروضة.

 صدق البناء:

يسمى أحيانًا صدق المفهوم أو صدق التكوين  الذييوصف صدق البناء بأنه أكثر أنواع الصدق تمثيالً لمفهوم الصدق 

إضافة الى احتساب عالقة درجة احتساب القوة التمييزية للفقرات،وقد تحقق الباحث من مؤشرات هذا الصدق ب،الفرضي

 الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار. 

 التجربة االستطالعية لالختبار: (5

غير مجموعة البحث األساسية( والتي تكونت )تم تطبيق اختبار المفاهيم التاريخية المصور على المجموعة االستطالعية   

 ( طفالً بروضة خالد بن وليد التابعة إلدارة غرب المنصورة التعليمية؛ وذلك بهدف: 20)من

 حساب صدق االختبار. -أ

 االختبار.حساب ثبات  -ب

 حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار. -ج

 حساب زمن اإلجابة عن االختبار. -د

 لذلك:  وفيما يلي تفصيال

 التجانس الداخلي: اختبار المفاهيم التاريخية المصور حساب صدق -أ

بحساب معامل االرتباط بين درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية لكل يم التاريخية المصور،تم حساب الصدق الختبار المفاه

 اآلتي:(6)جدولمفهوم رئيس؛ وذلك كما يوضحه 
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 (6)جدول
 معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية لكل مفهوم رئيس

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم المفردة الرئيس المفهوم مستوى الداللة معامل االرتباط رقم المفردة المفهوم الرئيس
 1 0،964**   16 0،856**  

  **0،778 17 علم  **0،885 2 خط

  **0،934 18   **0،931 3 بارليف

 4 0،897**   19 0،818**  

 0،01 **0،743 20 جيش 0،01 **0،585 5 حرب

  **0،936 21   **0،897 6 أكتوبر 6

 7 0،942**   22 0،938**  

  **0،967 23 جندي  **0،973 8 

  **0،909 24   **0،477 9 شعار

      **0،531 10 محافظة

      **0،606 11 الدقهلية

 12 0،901**      

      **0،866 13 وطن

 14 0،908**      

 15 0،969**      

 0‚01)**( دال عند 
( 0،973 - 0،477)معامالت االرتباط، يتضح أن جميع معامالت االرتباط تتراوح بينمن خالل النتائج التي أسفرت عنها 

، وباآلتي فإن أسئلة االختبار تتجه لقياس درجة كل مفهوم تاريخي رئيس من المفاهيم 0،01وهى جميعاً دالة عند مستوى 

 الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية المصور. 

تم حساب تبار المفاهيم التاريخية المصور،هيم التاريخية الرئيسة، والدرجة الكلية الخولتحديد مدى اتساق درجات المفا 

الرتباط بين قيم معامالت ا( 7)ويوضح الجدولرئيس، والدرجة الكلية لالختبار، معامالت االرتباط بين درجة كل مفهوم

  المصور:والدرجة الكلية الختبار المفاهيم التاريخية درجة كل مفهوم رئيس،

 (7)جدول
 معامالت االرتباط بين درجة كل مفهوم رئيس مع الدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الداللة معامل ارتباط المفهوم الرئيس بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار المفاهيم التاريخية الرئيسة

 0،01 **0،707 خط بارليف

 0،01 **0،832 أكتوبر 6حرب 

 0،01 **0،698 شعار محافظة الدقهلية

 0،01 **0،487 وطن

 0،01 **0،526 علم

 0،01 **0،816 جيش

 0،01 **0،893 جندي

 0،01دال عند  (:)**

(، وهى جميعها 0،893 - 0،487)من خالل النتائج التي أسفرت عنها معامالت االرتباط، يتضح أنها جميعاً تراوحت بين

ناسباً للتطبيق على مجموعة البحث األساسية ،0،01دالة عند مستوى   .وبذلك يكون اختبار المفاهيم التاريخية م 

  المصور:( حساب الثبات الختبار المفاهيم التاريخية 2

على نفس األفراد تحت نفس أن ي عطى االختبار نفس النتائج تقريباً إذا ما أعيد تطبيقه أكثر من مرة ي قصد بثبات االختبار 

 : كما يلى وهيتبار المفاهيم التاريخية المصور،وقد تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات الخالظروف،

 كرونباخ:طريقة ألفا 

بعد تطبيق اختبار المفاهيم التاريخية المصور على مجموعة التجربة االستطالعية، تم حساب معامل الثبات باستخدام 

جد أن   (8)معامل الثبات لالختبار ككل كما يحددها تطبيق المعادلة على النحو الذى يوضحه جدولمعادلة ألفا كرونباخ، وو 

 اآلتي:
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 (8)جدول
 ألفا كرونباخ( الختبار المفاهيم التاريخية المصور)معامل ثبات

 معامل ثبات ألفا كرونباخ التباين االنحراف المعياري المتوسط العدد المفاهيم التاريخية الرئيسة

 0،775 1،59 1،26 1،70 3 بارليفخط 

 0،852 2،31 1،52 2،90 4 أكتوبر 6حرب 

 0،912 3،09 1،76 2،40 4 شعار محافظة الدقهلية

 0،929 2،73 1،65 2،90 4 وطن

 0،818 1،74 1،32 1،50 3 علم

 0،819 1،73 1،32 1،55 3 جيش

 0،932 2،04 1،43 1،60 3 جندي

 0،839 5،40 5،40 14،75 24 االختبار ككل

 0،775)ألفا كرونباخ( تراوحت فيما بين )يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل الثبات كما أسفر عنها تطبيق معادلة 

 ( وهى قيمة مرتفعة، وهذا ي عد ثبات االختبار قيد البحث.0،839)( أما بالنسبة لالختبار ككل فقد بلغت0،932 –

 حساب معامالت السهولة الصعوبة والتمييز لمفردات اختبار المفاهيم التاريخية: ( 3

المفردات المتناهية في السهولة؛ والتي لمفردات االختبار هو حذف  *إن الهدف من حساب معامالت السهولة والصعوبة 

فؤاد البهي )0 1.مل صعوبتها فأقل فأكثر، والمفردات المتناهية في الصعوبة، والتي يبلغ معا 0 9.يبلغ معامل سهولتها 

                                                (، وذلك في ضوء النتائج التي أسفرت عنها التجربة االستطالعية لالختبار.                                                         638، 1979السيد،
جد أن أقل معامل سهولة بلغلة لكل مفردة من وبحساب معامل السهو ( في 0،45)مفردات اختبار المفاهيم التاريخية، و 

وهذه النتائج في حدود المسموح به لقبول المفردة،  ،(1)( في المفردة0،65)(، وأن أكبر معامل سهولة24)المفردة

  .(639، 1979فؤاد البهي السيد، )وتضمينها في االختبار

تّعرف قدرة كل مفردة من مفردات االختبار  "فردات اختبار المفاهيم التاريخية، هووالهدف من حساب معامل التمييز لم

علي التمييز بين األداء المرتفع واألداء المنخفض ألفراد مجموعة التجربة االستطالعية، وقد تم حساب قدرة المفردة علي 

 . 2غير مميزة إذا قل معامل التمييز لها عن  تعتبر قدرة المفردة "؛ حيث*التمييز باستخدام معادلة معامل تمييز المفردة

جد أنها تتراوح بين646 :2014رجاء أبوعالم، )"0 ( 0،50 – 0،46)(؛ وبحساب معامل التمييز لمفردات االختبار و 

 . (0.2)وهى في حدود المدى المعقول؛ فالحد األدنى لمعامل التمييز في االختبار الجيد

 (9)جدول
 والتمييز الختبار المفاهيم التاريخيةمعامل السهولة والصعوبة 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم المفردة

 0،55 0،65 0،55 0،50 0،50 0،60 0،65 0،65 معامل السهولة

 0،45 0،35 0،45 0،50 0،50 0،40 0،35 0،35 معامل الصعوبة

 0،50 0،48 0،50 0،50 0،50 0،49 0،48 0،48 معامل التمييز

 16 15 14 13 12 11 10 9 رقم المفردة

 0،50 0،60 0،70 0،65 0،65 0،60 0،55 0،55 معامل السهولة

 0،50 0،40 0،30 0،35 0،35 0،40 0،45 0،45 معامل الصعوبة

 0،50 0،49 0،46 0،48 0،48 0،49 0،50 0،50 معامل التمييز

 24 23 22 21 20 19 18 17 رقم المفردة

 0،45 0،55 0،60 0،55 0،50 0،50 0،50 0،50 معامل السهولة

 0،55 0،45 0،40 0،45 0،50 0،50 0،50 0،50 معامل الصعوبة

 0،50 0،50 0،49 0،50 0،50 0،50 0،50 0،50 معامل التمييز

 

  

                                                           
                                                                             .(معامل السهولة – 1امل الصعوبة =)معامل السهولة =)عدد اإلجابات الصحيحة(/)عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة (،مع  *
   معامل صعوبتها (.× معامل تمييز المفردة = الجذر التربيعي )معامل سهولتها  *
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 تحديد الزمن الالزم ألداء اختبار المفاهيم التاريخية المصور:  (1
تم تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار؛ بتسجيل الزمن الذي استغرقه كل طفل في مجموعة البحث االستطالعية 

 األزمنة:إلنهاء اإلجابة عن أسئلة االختبار ثم حساب متوسط مجموع تلك 

  .دقيقة 500مجموع األزمنة =      -

 .وطفلة طفالً  20عدد أفراد المجموعة االستطالعية =   -

 دقائق                                          5زمن إلقاء التعليمات =    -

 .                         دقيقة   30=    5(  +  20/  500)الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار = -

قد تم االلتزام بهذا الزمن ( دقيقة، و30)أن الزمن الالزم لتطبيق اختبار المفاهيم التاريخية المصور هو-مما سبق –يتضح  

 .*القبلي والبعدي( الختبار المفاهيم التاريخية المصور على مجموعة البحث األساسية)عند التطبيقين

 وبذلك أصبح اختبار المفاهيم التاريخية المصور في صورته النهائية* صالحاً للتطبيق على عينة البحث األساسية.

 على الشخصية التراثية:   ةقائمالمقترحة القصصي السرد ال استراتيجيةإعداد ثالثاً:

 لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث وهو: 

 ؟ما استراتيجية السرد القصصي القائمة على الشخصية التراثية لتنمية المفاهيم التاريخية

 تم القيام باإلجراءات اآلتية: 

 تحديد أسس االستراتيجية المقترحة:  (1

 ضوء األسس اآلتية:  فيتم إعداد االستراتيجية المقترحة 

 تم إعدادها مسبقاً(.)الواجب توافرها لدى أطفال الروضة المفاهيم التاريخية قائمة (أ

 االستفادة من األدبيات والدراسات السابقة في تصميم وإعداد االستراتيجية. (ب

متاحة الممكنة من حيث الزمن واإلمكانات بدرجة  اتنفيذهمتطلبات و مدى واقعيتها،االستراتيجية  روعي عند إعداد (ج

 . التنفيذه

واكب راعاة المرونة الكافية عند إعداد األنشطة القائمة عل استراتيجية السرد القصصي بإدخال التعديالت الالزمة لتم (د

 خصائص أطفال الروضة.

الوسائل، القصص التعليمية، الشخصيات التراثية واألنشطة المستخدمة أثناء تنفيذ االستراتيجية حتى يتحقق  فيالتنوع  (ه

 .االهدف منه

 تحديد الهدف العام لالستراتيجية المقترحة:  (2

الروضة تم تحديد الهدف الرئيس الستراتيجية السرد القصصي المقترحة وهو تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى أطفال 

 من خالل الشخصيات التراثية.

 لالستراتيجية المقترحة:  السلوكية()تحديد األهداف الخاصة (3

 : األهداف اآلتيةيتفرع من الهدف العام لالستراتيجية 

 خط بارليف"."مفهوم يتعرف الطفل -

 ".أكتوبر 6حرب "يتعرف الطفل -

 أكتوبر"6حرب "يحدد الطفل أهمية -

 أكتوبر".6حرب "الشخصيات التراثية المؤثرة في الطفل يميز -

 ."شعار محافظة الدقهلية "يتعرف الطفل -

 طن" لدى أطفال الروضة.الو"يشعر الطفل بقيمة -

 يدافع الطفل عن وطنه. -

 ".علم"مفهوم كلمة يميز الطفل -

 ."جيش "مفهوم يتعرف الطفل -

 .في خدمة وطنهندي" الج "يميز الطفل وظائف -

 محتوى االستراتيجية المقترحة:  (4

                                                           
  ( :الصورة النهائية الختبار المفاهيم التاريخية المصور .3ملحق )  *
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االستراتيجية المقترحة في صورة قصص تعليمية قائمة على الشخصيات التراثية باالستعانة بقائمة تم تحديد محتوى  

المفاهيم تناولت  التيالمفاهيم التاريخية الواجب توافرها لدى أطفال الروضة، إضافة إلى عدد من المصادر والمراجع 

(، 2012)الواحد دراسة أسماء عبد،(2010)دراسة مايسة حلس،(2008)دراسة عبد هللا النعيماتكاآلتي:التاريخية،وهى 

  عند اختيار المحتوى ما يلي: روعي(وقد 2017)دراسة فراس الحسني،(2016)دراسة عادل الشاذلي

  المقترحة المحددة سابقاً أن يرتبط المحتوى باألهداف الخاصة لالستراتيجية. 

  المادة العلمية في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى أطفال الروضة.أن تسهم 

 .أن تتعدد مستويات المحتوى وفقاً للفروق الفردية بين أطفال الروضة 

 .أن تكون المادة العلمية ذات تسلسل منطقي ومنظم 

 .أن يتضمن أنشطة وتدريبات متنوعة 

 األدوات والوسائل التعليمية:  (5

الباحث( في الموقف التعليمي بغرض تبسيط المعارف والحقائق واألفكار )كل ما يستخدمه المعلم الوسيلة التعليمية هي

والقصص المصورة بأحجامها التعليمية، األدوات والوسائل التي استخدمت في البرنامج الحالي البطاقات ومنللمتعلمين؛

 .طفل الروضةالمختلفة بما يناسب خصائص 

 المقترحة:مكونات االستراتيجية  (6

  مقدمة 

 .األهداف العامة لالستراتيجية 

 .األهداف الخاصة لالستراتيجية 

  تنفيذ االستراتيجية. فياألدوات والوسائل المستخدمة 

  تنفيذ االستراتيجية. فياألنشطة القصصية التراثية المستخدمة 

 .الخطة الزمنية لتنفيذ األنشطة 

 عرض المقترحة شاط يتكون من اسم القصة، األهداف، االستراتيجية، وكل نا( نشاطً 24)أنشطة االستراتيجية وعددها ،

 النشاط، التقويم.

 على المحكمين:  *عرض االستراتيجية المقترحة (7

 فيبعد االنتهاء من صياغة االستراتيجية بصورتها األولية، تم عرضه على السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس  

؛ وذلك للتعرف على آرائهم ومالحظاتهم حول ، ومناهج وطرق تعليم الطفلالجامعات المصرية تخصص علوم أساسية

االستراتيجية من حيث وضوح العنوان واألهداف وارتباطها بالمحتوى، ومدى مناسبة المحتوى وصحة مادته العلمية 

م، وتعديل وإضافة ما يرونه مناسباً، وفى ضوء آرائهم أساليب التقوي فيواللغوية وطريقة عرضه والوسائل المستخدمة 

على الشخصيات التراثية في صورته النهائية*  ةالقائم وأصبحت استراتيجية السرد القصصيومقترحاتهم وتعديالتهم، 

  :كما يوضحه الجدول اآلتي اتراثيً  اقصصيً  ا( نشاطً 24)( مفاهيم تاريخية رئيسة،7)تكون منت

 (10)جدول
 األنشطة القصصية التراثية في االستراتيجية القصصي المقترحةعدد 

 عدد األنشطة القصصية التراثية المفهوم الرئيس م

 3 خط بارليف 1

 4 أكتوبر 6حرب  2

 4 شعار محافظة الدقهلية 3

 4 وطن 4

 3 علم 5

 3 جيش 6

 3 جندي 7

 24 7 مج

استراتيجية السرد القصصي القائمة على ما على:وبذلك تمت اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث والذي ينص 

 ؟الشخصية التراثية لتنمية المفاهيم التاريخية

                                                           
 مقترحة القائمة على الشخصية التراثية في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة.استراتيجية السرد القصصي ال(:4ملحق ) *
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 :الدراسةمنهج رابعاً:

 اعتمد الدراسة الحالية على منهجين بحثيين هما:

البحوث والدراسات السابقة، وإعداد أدوات ومواد البحث، وتحليل نتائج الذي تمثل في استقراء الوصفي التحليلي: .أ

 البحث وتفسيرها ومناقشتها.

الذي تمثل في التصميم التجريبي الستخدام االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى التجريبي: .ب

 عن طريق تقسيم مجموعة البحث إلى مجموعتين:فال الروضة،أط

 استراتيجية السرد القصصيمجموعة من أطفال الروضة تم التدريس لها باستخدام  فيوتمثلت :وعة التجريبيةالمجم -

 على الشخصية التراثية. ةالمقترحة القائم

 : وتمثلت في مجموعة من أطفال الروضة تم التدريس لهم بالطريقة المعتادة. المجموعة الضابطة -

 :للدراسة التجريبيالتصميم خامساً:
قسمة على مجموعتين إحداهما  على المنهج التجريبي، خالل مجموعة من أطفال الروضة؛ اعتمدت الدراسة الحالية م 

ضابطة ا ستخدم  واألخرىعلى الشخصية التراثية،  ةالمقترحة القائم استراتيجية السرد القصصيتجريبية ا ستخدم معها 

غرب المنصورة، وتضّمن التصميم التجريبي  حيخالد بن الوليد  تدريس المفاهيم التاريخية فيمعها الطريقة المعتادة 

 لهذا البحث على المتغيرات اآلتية:

 في تدريس على الشخصية التراثية  ةالقائمالمقترحة  استراتيجية السرد القصصياستخدام في ويتمثل :المتغير المستقل

( لألطفال بروضة خالد بن الوليد التابعة إلدارة غرب 2019 /2018)بعض المفاهيم التاريخية / الفصل الدراسي الثاني

 المنصورة.

  أكتوبر، شعار  6خط بارليف، حرب )وهيبعض المفاهيم التاريخية في عصر الدولة الحديث  فيوتتمثل التابع:المتغير

  هذه الدراسة:الباحثة في  الذي اتبعتهيوضح التصميم التجريبي (1)والشكل(؛جنديمحافظة الدقهلية،وطن،علم،جيش،

 التطبيق البعدي  المعالجات مجموعتا البحث التطبيق القبلي

اختبار المفاهيم  -

 التاريخية المصور.

المجموعة 

 التجريبية

التدريس باستخدام 

استراتيجية السرد 

القصصي المقترحة 

على الشخصية  ةالقائم

 التراثية

  

 

اختبار المفاهيم  -

    التاريخية المصور

التدريس باستخدام  المجموعة الضابطة

 الطريقة المعتادة
 

 (1)شكل

 للبحث التجريبيالتصميم 

  البحث:إجراءات تطبيق تجربة سادساً:
 تم تنفيذ البحث وفق اإلجراءات اآلتية: 

مخاطبة مديرية التربية باستئذان إدارة الكلية ل -النهائيةاالنتهاء من بناء أدوات البحث بصورتها  بعد-قامت الباحثة  (1

اختبار المفاهيم التاريخية المصور" والحصول "والتعليم في محافظة الدقهلية؛ وذلك لتسهيل مهمة تطبيق أداة البحث

  .على عينة البحث *على خطاب الموافقة بالتطبيق

مة رياض األطفال طمأنة معللقاء وجلسات مع معلمة رياض األطفال لتوضيح الغرض من الدراسة، ثم قامت الباحثة  (2

 الباحثة.على سرية المعلومات وأنها تستخدم ألغراض البحث العلمي من قبل 

 واألخرى( طفل وطفلة 30)إحداهما تجريبية وعددهم مجموعتين:( طفلة إلى 60)قامت الباحثة بتقسيم عينة البحث (3

 عشوائية.رة بطريقة خالد بن الوليد التابعة إلدارة غرب المنصو)( طفل وطفلة بروضة30)ضابطة وعددهم

قامت المعلمة بتطبيق اختبار المفاهيم التاريخية المصور على المجموعتين التجريبية والضابطة فردياً؛ وذلك قبل  (4

 : لمجموعتين؛ وفيما يلي تفصيل لذلكالبدء بتطبيق االستراتيجية على المجموعة التجريبية، وذلك للتأكد من تكافؤ ا

                                                           
 .لموافقة بالتطبيق على عينة البحثخطاب ا(:5ملحق ) *
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  المصور:التأكد من تكافؤ المجموعتين في اختبار المفاهيم التاريخية  -

درجات  اتلبحث داللة الفروق بين متوسطت"لمجموعتين غير مرتبطتين؛"استخدمت الباحثة معادلة

في المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية المصور والدرجة الكلية قبلياً، التجريبية والضابطة()المجموعتين

  النتائج:يوضح تلك  (11)وجدول

 (11)جدول
التجريبية والضابطة( في المفاهيم التاريخية )درجات المجموعتين اتت" وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسط"قيم

 الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية المصور والدرجة الكلية قبلياً 

التجريبية )درجات المجموعتين اتيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

شعار محافظة الدقهلية، أكتوبر،  6خط بارليف، حرب )في المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية وهىوالضابطة(

 "ت"المحسوبة أقل من القيمة الجدولية حيثت""حيث جاءت جميع قيموطن،علم،جيش،جندي(والدرجة الكلية لالختبار؛

(؛ مما يدل على تكافؤ المجموعتين في اختبار المفاهيم 1،98)(=58)ودرجات حرية(0،01عند مستوى )الجدولية

 .التاريخية القبلي

جلسات  3المجموعة التجريبية( بواقع )قامت المعلمة بتطبيق االستراتيجية القصصي القائم على الشخصية التراثية على (5

كما تم تقديم أنشطة قصصية قائمة على شهرين()يعأساب 8كل أسبوع، واستغرق تطبيق االستراتيجية جلستين لمدة 

كما التاريخية وما جاء بها من مضمون،الشخصية التراثية وهذه المرحلة مهمة؛ ألنها ت عد مؤشراً لمدى فهمهم للمفاهيم 

 خالل:أنها فرصة لتنمية قدرتهم على اكتساب المفاهيم التاريخية، من 

 يطرحونها.إجابة المعلمة على األسئلة التي  -

 المعلمة.إجابة األطفال أنفسهم على األسئلة التي تطرحها  -

 زمالؤهم.إجابة األطفال على األسئلة التي يطرحها  -

 التراثية.تحديد األطفال الدروس المستفادة من الشخصية  -

 التراثية.تمثيل األطفال للشخصية  -

 .الشخصيات التراثيةللمفاهيم التاريخية من خالل تقمص بعض إعادة سرد األطفال  -

 الطباعة.الرسم، التشكيل،  مثل:التعبير عن المفهوم التاريخي بأشكال فنية أخرى  -

اختبار المفاهيم التاريخية المجموعة التجريبية( قامت مباشرة بتطبيق )بعد االنتهاء من تطبيق االستراتيجية على (6

 (.التجريبية والضابطة)على المجموعتينالمصور 

 المناسبة.تم رصد الدرجات واستخدام األساليب اإلحصائية  (7

  البيانات:معالجة  فياألساليب اإلحصائية المستخدمة سابعاً:

؛ حيث تم استخدام  IBM SPSS Statistics ver.21للعلوم االجتماعية  اإلحصائيتم استخدام برنامج حزم التحليل 

 :األساليب اآلتية

 مستوى الداللة الداللة ت""قيم درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط العدد مجموعتا البحث المفاهيم الرئيسة

 غير دالة 0،791 0،266 58 0،97 1،60 30 تجريبية خط

     0،97 1،53 30 ضابطة بارليف

 غير دالة 0،912 0،111 58 1،12 2،33 30 تجريبية حرب

     1،21 2،30 30 ضابطة أكتوبر 6

 غير دالة 0،404 0،840 58 0،94 2،13 30 تجريبية شعار محافظة

     0،91 1،93 30 ضابطة الدقهلية

 وطن
 غير دالة 0،830 0،215 58 1،17 2،23 30 تجريبية

     1،23 2،17 30 ضابطة

 علم
 غير دالة 0،762 0،304 58 0،84 1،67 30 تجريبية

     0،86 1،60 30 ضابطة

 جيش
 دالةغير  0،530 0،632 58 0،77 1،57 30 تجريبية

     0،86 1،43 30 ضابطة

 جندي
 غير دالة 0،789 0،269 58 0،95 1،70 30 تجريبية

     0،96 1،63 30 ضابطة

 االختبار ككل
 غير دالة 0،235 1،199 58 2،13 13،23 30 تجريبية

     1،96 12،60 30 ضابطة
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 .ختبار المفاهيم التاريخية المصور" الالداخليالتجانس  "معادلة بيرسون لحساب (1

 المصور.لحساب الثبات الختبار المفاهيم التاريخية  كرونباخمعادلة ألفا  (2

 المصور.معادالت لحساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز الختبار المفاهيم التاريخية  (3

التجريبية والضابطة( )درجات المجموعتين متوسطيبين ت" لمجموعتين غير مرتبطتين؛ لبحث داللة الفرق  "معادلة (4

 المصور.الختبار المفاهيم التاريخية 

( والبعدي القبلي)درجات كل من التطبيقين متوسطيت" للمجموعات المرتبطة لبحث داللة الفروق بين "معادلة (5

 للمجموعة التجريبية الختبار المفاهيم التاريخية المصور. 

 تنمية المفاهيم التاريخية. فية تأثير المعالج( لتحديد حجم 2)معادلة (6

 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
التجريبية )ألدوات البحث على المجموعتين البعدييتناول هذا الجزء عرضاً وتحليالً إحصائياً لنتائج التطبيق 

تنمية  فيالسرد القصصي المقترحة القائم على الشخصية التراثية  استراتيجيةوذلك بهدف تحديد فاعلية والضابطة(،

تحليلها لبيانات البحث على األساليب االحصائية  فيوقد اعتمدت الباحثة  ،المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة

عليه فقد  وبناءضابطة(، 30تجريبية، 30)من أطفال رياض األطفال ( طفالً 60)حيث بلغ حجم عينة البحث ،البارامترية

درجات أطفال المجموعة التجريبية  اتلتعرف داللة الفرق بين متوسط،ت" لمجموعتين مستقلتين"تم استخدام اختبار

كداللة على حجم التأثير (2)وحساب قيمة ،المصوراختبار المفاهيم التاريخية  ودرجات أطفال المجموعة الضابطة في 

 اإلحصائيإجراء عملية التحليل  فيكمستوى مقبول للداللة االحصائية؛ وقد اعتمدت الباحثة  α ≤   0،05))وتقبل الباحثة

 :لهذه النتائج تفصيليوفيما يلى عرض  ؛Spssعلى برنامج 

 :النتائج الخاصة باختبار المفاهيم التاريخية المصور 
 وهو:من مشكلة البحث الثاني لإلجابة على السؤال 

اهيم التاريخية لدى أطفال تنمية بعض المف القائمة على الشخصية التراثية فياستراتيجية السرد القصصي  أثر استخدامما 

 ؟ الروضة

  على:ينص  الذيوللتحقق من صحة الفرض األول 

التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي )توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين

  المجموعة التجريبية المفاهيم التاريخية المصور لصالح أطفالالختبار 

التجريبية )لبحث داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتينت"لمجموعتين غير مرتبطتين؛"استخدمت الباحثة معادلة

يوضح تلك ( 12)جدولالمفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية المصور والدرجة الكلية بعدياً، و فيوالضابطة(

 النتائج:

 (12)جدول
المفاهيم  فيالتجريبية والضابطة( )درجات كل من المجموعتين لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطاتودالت""قيم

 الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية والدرجة الكلية بعدياً 
 مستوى الداللة ت""قيم الحريةدرجات  االنحراف المعياري المتوسط العدد مجموعتا البحث المفاهيم الرئيسة

 دالة 7،39 58 0 3 30 تجريبية خط

    1،04 1،60 30 ضابطة بارليف

 دالة 8،15 58 0 4 30 تجريبية حرب

    1،10 2،37 30 ضابطة أكتوبر 6

 دالة 9،02 58 0،57 3،77 30 تجريبية شعار محافظة

    0،91 2 30 ضابطة الدقهلية

 دالة 8،48 58 0،18 3،97 30 تجريبية وطن
    1،10 2،23 30 ضابطة 

 دالة 6،50 58 0 3 30 تجريبية علم
    1،04 1،77 30 ضابطة 

 دالة 8،96 58 0،25 2،93 30 تجريبية جيش
    0،86 1،47 30 ضابطة 

 دالة 8،38 58 0 3 30 تجريبية جندي
    0،83 1،73 30 ضابطة 

 دالة 14،12 58 0،71 23،67 30 تجريبية االختبار

    4،01 13،17 30 ضابطة ككل
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التجريبية والضابطة( )درجات المجموعتين اتيتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

ت" أكبر من  "المفاهيم التاريخية المتضمنة باختبار المفاهيم التاريخية والدرجة الكلية لالختبار؛ حيث جاءت جميع في

(؛ مما يدل على تفوق المجموعة 1،98)=( 58)( ودرجات حرية0،01)د مستوىت" الجدولية عن"القيمة الجدولية حيث

 التاريخية.اختبار المفاهيم  فيالتجريبية على المجموعة الضابطة 

 فيتجريبية والضابطة ( التمثيل البياني للفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين ال2شكل)ويوضح الشكل اآلتي

 الختبار المفاهيم التاريخية ككل وفى مفاهيمه الرئيسة:  البعديالتطبيق 

 
 (2)شكل

الختبار  البعديالتمثيل البياني للفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق 

 المفاهيم التاريخية ككل ومفاهيمه الرئيسة

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وهو:وفى ضوء تلك النتيجة، يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث 

في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم التاريخية المصور لصالح أطفال ريبية والضابطة(التج)درجات أطفال المجموعتين

 المجموعة التجريبية.

التجريبية والضابطة( )ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعتينتوجد فروق :األولتفسير الفرض 

 في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم التاريخية المصور لصالح أطفال المجموعة التجريبية.

التاريخية لدى طفل فاهيم على الشخصية التراثية في تنمية بعض الم ةالقصصي القائمالسرد ستراتيجية هذا يشير إلى أثر ا

استراتيجية ويتضح هذا من خالل الفروق بين درجات األطفال في المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق الروضة،

 .السرد القصصي

( تجريبية، 3)( ضابطة إلى1،60)متوسط درجات األطفال منفي خط بارليف" كان هناك تحسن واضح "في مفهومنجد 

طفال للبرامج القصصي وإعجابهم بالشخصيات التراثية والتجاوب مع المعلمة وفهمهم للمفهوم وهذا يرجع إلى استجابة األ

( تجريبية أي 4)( ضابطة إلى2،37)أكتوبر" فنجد أن متوسط درجات األطفال من 6حرب "التاريخي المق دم، أما مفهوم

 ( أي أنها دالة.0،01)( بمستوى داللة1،63)أن الفرق بينهم

( 3،77)( ضابطة إلى2)متوسط درجات األطفال منفي شعار محافظة الدقهلية" كان هناك تحسن واضح  "وفي مفهوم

( أي أنها دالة وهذا يدل على أن االستراتيجية القصصي القائم 0،01)( بمستوى داللة1،77)تجريبية، أي أن الفرق بينهم

وطن" فنجد "تاريخية لدى طفل الروضة، أما مفهومعلى الشخصية التراثية كان له دور كبير في تنمية بعض المفاهيم ال

( 0،01)( بمستوى داللة1،74)( تجريبية أي أن الفرق بينهم3،97)إلى ( ضابطة2،23)أن متوسط درجات األطفال من

 أي أنها دالة.

( تجريبية، أي أن الفرق 3)( ضابطة إلى1،77)متوسط درجات األطفال منفي كان هناك تحسن واضح "علم "ومفهوم

( أي أنها دالة وهذا يدل على أن االستراتيجية القصصي القائم على الشخصية التراثية 0،01)( بمستوى داللة1،23)بينهم

جيش" فنجد أن متوسط درجات "كان له دور كبير في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة، أما مفهوم

( أي أنها دالة، كما أن 0،01)( بمستوى داللة1،46)فرق بينهم( تجريبية أي أن ال2،93)( ضابطة إلى1،47)األطفال من

( بمستوى 1،23)( تجريبية أي أن الفرق بينهم3)( ضابطة إلى1،73)جندي" فنجد أن متوسط درجات األطفال من"مفهوم

 .( أي أنها دالة0،01)داللة
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( 23،67)( ضابطة إلى13،17)متوسط درجات األطفال منفي وفي الدرجة الكلية لالختبار كان هناك تحسن مرتفع 

القصصي  استراتيجية السرد( أي أنها دالة وهذا يدل على أن 0،01)( بمستوى داللة10،50)تجريبية، أي أن الفرق بينهم

في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة، ويرجع هذا إلى  اكبير اعلى الشخصية التراثية كان له دور ةالقائم

وارتباط تلك المفاهيم التاريخية بالشخصيات التراثية المقدمة كان  ،أن الشخصيات التراثية لها دور كبير في حياة األطفال

م علي الشخصيات التراثية عن له دوراً مهماً في اكتساب األطفال لها، مما أسهم في تفوق االستراتيجية القصصي القائ

، في أن الطريقة التقليدية في التدريس وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات والكتابات في نتائجها وتوصياتها وأهدافها

 ...إلخ،أو شخصية ،أو أداة ،اإلعداد الجيد لالستراتيجيات المقترحة والقائمة على ما يحبه األطفال سواء صورة، أو قصة

 :  نمية المفاهيم التاريخية لدى األطفال، ومن هذه الدراسات دراسة كل منيعمل على ت

( التي استخدمت برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط تفاعلي إلكساب بعض المفاهيم 2012)دراسة أسماء عبد الواحد

مفاهيم التاريخية ( التي استخدمت خرائط العقل في اكتساب ال2013)التاريخية لطفل الروضة، ودراسة محمود بني فارس

( التي استخدمت برنامج مقترح لتنمية 2014)دراسة سعيد موسىلدى طالب المرحلة المتوسطة في المدينة المنورة، 

( التي استخدمت برنامج تدريبي 2016)بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة وقياس فعاليته، دراسة هبه إبراهيم

دام القصة الكتساب طفل الروضة بعض المفاهيم التاريخية في العصر الفرعوني، لمعلمات رياض األطفال قائم على استخ

( التي استخدمت برنامج قائم على المحاكاة الكمبيوترية لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طفل 2016)العايدي هايديدراسة 

في اكتساب المفاهيم التاريخية ( التي استخدمت استراتيجية التفكير التناظري 2017)ودراسة فراس الحسنيالروضة، 

( التي استخدمت المتحف االفتراضي في تنمية 2017)لدى طالبات الصف الرابع اإلعدادي، ودراسة منصور المنسي

( التي استخدمت نموذج بارمان في 2018)المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل ما قبل المدرسة، ودراسة شاكر جاسم

( التي استخدمت القصص 2019)دراسة علي عبد الوهابعند طالبات الصف الرابع األدبي، اكتساب المفاهيم التاريخية 

( التي استخدمت برنامج قائم على المدخل 2019)في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لطفل الروضة، دراسة راندا المنير

( التى 2020)ودراسة إبراهيم رزقروضةالمنظومي في تنمية بعض المفاهيم التاريخية والتفكير االستداللي لدى أطفال ال

( 2020)، دراسة هالة حجازياستخدمت الخرائط الذهنية في تنمية المفاهيم التاريخية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 التي استخدمت برنامج قائم على األنشطة المكتبية على تنمية بعض المفاهيم الجغرافية والتاريخية لطفل الروضة.

 التاريخية:نتائج اختبار المفاهيم  فيئج التطبيق البعدي بالقبلي للمجموعة التجريبية مقارنة نتا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة :الثاني الذي ينص علىوالختبار صحة الفرض 

 لصالح التطبيق البعدي.القبلي والبعدي( الختبار المفاهيم التاريخية المصور )التجريبية في التطبيقين

 القبلي،)درجات كل من التطبيقينات ت" للمجموعات المرتبطة لبحث داللة الفروق بين متوسط"استخدمت الباحثة معادلة

والدرجة الكلية، والجدول  المصور المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية في( للمجموعة التجريبية والبعدي

 النتائج:يوضح تلك ( 13جدول )اآلتي

 (13)جدول
( للمجموعة التجريبية في والبعدي القبلي،)درجات كل من التطبيقين لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطاتودالت""قيم

 المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية والدرجة الكلية

        

 في( والبعدي القبلي،)درجات التطبيقين اتيتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 مستوى الداللة ت""قيم الحريةدرجات  االنحراف المعياري المتوسط العدد القياس المفاهيم الرئيسة

 دالة 7،92 29 0 3 30 بعدي خط

    0،97 1،60 30 قبلي بارليف

 دالة 8،12 29 0 4 30 بعدي حرب

    1،12 2،33 30 قبلي أكتوبر 6

 دالة 8،15 29 0،57 3،77 30 بعدي شعار محافظة

    0،94 2 30 قبلي الدقهلية

 دالة 8،54 29 0،18 3،97 30 بعدي وطن
    1،17 2،23 30 قبلي 

 دالة 8،65 29 0 3 30 بعدي علم
    0،84 1،67 30 قبلي 

 دالة 8،41 29 0،25 2،93 30 بعدي جيش
    0،77 1،57 30 قبلي 

 دالة 7،64 29 0 3 30 بعدي جندي
    1 1،60 30 قبلي 

 دالة 26،31 29 0،71 23،67 30 بعدي االختبار

    2،16 13،13 30 قبلي ككل
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 "ت"المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية والدرجة الكلية لالختبار؛ حيث جاءت جميع قيم فيالمجموعة التجريبية 

( مما يعنى 2،045)( =29)( ودرجات حرية0،01ت" الجدولية عند مستوى)"المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية حيث

  التجريبية.المفاهيم التاريخية لدى المجموعة  فيحدوث نمو 

 فيللفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية  البياني( التمثيل 3شكل)ويوضح الشكل اآلتي

 :تاريخية ككل وفى مفاهيمه الرئيسة( الختبار المفاهيم الوالبعدي القبلي)التطبيقين

 
 (3)شكل

والبعدى( الختبار  ،القبلى)التمثيل البياني للفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيقين

 المفاهيم التاريخية ككل

 

 :من فروض البحث وهو الثانيوفى ضوء تلك النتائج، يمكن قبول الفرض 

القبلي والبعدي( الختبار )إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقينتوجد فروق ذات داللة 

 المفاهيم التاريخية المصور لصالح التطبيق البعدي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في الثاني:تفسير الفرض 

  "الختبار المفاهيم التاريخية المصور لصالح التطبيق البعدي.القبلي والبعدي()التطبيقين

فاهيم التاريخية لدى على الشخصية التراثية في تنمية بعض الم ةالقصصي القائم استراتيجية السرد وهذا يشير إلى دور

ة السرد استراتيجيالبعدي بعد تطبيق التطبيق ويتضح هذا من خالل الفروق بين درجات األطفال في طفل الروضة،

 القصصي.

( بعدي، وهذا 3)( قبلي إلى1،60)متوسط درجات األطفال منفي كان هناك تحسن واضح "خط بارليف"مفهومفي نجد 

يرجع إلى استجابة األطفال لالستراتيجية القصصي وإعجابهم بالشخصيات التراثية والتجاوب مع المعلمة وفهمهم للمفهوم 

( بعدي أي أن 4)( قبلي إلى2،33)أكتوبر" فنجد أن متوسط درجات األطفال من 6حرب "التاريخي المق دم، أما مفهوم

 دالة.( أي أنها 0،01)( بمستوى داللة1،67)الفرق بينهم

( بعدي، 3،77)( قبلي إلى2)متوسط درجات األطفال منفي شعار محافظة الدقهلية" كان هناك تحسن واضح "وفي مفهوم

( أي أنها دالة وهذا يدل على أن االستراتيجية القصصي القائم على 0،01)( بمستوى داللة1،77)أي أن الفرق بينهم

وطن" فنجد أن "في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة، أما مفهوم اكبير االشخصية التراثية كان له دور

( أي أنها 0،01)داللة( بمستوى 1،74)( بعدي أي أن الفرق بينهم3،97)( قبلي إلى2،23)من متوسط درجات األطفال

 دالة.

( بعدي، أي أن الفرق 3)( قبلي إلى1،67)متوسط درجات األطفال منفي كان هناك تحسن واضح "علم"ومفهوم

القائم على الشخصية  استراتيجية السرد القصصي( أي أنها دالة وهذا يدل على أن 0،01)( بمستوى داللة1،33)بينهم

جيش" فنجد أن متوسط "في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة، أما مفهوم اكبير ادور االتراثية كان له

( أي أنها دالة، كما 0،01)( بمستوى داللة1،36)( بعدي أي أن الفرق بينهم2،93)( قبلي إلى1،57)درجات األطفال من

( بمستوى 1،23)الفرق بينهم ( بعدي أي أن3)( قبلي إلى1،60)جندي" فنجد أن متوسط درجات األطفال من"أن مفهوم

 .( أي أنها دالة0،01)داللة

( بعدي، أي 23،67)( قبلي إلى13،13)وفي الدرجة الكلية لالختبار كان هناك تحسن مرتفع متوسط درجات األطفال من

على  ةالقائم استراتيجية السرد القصصي( أي أنها دالة وهذا يدل على أن 0،01)( بمستوى داللة10،54)أن الفرق بينهم
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في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة، ويرجع هذا إلى أن  اكبير ادور االشخصية التراثية كان له

وارتباط تلك المفاهيم التاريخية بالشخصيات التراثية المقدمة كان له  ،الشخصيات التراثية لها دور كبير في حياة األطفال

ا أسهم في تفوق االستراتيجية القصصي القائم علي الشخصيات التراثية عن اكتساب األطفال لها، ممدوراً مهماً في 

كما أوضحت )وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات والكتابات في نتائجها وتوصياتها وأهدافها ،الطريقة التقليدية في التدريس

   :منها دراسة كل منالباحثة سابقا(ن و

مت برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط تفاعلي إلكساب بعض المفاهيم ( التي استخد2012دراسة أسماء عبد الواحد)

( التي استخدمت خرائط العقل في اكتساب المفاهيم التاريخية 2013)التاريخية لطفل الروضة، ودراسة محمود بني فارس

مقترح لتنمية ( التي استخدمت برنامج 2014)دراسة سعيد موسىلدى طالب المرحلة المتوسطة في المدينة المنورة، 

( التي استخدمت برنامج تدريبي 2016)بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة وقياس فعاليته، دراسة هبه إبراهيم

لمعلمات رياض األطفال قائم على استخدام القصة الكتساب طفل الروضة بعض المفاهيم التاريخية في العصر الفرعوني، 

خدمت برنامج قائم على المحاكاة الكمبيوترية لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طفل ( التي است2016)دراسة هايدى العايدي

( التي استخدمت استراتيجية التفكير التناظري في اكتساب المفاهيم التاريخية 2017)ودراسة فراس الحسنيالروضة، 

ف االفتراضي في تنمية ( التي استخدمت المتح2017)لدى طالبات الصف الرابع اإلعدادي، ودراسة منصور المنسي

( التي استخدمت نموذج بارمان في 2018)المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل ما قبل المدرسة، ودراسة شاكر جاسم

( التي استخدمت القصص 2019)دراسة علي عبد الوهاباكتساب المفاهيم التاريخية عند طالبات الصف الرابع األدبي، 

( التي استخدمت برنامج قائم على المدخل 2019)ية لطفل الروضة، دراسة راندا المنيرفي تنمية بعض المفاهيم التاريخ

( 2020)ودراسة إبراهيم رزقالمنظومي في تنمية بعض المفاهيم التاريخية والتفكير االستداللي لدى أطفال الروضة، 

، دراسة هالة رابع االبتدائيالتى استخدمت الخرائط الذهنية في تنمية المفاهيم التاريخية لدى تالميذ الصف ال

( التي استخدمت برنامج قائم على األنشطة المكتبية على تنمية بعض المفاهيم الجغرافية والتاريخية لطفل 2020)حجازي

 .الروضة

  حجم التأثير(:    )تنمية المفاهيم التاريخية فيفاعلية المعالجة التجريبية 

( لتحديد حجم تأثير 2)تنمية المفاهيم التاريخية؛ قامت الباحثة باستخدام معادلة فيلتحديد فاعلية المعالجة التجريبية  

ت" "المعالجة في تنمية كل مفهوم رئيس من مفاهيم اختبار المفاهيم التاريخية، وكذلك الدرجة الكلية اعتماداً على قيم

 ( للمجموعة التجريبية، والجدول اآلتي يوضح ذلك: والبعدي القبلي،)المحسوبة عند تحديد داللة الفروق بين التطبيقين

 (14جدول)
 ( وحجم تأثير المعالجة التجريبية فى تنمية المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية والدرجة الكلية2)قيم

 حجم التأثير 2 ت""قيم المفاهيم الرئيسة

 كبير 0،68 7،92 خط بارليف

 كبير 0،69 8،12 أكتوبر 6حرب 

 كبير 0،70 8،15 شعار محافظة الدقهلية

 كبير 0،72 8،54 وطن

 كبير 0،72 8،65 علم

 كبير 0،71 8،41 جيش

 كبير 0،67 7،64 جندي

 كبير 0،93 26،31 االختبار ككل

( للمفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم التاريخية، وبلغت 0،72 ،،670)تراوحت بين 2يتضح من الجدول السابق أن قيم  

( للدرجة الكلية؛ مما يعنى أن المعالجة التجريبية تسهم فى التباين الحادث فى المفاهيم الرئيسة الختبار 0،93)قيمتها

مما يدل على فاعلية المعالجة التجريبية فى تنمية المفاهيم الرئيسة الختبار المفاهيم  ،%93المفاهيم التاريخية بنسبة 

 .تاريخية لدى المجموعة التجريبيةال
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء ما توصلت إليه الباحثة من تفسيرات توصي باآلتي:

ووضع المعايير  ،االستفادة من االستراتيجية في مجال تربية الطفل لكل من: المعلمات، والسادة القائمين على التطوير .1

 الخاصة بمرحلة رياض األطفال.

البحثية، وتدريبهم باستمرار على كيفية توظيف النشاط  ضرورة إفادة معلمات رياض األطفال بعض نتائج الدراسات .2

 القصصي، ومقدمات بناء النشاط القصصي داخل الروضة.

ضرورة االهتمام بمقومات بناء القصة للطفل، واالستعارة منها وبخاصة الشخصيات لما لها من دور مهم لسردها  .3

 للطفل.

 ألطفال واالستعارة من االستراتيجيات.التنوع من قبل الدارسين والمعلمات في طرق سرد القصص ل .4

تنظيم دورات تدريبية للمعلمات حول المفاهيم التاريخية والعصور المختلفة لهذه المفاهيم وكيفية إكسابها وتقديمها  .5

 للطفل في الروضة.

ها(؛ االنتماء، الوالء، وغير)ضرورة تنمية بعض المفاهيم التي تساعد وتنمى لدى الطفل مفاهيم حب الوطن، مثل: .6

 ألنها السبيل لتقدم الشعوب من خالل معرفة الطفل بتاريخ وطنه.

 البحوث المقترحة:
 أسفرت الدراسة عن نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة، والتي يمكن إيجادها فيما يلي:

بعض المفاهيم  برنامج تدريبي للمعلمات في رياض األطفال قائم على استخدام القصة التراثية إلكساب طفل الروضة .1

 التاريخية.

برنامج قائم على عنصر الزمان والمكان في تنمية بعض المفاهيم الجغرافية لدى طفل الروضة باستخدام القصة  .2

 التاريخية.

 استخدام األنشطة القصصية الحركية في تنمية بعض المفاهيم الجغرافية لدى طفل الروضة. .3

 كساب طفل الروضة الثقافة التاريخية لوطنه.فعالية برنامج مقترح في األنشطة المتكاملة إل .4
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 المراجع:
 المراجع العربية:أوالً:

(: فعالية استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير 2020)إبراهيمإبراهيم عبد الفتاح رزق  .1

المجلة الدولية للبحوث في العلوم البصري وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، 

 (.498-425(، يوليو ص ص)3(، ع)3. كلية التربية، جامعة العريش، مج)التربوية

، سلسلة كان يا ماكان أنموذجا""تقنيات توظيف التراث في قصص األطفال(: 2016)ل مجناحسعدي، جما إسماعيل .2

 :جامعة محمد بوضياف، الجزائر

 http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5421  

 ، عالم الكتب، القاهرة.اتجاهات في تدريس التاريخ(: 1979)اللقاني أحمد حسين .3

مفاهيم لغوية ومصطلحية في ادب الطفل وتربيته وفنونه وثقافته"، دار الوفاء "معجم الطفولة(: 2000)أحمد زلط .4

 للطباعة والنشر، اإلسكندرية.

القصص المقدمة عبر مواقع األطفال (: الشخصية التراثية في 2019)إسالم محمد السباعي، سلوى على الجيار .5

(، 14، جامعة بورسعيد، ع)المجلة العلمية لكلية رياض األطفالدراسة تحليلية"، "اإللكترونية العربية

 .240: 173يونيو، ص ص -يناير

(: فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط تفاعلي إلكساب المفاهيم 2012)عبد الواحد أسماء إسماعيل أحمد .6

 ، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة.غير منشورة ماجستيررسالة ية لطفل الروضة، التاريخ

 ، آراء الشرق، القاهرة.2، جتدريس الدراسات االجتماعية في التعليم العام(: 2000)إمام مختار حميدة .7

لرياض األطفال، (: برنامج لتنمية بعض المفاهيم التاريخية في تصوير المعايير القويمة 2014)أماني عبد المنعم .8

 ، معهد الدراسات النحوي التربوية، جامعة القاهرة.غير منشورة ماجستيررسالة 

 ، دار الثقافة للنشر، لبنان.دراسة أسلوبية سردية حضاريةاألمثال العربية القديمة (: 2018)أماني سليمان داوود .9

(: استخدام بعض الوسائط التكنولوجية وأثره على إكساب طفل ما قبل المدرسة بعض المفاهيم 2000)أمل محمد أحمد .10

 ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.غير منشورة ماجستيررسالة الرياضية، 

لة كلية مج (: فاعلية القصص التاريخية في إكساب طفل الروضة المعرفة بالتاريخ،2009)أملى صادق ميخائيل .11

 .(، النصف األول للعام40)، عجامعة طنطا، التربية

 (: فعالية برنامج تربوي في تنمية الذكاء البصري المكاني2012)أميرة عمر عبد العاطي .12

 ، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورةلطفل الروضة، 

 القاهرة.، دار الفكر العربي، لدى األطفالتعلم المفاهيم اللغوية والدينية : (2007)ثناء الضبع .13

مؤتمر ال السعودية،: الشخصية التراثية في القصة القصيرة في المملكة العربية (2000)جريدي سليم المنصوري .14

 مكة المكرمة. القرى،، جامعة أم 2، ج 1419شعبان  7–5، الثاني لألدباء السعوديين

الشيخ، محمد لطفي جاد،  عبد الرؤوفقنديل، محمد  متوليمد حامد عبد السالم زهران، رشدي أحمد طعيمه، مح .15

لطفي عمارة مخلوف، عادل عز الدين األشول، شايان عبد اللطيف أبو زنادة، امل عبد المحسن 

، درا وتقويمهاا ومهارات تدريسها المفاهيم اللغوية عند األطفال أسسه(: 2007)زكي

 عمان.المسيرة،

 مطبعة الجامعة األردنية، األردن. الدراسات االجتماعية وطرق تدريسها،مناهج : (2010)حامد طالفحة .16

 القاهرة.دار المعارف،  ،8ط التاريخي،منهج البحث  (:2000)حسن عثمان .17

وي الشفهي فاعلية استخدام الصور في النشاط القصصي في تحسين األداء اللغ(: 2012)حنان محمد عبد الحليم نصار .18

(، 10، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ، ع)مجلة الطفولة والتربية، وفهم القصة لدى أطفال الروضة

 .192(، إبريل، ص2ج)

 ، األنجلو المصرية، القاهرة.اللون والصور في تعلم الطفل(: 2008)حنان محمد نصار .19

المعرفة الجامعية،  دار "،بين النظرية والتطبيق"التعليم المواد االجتماعية في مناهج(: 1996)إبراهيمخيري علي  .20

 .اإلسكندرية

في تنمية بعض المفاهيم التاريخية  المنظوميبرنامج قائم على المدخل  (: فاعلية2019)أحمد المنير عبد العليمراندا  .21

بناء طفل الجيل الرابع في ضوء  الثاني:المؤتمر الدولي والتفكير االستداللي لدى أطفال الروضة، 

 (.450 – 427)صكلية رياض األطفال، يوليو، ص  ، جامعة أسيوط،2030رؤية التعليم 

 ، دار الفكر، األردن.المفاهيم الرياضية ومهارات لطفل الروضة(: 2009)زينات يوسف دعنا .22
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 ، القاهرة.دار النشر للجامعات، 9ط، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية :(2014)رجاء محمود أبو عالم .23

 برنامج مقترح لتنمية معارف طفل الروضة السعودي بتاريخ بالده واتجاهه (: فعالية2007)سحر توفيق نسيم .24

 .72، كلية التربية، جامعة عين شمس، ع مجلة القراءة والمعرفةنحوها، 

 ، عمان.للنشر والتوزيع، دار الثقافة تعليم التفكير ومهاراته(: 2007)سعيد عبد العزيز .25

 .الكتب، القاهرةعالم  ،الطفلالقصة وأثرها في تربية  (:2006)علي موسىسعيد عبد المعز  .26

مجلة دراسات تربوية (: برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة وقياس فعاليته، 2014)  .27

 .436: 387(، ص ص 1ع) ،(20كلية التربية، يناير، مج) ، جامعة حلوان،واجتماعية

، دار المسيرة للنشر تنمية المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل الروضة(: 2011)سلوى أبو بكر، نادية عبد العزيز .28

 والتوزيع، األردن.

مجلة : فاعلية أنموذج بارمان في اكتساب المفاهيم التاريخية عند طالبات الصف الرابع األدبي، (2018)شاكر جاسم .29

 .(517-493(، ص ص)57امعة بغداد، ع)، كلية التربية للبنات، جتربوية والنفسيةالبحوث ال

 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت.أصول التربية بين األصالة والمعاصرة(: 2001)صبحي حمدان أبو جالله .30

(: أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخدام القصة التاريخية 2016)عادل إبراهيم عبد هللا الشاذلي .31

فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية لدى طالب الصف األول المتوسط بمحافظة 

 (.180-77(، ص ص)1، ع)مجلة العلوم التربويةاألحساء بالمملكة العربية السعودية، 

 مسقط. ، وزارة التربية والتعليم،علم النفس التربوي: (1991)ي وآخرونعبد الحميد النشوان .32

المفاهيم التاريخية المتضمنة في كتاب التاريخ للصف العاشر األساسي ومدى  (:2008)عبدهللا محمد صياح النعيمات .33

 ، جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا.رسالة ماجستير غير منشورةاكتساب الطلبة لها، 

، "جدواه، ووظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين النظرية والتطبيق"علم التاريخ(: 2006)محمد بدويعاطف  .34

 دار الكتاب الحديث، القاهرة.

 القاهرة. الكتب،عالم  ،والعشرينتدريس التاريخ في القرن الحادي  (:2005)علي أحمد الجمل .35

المجلة (: دور القصص في تنمية بعض المفاهيم التاريخية لطفل الروضة، 2019)علي جودة محمد عبدالوهاب .36

(، أغسطس، 5كلية التربية النوعية، ع)-، جامعة بنها العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية

 (.52 – 36ص ص)

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.إثراء بيئة التعلم(: 2006)علي راشد .37

 ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة تشرين، الالذقية.التعلم ونظرياته(: 2001)علي منصور .38

(: بناء وحدة تاريخية للصف الثاني اإلعدادي باستخدام الطرائف التاريخية لتنمية الفهم 2003)غادة محمد أبو حجر .39

 مس، كلية التربية، جامعة عين شرسالة ماجستير غير منشورةوالميل نحو المادة، 

 األردن.     –، دار المسيرة، عمان طرق تدريس الدراسات االجتماعية(: 2006)فخري وستيد خضر .40

(: أثر استراتيجية التفكير التناظري في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف 2017)فراس سليم الحسني .41

 (.55 – 29)ص(، ص 4ع) ،(7، مج)مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانيةالرابع االعدادي، 

  www.wpvschool.com.مختلفة تعليمية إنَّماط (:2004)فوزي أبو عودة .42

 دار الفكر العربى، القاهرة. ،علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري: (1979)فؤاد البهى السيد .43

 ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة. مدخل في أدب الطفل(: 2000)كمال الدين حسين .44

 مطبعة العمرانية، القاهرة. مدخل في قصص وخفايا األطفال، (:2001)حسينكمال الدين  .45

فن رواية القصة وقراءتها لألطفال وأمناء المكتبات برياض األطفال والدارس االبتدائية(: 2002)كمال الدين حسين .46

 ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.  

 ، جامعة القاهرة.، كلية رياض األطفال7ال، طمدخل في حكايات وقصص األطف(: 2005)كمال الدين حسين .47

 ، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية.4، طمدخل لفن قصص األطفال(: 2007)كمال الدين حسين .48

أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراسي لتنمية المفاهيم التاريخية لدى  :(2011)مايسة يوسف حلس .49

 .، الجامعة اإلسالمية غزةرسالة ماجستير منشورة، طالبات الصف السابع في محافظة غزة

برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية لتنمية الوالء نحو الوطن لدي تالميذ المرحلة  (:2008)مجدي خير الدين .50

جامعة  كلية التربية،، المؤتمر العلمي األولة التربوية للدراسات االجتماعية، الجمعي، اإلعدادية

 أسيوط.

 القاهرة، دار صفاء للطباعة، الجودة الشاملة والجديد في التدريس(: 2009)محسن على عطية .51
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المكتب الجامعي الحديث،  ،"منظور اجتماعي نفسي"األدب القصصي للطفل(: 2003)محمد السيد حالوة .52

 اإلسكندرية.

 دار األمل، األردن. المفاهيم،: البنية المعرفية الكتساب (2004)محمد الطيطي .53

 األردن. ،، دار الفكر، عمانرياض األطفال(: 1999)محمد عبد الرحيم عدس وعدنان عارف مصلح .54

 دار العرب للنشر والتوزيع، القاهرة. نمو الطفل ورعايته،(: 2016)محمد عودة الريماوي  .55

رسالة ، لدى تالميذ مرحلة ما قبل المدرسة(: فاعلية دورة التعلم في تنمية المفاهيم العلمية 2000)محمد محمد إبراهيم .56

 جامعة طنطا. ، كلية التربية،غير منشورة ماجستير

 اإلمارات.، العين الجامعي،دار الكتاب  ،والمعلوماتيةالتكنولوجيا التعليمية : (2001)الحيلةمحمد محمود  .57

 األردن. المسيرة،، دار أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي(: 2004)محمد محمود الخوالدة .58

الجامعة  مجلة، الصحية لدى طفلة بعض المفاهيم توظيف القصة الرقمية في تنمي (:2017)مروة محمود الشناوي .59

 .326 – 296، 3رقم  ،26ع ، السعودية،والنفسيةاإلسالمية للدراسات التربوية 

(: فعالية األنشطة المتحفية في الدراسات االجتماعية لتنمية المفاهيم 2007)مروة محمد فتحى محمد الصعيدى .60

، كلية الة ماجستير غير منشورةرساألثري لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى،  والوعيالتاريخية 

 التربية، جامعة حلوان.

 .القاهرة األنجلو المصرية، مكتبة ،3ط ،تكاملي منظور من وتنميته اإلبداع (:2003)مصري حنورة .61

فاعلية استخدام المتحف االفتراضي في تنمية بعض المفاهيم التاريخية  (:2017)عبد الهادي منصور إبراهيم المنسي .62

، كلية التربية النوعية جامعة دراسات في التعليم العاليمجلة  والجغرافية لطفل ما قبل المدرسة،

 (.126-103(، يناير، ص ص)12)أسيوط، ع

دراسة موضوعية "نجيب الكيالنيالشخصية الروائية بين على أحمد باكثير و(: 2010)نادر أحمد عبد الخالق .63

 دار العلم واإليمان للنشر، القاهرة. وفنية"،

جماليات تشكيل الوصف في القصة القصيرة: قراءة تحليلية في المجموعات (: 2014)نبهان حسون السعدون  .64

 ، دار تموز للنشر، دمشق.القصصية لهيثم بهنام بردى

، دار منشورات سلسلة تعليمية لألطفال مع صورة توضيحية(: أنا ذاهب إلى المدرسة، 2005)ناتالي سمونيرون .65

 وزارة الثقافة، سوريا.

: شخصيات القصة في تنمية بعض القيم األخالقية لدى طفل الروضة من خالل (2011)نجالء السيد عبد الحكيم .66

الدراسات والنحوي التربوية،  معهد ، رسالة ماجستير غير منشورةمج قصص مقترح، برنا

 القاهرة.جامعة 

(: فاعلية برنامج قائم على األنشطة المكتبية على تنمية بعض المفاهيم الجغرافية 2020)هالة يحيى السيد حجازي .67

، كلية التربية المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعيةوالتاريخية لطفل الروضة، 

 .(100 – 89(، فبراير، ص ص)11ع)جامعة بنها، النوعية، 

(: برنامج قائم على المحاكاة الكمبيوترية لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طفل 2016)بكري حسين العايديهايدي  .68

(، ص 27)(، ع7، مج)للطفولة والتنمية العربيمجلة الطفولة والتنمية، المجلس الروضة، 

 (.163 – 157ص)

األطفال قائم على استخدام القصة (: برنامج تدريبي لمعلمات رياض 2016)، والء محمد عطيةإبراهيم هبة حسن .69

 ،والتربيةمجلة الطفولة الفرعوني،  الروضة بعض المفاهيم التاريخية في العصر إلكساب طفل

 (.170-93)ص ص ،8، السنة25ع كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور

حنين للنشر، دار أدب الطفل وحاجاته، خصائصه ووظائفه في العملية التعليمية، (: 2014)هدى محمد قناوي .70

 السعودية.

 ،، مركز الكتاب للنشر، معالم تربويةدور القرارات الخارجية في تدريس التاريخ: (1991 )يوسف جعفر سعادة .71

 القاهرة.
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